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Årsmöte 9 juni 
Äntligen fick vi möjlighet att genomföra vårt uppskjutna årsmöte! De sedvanliga förhandlingarna 
avlöpte planenligt. Styrelsen har utökats med Lotta Cederfeldt och Bo Aggerborg. Efter mötet in-
formerade Vitemölle Kulturhistoriska förening om sitt omfattande program. Samtidigt njöts det 
av en härlig jubileumstårta! 
Årsmötesprotokollet finns på www.byalagetpakivik.se/protokoll 
Info: https://www.vitemollakultur.se 
 
Byalagets sommarprogram: 
30 juni Byalagets 20-åriga historia: en föreläsning av de tre ordförandena. Äppelgården kl 19.00. 
Från den 28 juni finns även en intressant utställning på Kiviks Museum om Byalaget och även om 
KAIF och Solevi. Värt ett besök! 
7 och 28 juli Byavandringar med Tommy Gustafsson. Start torget kl 18.30. Sparbanken Syd och 
Scen Kivik medverkar 
24–25 juli Vattenhelg: spännande och intressanta aktiviteter med koppling till Hanöbukten. 
24 juli Kivik Swings: traditionell samvaro med grill, jazz och auktion. Ett samarbete mellan Båt-
klubben och Byalaget. Auktion. Båtklubben klockan 18.00. 
31 juli Byalagets 20-årsfest i hamnen: en familjefest för gammal och ung. 
Se Byalagets hemsida för kompletterande info: www.byalagetpakivik.se 
 
Aktiviteter i sommar.  
Förutom Byalagets ”egna” aktiviteter pågår det många spännande arrangemang: 
Scen Kivik har musikalläger för ungdomar mellan 9 och 13 år. Lägret äger rum under veckorna 26 
och 27. Resultatet kommer att spelas upp på Kiviks Bio. Kivik Scoutkårs Minne har bidragit till 
verksamheten med ett stipendium. Mer info på www.scenkivik.se  
KAIF arrangerar ”gåfotboll” på Solevi varje onsdag klockan 18.30. En aktivitet för alla åldrar. Ing-
en målvakt, härligt tempo, inga tacklingar-inga skador! Kontakta Johan 070-438 34 61! Prova ock-
så på tennis eller padel på fina banor! 
Kiviks Båtklubb arrangerar åter sin populära jolleskola vid norra hamnpiren. Start efter midsom-
mar. Optimistjollar, laser m. fl modeller. Kappsegling och segling med vrakekan. 
Mer info på www.kiviksbatklubb.se 
Surfa och paddla med ”Stand up Paddleboard” längs med Hanöbukten eller surfa på havets sköna 
vågor! https://m.facebook.com 
SPF Seniorerna arrangerar många olika aktiviteter: vandringar, studieresor, naturcirklar och bou-
le. Info: https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-
kivik/ 
Utegrillar 
Två fina utegrillar har placerats ut i hamnområdet. Runt dem finns sittmöjligheter, så man kan 
avnjuta sitt grillresultat där. Kommunen kommer att sätta upp fler och större papperskorgar, så vi 
slipper nedskräpning!  
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Ny trottoar och lekplats 
En trottoar håller på att anläggas längs Tittutvägen, från Brogatan ut mot kapellet för att gångtrafikanter-

na ska få en tryggare miljö. Samtidigt blir det omöjligt för bilister att parkera på den sidan.  

Kommunens planerade ombyggnad av lekplatsen skjuts till hösten p.g.a. överklagande från en av 
anbudslämnarna. 
 
Historiska skyltar 
Byalaget, Kiviks Turism och Kiviks Museum har gemensamt finansierat två informativa skyltar 
med Kiviks historia. En kommer att placeras på torget och en i hamnen. Nu kommer både våra 
svenska, tyska och engelska turister få kunskap om byn, från forntid till nutid. 
 
Marin kolonilott 
Anders Andersson, Byalagets kustrådsrepresentant, har startat ett spännande miljöprojekt: en 
kolonilott vid Hölen. Rörhinnetång har insamlats vid Vårhallen norr om Simrishamn och placerats 
i hampapåsar. Tången kommer att växa under det närmaste året, för att sedan skördas och bere-
das. Smakar lite som tryffel, enligt gourmeter! Intresserad? Kontakta Anders 070-573 25 00! Info: 
Danska havsbönder sprider kunskap om marina kolonilotter | Göteborgs universitet (gu.se): 
 
Trafikreglering och båtuppställningsplats 
Efter fjolårets trafikkaos i byn har kommunen vidtagit åtgärder genom att se över och sätta upp 
hänvisningsskyltar till befintliga parkeringsplatser i byn. Man kommer även införa tidreglering 1 
juni-30 september, med 2- respektive 4 timmarsparkering mellan klockan 9.00 och 18.00. 8-
timmarsparkering dygnet runt 1 juni-30 september. 
Senaste nytt: kommunen har beslutat att avvakta med att reglera den norra parkeringen utmed 
Tittutvägen. Detta innebär att boende i gamla Kivik, utan plats för egen husparkering kan använ-
da denna för längre parkering. 
Husbilar och bussar hänvisas till andra parkeringar, vid Kiviksgraven och vid Kiviks Camping. På så 
sätt minskas trafikbelastningen i hamnområdet. 
Förhandlingar pågår även om att kunna använda Tuttevi som parkeringsplats. 
Vidtagna åtgärder kommer att utvärderas i höst. 
Kommunens planer på att flytta uppställningsplatsen för båtar skjuts på framtiden. 
Se karta! Info: Kivik &#8211; nya parkeringsregleringar och parkeringsmöjligheter | Simrishamns 
kommun 
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