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Byalaget som arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik! 
 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 

 

för Byalaget på Kivik, avseende år 2020. 

 
Förtroendevalda.  

Styrelsen har haft följande sammansättning under det gångna verksamhetsåret, 2020: 

Jan Nilsson, ordförande 

Cecilia Buhre, vice ordförande 

Kia Åkerblom, sekreterare 

Agneta Smith, kassör 

Harriet Gestrelius, ledamot 

Håkan Hjelm, ledamot 

Annette Hansson, ledamot 

Pär Sundberg, ledamot 

Lars-Gösta Nilsson, adjungerad Kiviks Scoutkårs Minne 

 

Byalagets revisorer har varit Gunilla Lundberg, Inga Christensen med Johan Holmgren som 

ersättare. 

 

Valberedningen har bestått av Alf-Göran Andersson, ordförande och Johan Holmgren.  

Samordningen av Hjälpande Händer har skett genom Sven Gedda. 

 

Medlemsantal.  

Medlemsantalet per den 31/12 2020 var 341 hushåll. 

 

Styrelsearbete mm.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden, varav fyra fysiska 

och fyra per telefon, utöver årsmötet. 

 

Ett antal samverkans- och planeringsdialoger har ägt rum med Kiviks Båtklubb, Museum & 

Arkiv på Kivik, Kulturföreningen Bernadotte, Föräldraföreningen på Piratenskolan och Kiviks 

Turism.  

   

Byalaget har haft flera kontakter med Simrishamns kommun, främst med 

samhällsbyggnadsförvaltningen, där lokala frågor diskuterats. 

 

Under året har styrelsens samtliga ledamöter ansvarat för olika aktiviteter och andra åtgärder så 

att alla har känt full delaktighet.  

 

Hjälpande Händer har varit ett värdefullt stöd i vårt arbete. Ett mål är att engagera ytterligare 

medlemmar i vårt arbete. 

 

 

 

 

 



Byabladet 

Under året har styrelsen gett ut fyra nummer av Byabladet med aktuell information. Byabladet 

har skickats digitalt och även i postlådan till medlemmar, som saknar e-post. De har även satts 

upp på våra lokala anslagstavlor. Finns även på Byalagets hemsida. 

 

Hemsidan 

Aktuella bilder och information läggs kontinuerligt upp under året. Här finns även information 

om styrelsen, kommande aktiviteter och årsmöteshandlingar. 

 

Facebook 

Kommande aktiviteter läggs även upp på KIVIK Anslagstavlan. 

 

Ekonomi.  

Verksamhetsstöd, 1 000 kronor, har under året givits till Räddningsvärnet på Kivik. 

Byalaget har bidragit med 2 000 kronor till Föräldraföreningen, för inköp av ny namnskylt. 

Den ekonomiska redovisningen för Byalaget och Kiviks Scoutkårs minne återfinns i ”Bokslut för 

2020”, som kommer att vara tillgänglig vid årsmötet tillsammans med revisorernas berättelser. 

Adjungerad Lars-Gösta Nilsson och ordföranden har fortlöpande analyserat och även omplacerat 

kapitalplaceringarna i Kiviks Scoutkårs minne. 

Sparbanken Syd har sponsrat tryckningen av diverse material.  

  

Julgranen på Kiviks Torg. 

Kommunen har under 2020 planterat en ny gran, eftersom den förra inte utvecklades som granar 

normalt gör. En hög, vacker gran skänktes av Inger Bergstrand och placerades på hamnplan. 

Adam Rosenberg sågade ner den, Christer Nordin transporterade den och Mats Olsson reste och 

ljusklädde granen.  

 

Året som gått - ett axplock. 
 

Ett axplock av åtgärder vidtagna eller som påbörjats under 2020, där Byalaget varit 

medverkande/påtryckande/föreslagande:  

 

Utskick till hushållen 

Under våren skickade Byalaget ut ett informationsblad om Byalaget till cirka 1 600 hushåll i 

Kivik med omland. 

 

Måsalycke återvinningsstation 

SYSAV beslöt att ta bort öppethållandet på lördagar på Måsalycke. Elva byalag träffades och 

skrev en skrivelse till SYSAV med vädjan att ompröva beslutet, vilket man inte gjorde. 

Utvärdering ska ske till hösten.  

 

Hamnen 

Byalaget har planterat och underhållit blomlådorna. 

 
Trafiksäkerhet 

Styrelsen har under året haft flera kontakter med kommunens trafikansvarige, Polisen och 

Trafikverket. Styrelserepresentanter deltog i en medborgardialog med kommunen och 

Trafikverket under hösten gällande trafikmiljön i och omkring byn.. Ett tjugotal medlemmar i 

Byalaget skickade synpunker, som styrelserepresentanterna framförde på mötet.   

En del projekt kommer att genomföras under de närmaste åren, i närtid bättre hänvisningsskyltar 

och husbilsparkering på campingen.  

