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Sammanställning av enkät om ”Äppelmarknadens” flytt till Svabesholm. 

Utskicket gick till; Kiviks musteri, Skepparps vingård, Buhres fisk, Havängsbodarna, Cafe & Bageri 

Kivik, Pelle P, Kiviks hotell, Agdalund Bed and Breakfast, Kaptenshuset, Killegården, Stärkan, Cake 

Cowboy, Hamnkiosken, Pizzerian, Gustavs pizza, Tryffelsvinet, Kiviks Turism, Kiviks Museum. 

Dessa har svarat; Cake Cowboy, Havängsbodarna, Buhres, Skepparps vingård, Kiviks Turism o Kiviks 

Museum, Kiviks Cafe&Bageri, Kiviks hotell, Kiviks restaurang & pizzeria, Kiviksstrand, Stärkan 

Vår fråga; Är du för eller emot flytten av Äppelmarknaden? 

- Emot flytten! En viktig tradition och ett signum för Kivik. 

Vår fråga; Är äppelmarknaden och veckorna efter en viktig inkomstkälla för Dig och Ditt företag? I 

så fall hur tror du det skulle påverkas av flytten? 

- Äppelmarknaden är en viktig inkomstkälla och ett stort ”tillskott” för ekonomin utlagt 

under året. För några av de svarande den viktigaste sett under året – färre besökare genererar inget 

pengaflöde. 

Vår fråga; Upplever Du att situationen under Äppelmarknaden är ohållbar i Kivik! 

- En god organisation är A och O – stundtals har leveranser blivet sinkade, men finns det 

problem så måste man lösa dessa. Visst trafiken är ett problem, men några har kommenterat att det 

funnits dagar tidigare, speciellt under sommaren, som man upplevt mer turbulenta. Bättre 

information om parkeringsplatser – även utanför byn. 

Vår fråga; I så fall vad är problemet/problemen? 

- Problemen måste lösas! Sprida ut marknadsdelen så att den finns i hela byn. Trafiken, 

gör en transfer mellan marknadsfältet och byn. Ordna parkeringstillstånd på marknadsfältet (Axels 

tivoli), återta det genuina i marknaden.  

Vår fråga; Vad vill Du och Ditt företag förändra? 

- Mer samarbete mellan näringsidkarna spritt över året. Fler lokala happenings. 

Äppelmarknaden måste vara kvar i Kivik, men den måste uppdateras. Kivik=Äpplen har blivit ett 

varumärke. Ta bort artisterna - musik med lokala artister (om det skall ingå), inträdesavgiften måste 

sänkas. Äppeltavlan borde fortsättningsvis stå i centrum, men en uppdatering måste till – nya lokala 

kreatörer. 

Vår fråga; Vad anser ni vara den stora behållningen, är det Äppeltavlan, artister/musik eller 

arrangemanget som sådant? 

- Äppeltavlan och arrangemanget vid vattnet och den öppna miljön är oslagbart, i 

kombination med folkliv och gemyt.  

Vår fråga; Skulle ni arrangera något eget om Äppelmarknaden flyttar? 

- Vi måste hjälpas åt och gå ihop och göra något tillsammans. 

-  Våra alternativ är begränsade om vi inte är organiserade. 

- Om vi vill att företagandet skall leva hela året i byn, då är samarbetet den röda tråden. 

Kort sammanfattning: företag, föreningar och byfolket anser att vi ska återta initiativet 

och skapa en uppdaterad och förnyad äppelmarknad i byn! 
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Förslag från Byalagets styrelse: tillsätt en arbetsgrupp, bestående av de positiva krafter 

som finns i byn och skapa en ”ny” Äppelmarknad sommaren 2022.  

Sammankallande bör vara Kiviks Turism, som är navet i företagandet i byn. Givetvis 

kommer Byalaget att delta. 
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