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Möten om parkeringen och allmänt om byn 

Under två möten i höst, ett på Äppelgården och ett på Piratenskolan, har allmänna problem i byn diskuterats. Efter det första 

mötet sammanställde styrelsen synpunkterna från mötet och skickade till kommunen. Styrelsen kommer att träffa förvalt-

ningschefer för återkoppling i januari. På det andra mötet, som endast handlade om parkeringen i hamnområdet, förevisade 

tjänstemännen tre olika förslag på lösningar. Ett samstämmigt möte förkastade alla tre förslagen. Föredragande lovade att 

omarbeta förslagen och återkomma med ett nytt förslag. 

 Äppelmarknaden 

I höstas skickade styrelsen, med anledning av flytten av äppelmarknaden till Svabesholm 2022, ut några frågor till företagen i 

byn för att efterhöra om de är beredda att försöka återskapa en lokal äppelmarknad, lite som det en gång var. De inskickade 

svaren var entydiga: alla var överens om att försöka ordna en äppelmarknad till hösten 2022. Det uppdrogs till Kiviks Turism att 

sammankalla till ett möte för att diskutera hur en sådan skulle kunna se ut. 

Du som är entusiastisk och har idéer är välkommen till Kiviks Café, torsdagen den 13 januari, klockan 15.00. Föranmälan till 

info@kiviksturism.se    

Politiker på ICA 
En lördag i höstas kunde helghandlande på ICA diskutera by-angelägenheter med kommunalrådet Jeanette Ovesson och oppo-
sitionsrådet Pia Ingvarsson. De fick motta både ”ris och ros”. ”Riset” har de lämnat till respektive förvaltningschef för känne-
dom och förhoppningsvis någon form av åtgärd. 
De påpekanden som kom var bl.a. parkeringarna, Agdelundsvägen potthål och dålig beläggning, höga hastigheter genom Kivik, 
önskar hastighetstavla, träden på Tittutvägen är murkna och stora grenar faller ner, cykelvägen Kivik-Ravlunda korsar vägen 
mot Vitaby, upplevs som farlig. 
 AW 

Styrelsen har under hösten arrangerat två trevliga ”afterwork”, på Buhres och Hamnkrogen. Vi har ätit gott, socialiserat och 

deltagit i lärande tipstävlingar. AW återkommer på ”ny” krog i januari 2022! Kolla hemsidan! 

Marin kolonilott 

Efter en sommar med positivt odlingsresultat fortsätter nu arbetet med planering för kommande odlingssäsong. 

Vi kommer att genomföra en kurs i tångodling under nästa år, med start 26 januari 2022, se hemsidan för anmälan. 

Kursen kommer att innehålla teori om havsmiljö och odling, praktik med att bygga odlingsbäddar och odla samt att skörda och 

tillaga blå mat. Vi förenar kunskap med social samvaro, med hänsyn tagen till rådande omständigheter. Du kan fortfarande 

anmäla dig till kursen: kontakta Anders Andersson 070-573 25 00 eller Jan Nilsson 072-316 61 15. 

Väl mött och tillönskan om en God Helg och traditionell matupplevelse, kryddat med blå mat. 

Anders Andersson, kustråd Kivik  

Kivikskortet 

Kiviks Turism har tillsammans med företagarna i byn skapat KIVIKSKORTET. Kortet är ett säsongskort, som ger massor av fina 

erbjudanden och rabatter under hösten och vintern. Kortet gäller hos Atelje Bästekille, Buhres Fisk på Kivik, Cake Cowboy, Ha-

vängsbodarna, ICA, Kiviks hotell, Kiviks Museum och Kiviks Musteri. 

Kortet kostar 200 kr och kan köpas på Cake Cowboy, Kiviks Museum och Kiviks Musteri. 
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Kivik Lyste. 

Fredagen 5 november var det dags för ”Kivik Lyser”. 

Redan på sena eftermiddagen kunde man prova på att spela boule i marschallernas sken hos SPF. 

En tipsrunda för både stora och små fanns för de, som ville testa sina kunskaper. 

Kiviksborna lyste inte med sin frånvaro, när det var dags för invigningen. KAIFs ungdomar gick med facklor ut på pirarna där 

eldkasarna tändes. Därefter var det dags för den store estradören och Kiviks-ambassadören Björn Ranelid att äntra scenen. 

Under ca 20 min fick vi höra om allt från lammen på Haväng till hjärnans vikt och från ljus till mörker. 

Därefter intog Joakim och Wilhelm Sahlin scenen för att framföra ”Kalle och Jag”. En musikalisk resa i ord och ton om Karl P 

Dals musikliv och Joakims minnen. 

Under hela kvällen bjöds hungriga besökare på grillad korv från Ola på ICA och på värmande soppa från Buhres fisk. Ett lysande 

trevligt arrangemang! 

Historiska skyltar 

Byalaget, Kiviks Museum och Kiviks Turism har under hösten bekostat och satt upp två historiska skyltar, en i hamnen och en 

på torget. Skyltarna berättar om Kiviks långa och spännande historia från stenålder till nutid. Ett uppskattat initiativ av både 

kivlingar och turister! 

Ärtsoppa 

Årets ärtsoppa föregicks av tre intressanta föredrag, som alla hade den gemensamma nämnaren, att de visade på ett stort en-

gagemang för havet utanför oss. 

Thomas Johnsson och Dafvid Hermansson berättade om organisationen ”Samverkan för Hanöbukten” som involverar ett stort 

antal forskare, företag och kustråd längs hela Hanöbukten. Syftet är att lära mer om problemen i Östersjön och att genom en 

bred samverkan identifiera mängder med olika små och stora lösningar för att förbättra situationen. 

Josefin Larsson från Marint Centrum i Simrishamn föreläste om de pågående forskningsprojekten och uppmanade oss att hellre 

duka fram Östersjösill än lax, vilken är uppfödd på sill i Norge, på våra matbord. 

Därefter bjöd Anders Andersson, som representerar kustrådet på Kivik, på ett smakprov från blåstång som kommer från för-

söksodlingen utanför Kivik. Han berättade vidare om hur odlingen går till och bjöd in oss alla till höstens kurser på Vuxenskolan 

där vi kan lära mer om, inte bara odling, utan även anrättning av havsmat.  

Ärtsoppan från Hamnkrogen och den varma punschen inmundigades med god aptit, alltmedan samtalen flödade över borden. 
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Styrelsen på ICA 

Lördagen den 8 januari har du möjlighet att träffa styrelsemedlemmar på ICA och komma med förslag på vad styrelsen bör 

arbeta med under 2022. Då kan du samtidigt lösa medlemsavgift för 2022, fortfarande endast 100 kronor för hela hushållet! 

Du kan naturligtvis betala redan nu till bg 5147-2884 eller swish 123 184 7698 , ange epostadress 

 

Nyårstipsrunda 

Styrelsen kommer traditionsenligt att arrangera en trevlig tipsrunda på nyårsfton, med start vid grillen/lekplatsen. Start klock-

an 12.00, medtag en egen grillkorv, Byalaget fixar grillen. 

 

Vårens aktiviteter:  

Årsmöte 

Byastädning 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen för Byalaget 


