
Minnesanteckningar från möte kring 

(Ny) Äppelmarknad i Kiviks centrum? 

Plats och tid: 2021-11-24, kl. 09.30-11.00 på Kiviks Café. 

Närvarande: Dafvid Hermansson (Kiviks Turism, sammankallande); Jan Nilsson (Kiviks 

Byalag); Jan C Nilsson (ingen officiell); Susanne Weibull (Havängsbodarna) och Gun Svensson 

(Kiviks Café).  

Henrik Nilsson (Buhres) och Markus Lundqvist/Camilla Carlsson (Cake Cowboy) hade anmält 

förhinder, men meddelat idéer till mötet. Barbro Olsson (Friden) hade ej hörts av. 

1. Sammankallande hälsade välkomna och gav en kort bakgrundsteckning till mötet, som 

tillkommit med anledning av att Äppelmarknaden beslutat att flytta marknaden från 

hamnplan på Kivik till Svabesholm 2022. Byalaget hade skickat ut en enkät till 

företagen som visade på stort missnöje med flytten och en önskan att (åter)skapa en 

genuin, lokal och småskalig marknad i centrum. Uppdraget att samordna idéerna och att 

hitta vägar framåt hade i enkäten ansetts vara Kiviks Turisms, som sammankallat till 

mötet. Dafvid och Jan N. hade också träffat representanter från Äppelmarknaden, som 

ställt sig positiva till en samverkan med de aktiviteter som eventuellt skulle samlas i 

centrum, men betonat att det varken fanns pengar eller arbetskraft för att delta i en 

”andra” marknad, utan deras fokus ligger helt på flytten till Svabesholm. Gruppen 

diskuterade de vaga grunderna och argumenten för att flytta Äppelmarknaden från 

centrum efter 35 år, men konstaterade samtidigt att varken Kiviks Turism, företagarna 

i centrum eller byborna kan göra något åt beslutet, utan måste hitta nya konstruktiva 

vägar framåt istället. Sammankallande betonade åter vikten av samverkan, inte bara 

mellan företagen i centrum, utan också med Äppelmarknaden, så att inte satsningarna i 

hamnen/centrum upplevs ”fientliga” och motverkande av varken besökare/publik eller 

de aktörer som står bakom flytten av Äppelmarknaden. Vi vill hela Kiviks bästa, och vi 

måste hitta former för samverkan med och mellan Äppelmarknaden, Svabesholm och 

företagen i och runt centrum. Gruppen instämde i analys och synsätt. 

 

2. Sammankallande ställde frågan om mötet ansåg att man skulle arbeta vidare 

tillsammans, varvid svaret enhälligt var JA. Sammankallande sammanfattade de idéer 

som inkommit från icke närvarande, där Buhres är positivt till en samverkan i 

centrum/på hamnplan och kan tänka sig ställa upp mattält, smakprover, m.m., och Cake 

Cowboy gärna ser en utspridd marknad, där det händer saker på många ställen i byn; 

centrum/torget, Tuttevi, hantverkshuset, musteriet, m.m., gärna med exempelvis 

äppelskulpturer vid varje plats. 

 

3. Gruppen diskuterade möjliga idéer, som ska arbetas vidare med på nästa möte: 

- Äppelskulpturer med tävling för besökarna om vilken skulptur som var ”finast” 

(föreningarna, skolklasserna, företagarna kan tävla med exempelvis vars en), kanske 

kombineras med en frågetävling/tipsrunda med presentkort till vinnarna. 

- Digital äppeltavla som projiceras i hamnen eller på torget och som skapas i 

samverkan med konstskolan i Simrishamn. 

- Satsning på lokala konstnärer som haft tuffa år under pandemien. 

- Antik- och värderingsmässa (erbjudande från SPF). 



- Enklare, genuin mat- och hantverksmarknad i centrum/hamnplan, där olika aktörer 

både från Kivik och annorstädes bjuds in att stå med sina marknadsstånd/vagnar. 

- Äppel-, vin- och ciderfest med Skepparps vingård och Kiviks Musteri, m.fl. 

- Baka och tävla med din äppelpaj. 

- Lokala artister som framträder, scen finns. 

- Äppeltåget mellan musteriet och centrum. 

- ALLA ska få vara med! (Föreningar och företag på Kivik med omnejd.) 

- Gemensam annonsering (vi delar på kostnaderna). 

 

4. Mötet diskuterade budget för projektet. Sammankallande menade att Kiviks Turism inte 

har några pengar för att skapa ett projekt, men har beslutat att delta i Skördetid på 

Österlen, där Äppelveckorna på Kivik blir ett gemensamt varumärke även i 

fortsättningen. Både en satsning på en lokal, småskalig Äppelmarknad i centrum och 

Äppelveckorna kommer därmed med i programmet för Skördetiden och blir således 

marknadsfört, men får ingen egen folder. Även sociala medier, hemsida m.m. kan 

Kiviks Turism bistå med. Mötesdeltagarna diskuterade möjligheten att samfinansiera 

annonsering och gemensamma insatser/kostnader, men i övrigt får varje aktör stå för 

sina egna kostnader för medverkan. Mötet diskuterade exempelvis att krämare får ha 

egen vagn/stånd, mot att det är kostnadsfritt att delta. 

 

5. Mötet ansåg att det var viktigt att allt i centrum/hamnplan skulle vara utan entréavgift 

för att komma in. Däremot får givetvis event, underhållning, m.m. ha själv-

kostnadspriser. Vi gör detta tillsammans för Kivik! 

 

6. Nästa möte. Gruppen beslutade att vi träffas igen direkt efter nyår, torsdagen den 13 

januari kl. 15.00 på Kiviks Café. ALLA företag, föreningar och andra som vill bidra till 

en genuin, lokal, småskalig marknad(/-er) på Kivik är välkomna till detta möte. Kiviks 

Turism kallar formellt, men alla får lov att bjuda in/bjuda med och prata med entusiaster. 

Anmälan till mötet gäller dock, så vi vet hur många som kommer. 

 

Vid pennan, 

Dafvid Hermansson 


