
Byalaget på Kivik Bildat 2001 

Byalaget som arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik! 

 
 

  

Synpunkter på detaljplan Mellby 3:121 m.fl. Dnr 2017/970 

Vad är sinnebilden och förväntan från turister av en kulturhamn i Simrishamns kommun? Vilken 

bild vill vi boende på Kivik visa upp?   

Tillfälliga försäljningsställen eller minnen från hur det såg ut i en fiskeby med urgamla traditioner och 

en aktiv småbåtshamn med allt vad det innebär? Byalagets styrelse anser att det är viktigt att byn 

återspeglar hur det en gång var i det lilla fiskläget – även om vi inser att det blåser andra, framför allt, 

kommersiella vindar nu. Som ett led i detta har kommunen upplåtit mark för tillfälliga 

försäljningsvagnar under sommaren. Detta tycker vi är bra för att skapa en levande hamnmiljö, men 

det är av stor vikt att dessa smälter in i den befintliga bebyggelsen. Vi vill alltså inte ha olika 

matvagnar i varierande färger, dessa passar bättre på Kiviks marknad.  

Vi är tveksamma till att en flyttning för vinterförvaringen av fritidsbåtar, av miljöskäl, skulle bidra till 

att minska kontamineringen av den nuvarande lågt förorenade platsen. Vinterförvaringen, som det 

ser ut idag, bidrar till att hamnområdet visar att det finns ett aktivt båtliv i Kivik och vinteruppställda 

båtar skapar en ombonad känsla på vinterhalvåret i stället för en tom öde gräsplan. Det är även 

mycket liv och rörelse kring båtarna på senhöst och framför allt under våren.   

 En ny hårdgjord yta bidrar inte till en grön och behaglig miljö – snarare mer likt en storstads 

infrastruktur. Den föreslagna platsen är ju tänkt att vara parkering på sommaren och ett förslag för 

att göra ytan mer ombonad är att eventuellt plantera någon form av låga träd i anslutning till 

parkeringsräckena. En stor svart asfalterad plan är inte vackert och passar inte in i omgivningen på 

vårt fiskeläge. Det blir dessutom väldigt dyrt för kommunen att anlägga och för båtägarna som 

kanske hittar andra alternativ att vinterförvara sin båt på. I så fall står vi där med en dyr, ful och 

outnyttjad asfaltsplan. 

 

För att risken för ytterligare kontaminering ska minimeras kan man i stället undersöka möjligheten 

att t.ex. använda en båttvätt som återvinner tvättvattnet eller liknande. 

Båtar hör hemma i hamnen både sommar och vinter! 
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