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Byavandring 

Onsdagen den 28 juli var det åter dags för en av de uppskattade 

byavandringarna med Tommy Gustafsson. Denna kväll gick 

vandringen i de ”farliga” delarna av Kivik dvs de södra. Att södra 

Kivik förr betraktades som farligt berodde på att där låg soldat-

bostäderna. Dessutom fanns där en lönnkrog som drevs av 

Anna Beckman i slaktaren Anders Brinks hus. På södra Kivik var 

marken vattensjuk. Därför finns gatunamnet Korran här som be-

tyder just vattensamling. Tommy berättade med inlevelse om 

olika karaktärer som en gång befolkade Kivik. Om Fritjof Nilsson 

Piraten vars fru Tora tog ut skilsmässa för att undvika att huset 

pga Piratens dåliga ekonomi, skulle falla i fogdens händer. Skils-

mässan firades med en resa till Curacao. Om levnadskonstnä-

ren Lasse Limonadare som trakterade ortens lönnkrogar men 

som hade svårt att betala för sig. Och om kvinnorna på Kivik: de 

som drev post- och telefonstation. De som vävde, drev café och 

krog, rökte fisk eller var tvätterskor. De som tog hand om både 

barn och försörjning då männen var ute till havs eller hade om-

kommit. Ett stort tack till Tommy som genom sin fantastiska be-

rättarkonst ser till att deras namn och öden lever vidare. Vi ser 

redan fram emot nästa sommar och fler vandringar. 

Tre ordförande berättar 

Det nuvarande Byalaget på Kivik bildades 2001, 

och som ett led i 20-årsfirandet arrangerade Kiviks 

Museum en resa tillbaka i tiden med hjälp av Kjell 

Göransson, Alf-Göran Andersson och Jan Nilsson. 

De tre ordföranden berättade bland annat om hur 

tanken på byalaget uppstod under en bilfärd, det 

tunga arbetet med att få stolparna längst Tittutvä-

gen på plats för att skydda stranden samt att sty-

relsen under samtliga 20 år idogt arbetat med att 

försöka förbättra trafiksituationen på Kivik genom 

kontakter med kommunen och Trafikverket. 

Många av de aktiviteter som tidigt initierades av 

Byalaget finns med i Årskalendern än i dag, t.ex. 

Strand/Byastädning, bålet på Kristi himmelsfärds 

samt Ärtsoppekväll på hösten. En av de nya med-

lemmarna i Byalaget lämnade kvällen med orden: 

Nu vet jag mycket mer om både byn och allt som 

Byalaget gör. Bättre betyg kunde väl inte Kjell, Alf-

Göran och Jan få? 

Byalaget 20 år 

Vinden blåste fanfar och solen kastade sina strålar över hamnen 

när Byalaget på Kivik firade sitt 20 års jubileum lördagen den 31 

juli.  Firandet inleddes med tal av kommunalrådet Jeanette 

Ovesson. Morgan Storm och Rolf Perleij underhöll med musik. 

Allt från Evert Taube till nyaste hitlåtar framfördes från scenen. 

Vi fick även höra en del  låtar som Morgan skrivit själv. Under 

hela eftermiddagen kunde man se en utställning om allt vad 

Byalaget har gjort och gör. En imponerande samling aktiviteter. 

Det fanns även tipsrunda både för barn och vuxna. Alla familjer 

som gick tipsrundan fick ett signerat exemplar av Björn Ranelids 

bok, Tyst i klassen. Om leklusten föll på kunde hugade prova att 

kasta hästsko. En bit bort på boulebanan bjöd SPF in till att pro-

va på att spela boule. Kl 15.00 var det så dags för den officiella 

utdelningen av stipendier från årets Kivik Scoutkårs minne. På 

plats att ta emot var föreningen Scen Kivik, Friluftsfrämjandet 

Österlen, Kiviks Båtklubb samt Piratenskolans föräldraförening. 

Scen Österlen och KAIF flickor-14 kunde tyvärr inte närvara.  

Totalt delades detta år ut ca 120 000 kr till att främja ideell barn 

och ungdomsverksamhet.  

Tack till Ola på ICA, Björn Ranelid och Henrik på Buhres för 

sponsring och lån av lokal. 
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Höstens aktiviteter: 

Lördagen den 21 augusti klockan 14.00 har vi en grilleftermiddag på Solevi för Byalagets medlemmar. Då besöker 
församlingens nya komminister Natasja Wallin oss och presenterar sig. Inbjudan kommer! 

Onsdagen den 1 september klockan 19.00 på Äppelgården har vi ett offentligt möte för att diskutera och föreslå åt-
gärder för byn. Synpunkterna kommer styrelsen att sammanställa och sedan presentera för kommunen i höst. Inbju-
dan kommer!  
Begränsat antal, 50 personer. Anmälan till jankivik@outlook.com 

Marin kolonilott 

Anders Andersson, Byalagets kustråd, och Byalaget har startat en kolonilott utanför Hölen vid södra hamnpiren. 
I Danmark och på västkusten har man kommit långt med marina kolonilotter. Inne i Köpenhamn har man musselod-
lingar, som man skördar ett par gånger om året. 

Förutsättningarna för odling är inte lika goda som på västkusten, beroende på lägre salthalt och många miljögifter. 
Syftet med odlingarna är inte bara att producera, utan det är även en miljösatsning i liten skala.  

I hampapåsar och en pallkrage har rörhinna placerats. Tanken är att de under ett år ska växa till sig och förökas, så 

att vi kan skörda under nästa vår. Rörhinnan är en läcker alg, som smakar ungefär som vit tryffel. Man kan fritera 

den eller torka den och ha som en god krydda till fiskrätter  

 

Kivik swings 
För tolfte året genomfördes den trevliga traditionen att träffas på Båtklubbens baksida och spisa både god mat och 
skön musik av Jazzit. 
Ett sjuttiotal medlemmar från Båtklubben och Byalaget fick möjlighet att under auktionsförrättare Staffan Nilssons 
rappa klubbslag bjuda på skänkta saker. Auktionen inbringade så mycket, att det nästan räckte till både bandet och 
toan! 

Båtklubben bjöd på god tårtbit för att fira sin 40-åriga födelsedag! 

En succé, som återkommer nästa år!  

  


