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Byalagets styrelse har sammanställt synpunkter vi fått på byamötet, 

spontana möten och från de skrivelser som skickats in. I skrivelserna finns 

ytterligare förslag och synpunkter, som bör tas i beaktande.  

Deltagande på Byamötet 2021-09-01: 39 personer 

Representanter från Byalaget vill träffa ansvariga politiker och 

tjänstepersoner för att diskutera och vidareutveckla våra synpunkter. 

Exempelvis i vecka 42. 

Denna skrivelse skickas till kommunen och Byalagets medlemmar. 

Byalaget 2021-09-11  

 

Trafiken  

• Informationsskyltar på Rv 9 både söderifrån och norrifrån: 

Husbilar/vagnar hänvisas till Campingen, Kiviksgraven. 

Informationsskyltar vid hamnens övriga parkeringar: förbjudet att 

parkera husbilar/vagnar   

• Parkering i hamnområdet: all tidsbegränsning tas helt bort 

• Hastighetsbegränsning i hela byn 30 km/tim från nerfarterna från Rv 9 

och ner mot byn 

• Skyltar vid infarterna till de trånga gatorna/gränderna: TRÅNGA 

GRÄNDER-VÄLKOMMEN TILL FOTS!     

• Heldragen linje på sjösidan på Tittutvägen från Kivikstrand-Kapellet, 

eventuellt kompletterat med förbud-att-parkera-skylt 

• På sikt: anlägga personbilsparkering söder om Byråladan, med in/utfart 

via Nordins väg 

 

Hamnen 

• ”Skamfläcken”, området mellan Havängsboden och Båtklubben, rensas 

upp  

• Försäljningsbodar, enhetlig utformning, som passar in i hamnmiljön 

• Gång-trafikzonerna måste tydliggöras  

• Tydliggöra enkelriktningen vid Buhres - vägmarkering 
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• Gångstråk från norra delen – fortsätta söderut  

• Flera offentliga toaletter    

• Badtrappan måste komma på plats 

• Metallbänk på badplattan  

• Skador på norra pirarmen 

• Svårt för rullstolsbundna att ta sig ut på norra hamnpiren – grov 

beläggning  

• Belysning på inre delen av norra hamnpiren  

Grillplatser  

• Sitt/bordsmöblerna måste komma på plats 

 

Barkhögen  

• Måste läggas ut på motionsslingan på Agdelund 

 

Skötselplan Agdelund 

• Antagen plan måste verkställas 

Marknadsplatsen 

• Se detaljerad skrivelse från byamedlem 

Vattenfestival 

• När Kivik får tillräckligt med vatten vill vi arrangera en vattenfestival 

Gatubeläggning 

• Allvarligt eftersatt under många år  

Kulturbelysning 

• När utbyte sker-mer kulturanpassade med tanke på byns äldre karaktär  

Hamnvärd (sommarungdom)  

• ska vägleda turister, både för parkering, allmän information och skapa 

trivsel – under högsäsong 

Buskklippning för bättre sikt. 

mailto:info@byalagetpakivik.se
http://www.byalagetpakivik.se/


         Byalaget på Kivik              Bildat 2001 

E-mail: info@byalagetpakivik.se     Hemsida: www.byalagetpakivik.se    Bankgiro 5147-2884 

Skrivelser bifogas  

Stenolof Olsson 

Anders Andersson 

Anna Ingvarsson 

Lars Olderius/Anna Hedin 

Åsa Flood 

Åke Strömberg 

Sven Johansson 

Hans Ekström 

Lars Thylin 

Erik Lundberg 

Daniela Rawensparr 
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