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Medlemmar i Byalaget! 

 

I höst händer det flera saker, som du som medlem bör känna till. 

 

Som ni kanske känner till, ska Äppelmarknaden till nästa år flytta till 

Svabesholm. Med anledning av detta har Byalagets styrelse skickat en enkät till 

företagarna i byn. Svaren vi får in, kommer vi att sammanställa och skicka till 

arrangörerna av Äppelmarknaden.  

Vi kommer även att lägga upp den på vår hemsida, www.byalagetpakivik.se 

 

Den 9 oktober kommer kommunen att presentera två kungörelser, dels om 

trafikregleringen vid Killebacken och en ny detaljplan för hamnen. Kort tid 

att lämna synpunkter: 5 november respektive 3 november. 

Planerna finns på www.simrishamn.se under ”Bo, bygga och miljö/planer och 

utveckling/detaljplaner/pågående planarbete. 

 

Inbjudan från kommunen: 

”Med anledning av de parkeringsregleringar som gjordes i Kivik inför 

sommaren 2021 bjuder kommunen in boende i Kivik till en dialog på plats om 

förslag på parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven. För 

oss är det viktigt att möta alla behov på ett så bra sätt som möjligt. Vi värnar 

om att regleringarna ska underlätta trafiksituationen under sommarens 

högsäsong och samtidigt fungera långsiktigt för de som lever och verkar i 

Kivik. Vi kommer även ha en digital enkät på hemsidan som ett alternativ till 

den fysiska träffen. 

 
Välkommen på dialogträff 

På dialogträffen kommer vi att presentera förslag på parkeringsregleringar vid 

hamnområdet och Kungagraven i Kivik. Det finns sedan möjlighet att rösta på 

de olika förslagen. Det går bra att rösta på plats under träffen eller rösta via 

den digitala enkäten som är öppen 12-26 november. 

Förslagen kommer att beröra: 

• Tidreglering – antalet timmar det är tillåtet att parkera på de olika 

parkeringsplatserna och mellan vilka tider på dygnet 

• Fordonsreglering  – vilka fordon som får parkera på olika 

parkeringsplatser 
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• Period – vilka månader parkeringsregleringarna ska gälla 

 

Plats: Tittutvägen 6, parkeringen vid Hamnkrogen i Kivik 

Tid: 11 november kl. 17.00-18.30 

Digital enkät 

I den digitala enkäten kan du rösta på förslagen för parkeringsregleringar vid 

hamnområdet och Kungagraven i Kivik. 

 

När öppnar den digitala enkäten? 

Den är öppen från 12-26 november. 

Vad händer sen? 

När dialogträffen i Kivik ägt rum och den digitala enkäten har stängt så 

sammanställer vi resultatet. Det förslag som fått flest röster vinner. Vi 

publicerar information om vilket förslag som vann här på kommunens 

hemsida.” 

 

Info om höstens program från Byalaget: 

 

5 november klockan 16.00 Kivik Lyser på hamnplan framför Buhres.  

 

13 november klockan 10.30-14.00 möt Jeanette Ovesson kommunalråd, Pia 

Ingvarsson oppositionsråd, på ICA Piraten! 

 

24 november på Äppelgården klockan 19.00: traditionell ärtsoppa! 

 

12 december klockan 18.00 på Torget: Lions Lucia 

Se hemsidan för komplettande info! 

 

 

Hälsningar 

 

Styrelsen Byalaget 
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