 

 

 



Kiviks Scoutkårs Minne 

Flera ansökningar inkom till styrelsen. En kommitté ur styrelsen, Agneta Smith, Håkan Hjelm 

och Jan Nilsson samt Olof Gummesson granskade ansökningarna och beslöt att tilldela KAIF 

Flicklag 15 år 30 000 kronor, Kiviks Simklubb 16 000 kronor och Södra Skånes Scoutdistrikt 

30 000 kronor.  

 

Gång-och cykelväg Kivik - Ravlunda 

Byalaget initierade och medverkade till att pollarna vid broarna togs bort.  

 

Glödlampe-igloo på ICA 

Ett medlemsförslag angående återvinnings-igloo resulterade i att ICA Piraten installerade en 

sådan i foajen.  

 

Röjning av gamla äppelodlingar 

Byalagets vädjande om ”upprensning” av de gamla fruktodlingarna längs Rv 9 resulterade i att 

alla fruktträd sågades ner. Detta innebar att vildsvinen inte finns där längre.   

 

Badtrappa vid badplattan 

Byalaget har framfört önskemål om en badtrappa, så att även oviga människor kan ta sig i och 

upp från badplattan. Beslut kommer att ske under våren 2021.   

 

Samverkan för Hanöbukten 

Byalaget har under flera år tidigare aktivt deltagit i diskussionerna kring den marina miljön i 

Hanöbukten.  

Samverkan för Hanöbukten har organiserat flera kustråd, med representanter från kustsamhällena 

Simrishamn i söder till Åhus i norr. Representanter för Kivik är Mats Olsson och Håkan Hjelm. 

    

Lekparken i hamnen. 

Styrelsen hade ett möte med parkingenjören på kommunen angående att befintlig lekpark måste 

ersättas med en modern. Den gamla uppfyller inte de säkerhetskrav som gäller, utan kommer att 

ersättas med en ny under sommar/höst 2021. 

 

Uppskattning 

Byalaget uppvaktade personalen på Äppelgården och ICA med frukt-och godiskorg respektive 

tårta för deras berömliga arbete under svåra pandemiförhållanden. 

 

2020 års medlemsaktiviteter. 
 

P.g.a rådande pandemi under året har vi varit tvungna att ställa in eller skjuta på framtiden de 

flesta av våra planerade aktiviteter, såsom vårhälsningen, byavandringarna, kulturfilm, 

sponsorresa, ärtsoppan och lucia. Inbetalda avgifter till sponsorresan återbetalas eller nyttjas 

under sommar/höst 2021. 

 

Byalagets årsmöte, onsdagen den 11 mars  

Årsmötet besöktes av 50-talet medlemmar. De stadgeenliga förhandlingarna var snabbt 

överstökade. Efter förhandlingarna avnjöts traditionsenligt kaffe och fastlagsbulle. 

Gästföreläsare var scouter från Brösarps scoutkår, som berättade och visade bilder från sin USA-

resa.  

 

Byastädning, söndagen den 5 april 

Traditionellt städar Byalagets medlemmar av Kivik inför påsken och dess konstrunda. I år deltog 

ovanligt många. Efter arbetet intogs medhavd fika utomhus på behörigt avstånd från varandra. 

 



Digital vårhälsning 

Vår avgående kyrkoherde, Per Frostensson, skickade en digital vårhälsning, som sågs av 1 833 

personer! 

 

Kultur på Båtklubben - Kivik Swings, den 31 juli 

I juli spelade traditionsenligt, under nytt namn Jazzit, upp till dans på Båtklubbens ”Baksida”.  

Kvällen var ett samarrangemang för medlemmarna i Byalaget på Kivik och Kiviks Båtklubb. 

 

 

Kivik lyser, 1 november  

Under pompa och ståt invigdes Glädjebäraren på Torget. Kjell Nilsson, skaparen av konstverket, 

avtäckte tillsammans med ordföranden, under smattrande fanfarer, Glädjebäraren.  

Simrishamns musikkår underhöll med sprittande marscher och andra populära melodier. 

Den officiella utdelningen av stipendier till Kiviks Scoutkårs minne delades ut. I år fick KAIF  

F-15, Kiviks simklubb och Södra Skånes Scoutdistrikt stipendier.  

Byalaget är från och med 2020 medlem i organisationen ”Österlen Lyser”. 

 

Traditionell nyårstipsrunda 

Med anledning av pandemin genomfördes årets tipsrunda digitalt med 21 inlämnade 

svarsblanketter. Fina priser hade skänkts av Cake Cowboy, ICA Piraten, Kiviks Café och Bageri, 

Stärkans Handelshus, Hans Eklund och Pia Lundström. 

 

Avslutning. 
Styrelsen för Byalaget på Kivik tackar för det stöd som våra medlemmar visat oss under året, 

trots pandemin. Vi ser fram emot att kunna genomföra fler aktiviteter under 2021, då även 

Byalaget firar 20-årsjubileum! 

 

Byalaget på Kivik arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik med omland. 

  

Kivik i februari 2021 

 
Jan Nilsson   Cecilia Buhre                                   Kia Åkerblom 

 

 

 

Agneta Smith  Harriet Gestrelius               Annette Hansson 

 

 

 

Pär Sundberg                         Håkan Hjelm                                    
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