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Årsmötet 

Torsdagen den 17 mars höll Byalaget årsmöte på Äppelgården. 

Vice ordförande Lotta Cederfeldt hälsade de cirka 30 deltagarna välkomna på kaffe och fastlagsbullar. 

Två av styrelsens medlemmar Per Sundberg och Harriet Gestrelius avtackades och två nya valdes in: Peter 

Birch och Roger Haväng. 

Efter mötet berättade frilansjournalist Caroline Alesmark om sitt arbete med att ta fram guideböcker och 

appar om vandring i Skåne. Hon har även skrivit böcker om gåtfulla platser i Skåne. 

Caroline gjorde också några nerslag i vår närhet, bland annat kyrkogården i Rörum och stenåldersgraven 

Stenstuan i Gladsax. 

Här är hela styrelsen: 

Jan Nilsson, ordförande 

Lotta Cederfeldt, vice ordförande 

Agneta Smith, kassör 

Kia Åkerblom, sekreterare 

Annette Hansson, ledamot 

Håkan Hjelm, ledamot 

Roger Haväng, ledamot 

Peter Birch, ledamot 

AW 

Byalaget på Kivik ordnar AW den sista fredagen i oktober, november, januari, februari och mars. Det är ett 

sätt för bybor att träffas, samtidigt som vi bidrar till att restauranger som håller öppet under lågsäsong, 

verkligen kan ha öppet!  

AW betyder After Work (efter jobbet), men det spelar ingen roll om du kommer direkt från jobbet, har 

varit hemmma eller om du inte längre har jobb, alla byalagets medlemmar är välkomna. 

 

Museet  

Turerna kring byns nya museum har varit många den senaste tiden. I december 2021 var allt klart för att 

museet skulle få köpa gamla ”dagiset”, Äppellunden. Sedan kom invasionen i Ukraina. Då avvaktade kom-

munen, för att ha en beredskap att kunna inhysa ukrainska familjer där. 
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Byalagets styrelse har beslutat att skänka 25 000 kronor till inventarier, när det åter blir aktuellt med att 

Äppellunden står till museets förfogande. 

 

Ukraina. 

Kiviks Museum arrangerade en paneldebatt om Ukraina med ett 60-tal närvarande. Museet beslöt att 10 

% av intäkterna skulle skänkas till UNHCR. Byalagets styrelse beslöt att bidra med samma summa.  

Byastädning 

En tapper skara möttes upp vid boulebanan för att plocka skräp i byn. De senaste åren har skräpet mins-

kat, vilket är glädjande. I år hittade vi endast ett fåtal hundbajspåsar som låg slängda i naturen, men tu-

sentals fimpar. 

Till hösten kommer vi att ha en städdag tillsammans med Lejeföreningen. 

Styrelsen på ICA 

Byalagets styrelse stod på ICA och diskuterade angelägenheter på byn. Samtidigt hade de, som glömt be-

tala årsavgiften möjlighet att göra det. Flera intressanta frågor framfördes, som vi naturligtvis bollar vida-

re med kommunen. 

Lekplatsen 

På våren 2021 träffade styrelsen ansvariga för lekplatsen. Vi fick möjlighet att ”tycka till” om flera förslag 

på en ny, uppfräschad lekplats. Vinnande förslag gick ut på anbud och ett företag fick uppdraget att upp-

föra den. Beslutet överklagades och har sedan dess legat i malpåse, tills vi åter blev inbjudna till förnyade 

diskussioner. I dagsläget vet vi tyvärr inget om när kommunen tänker utföra de planerade omändringar-

na.  

Blomstesterkrukor 

Byalaget har köpt två nya krukor, som vi placerat vid gamla livräddningsstationen och utanför Buhres. Vi 

hoppas på att de ska förgylla vår fina by!  

Kommande program: 

Fredagen den 29 april klockan 18.00 har vi årets sista After Work, denna gång på Pizzerian vid Torget.  

Kivikstävling utlovas!    

Lördagen den 21 maj kommer Magnus Jönsson och Gabriella Rosqvist från Länsstyrelsen och tar oss ut på 

en intressant exkursion på marknadsbackarna.  

De sydsvenska sandmarkerna tillhör norra Europas artrikaste biotoper. Sanddyner och sandfält vid kuster-

na och i inlandet har under de senaste 100 åren planterats med barrträd eller främmande arter som berg-

tall och vresros, odlats upp eller exploaterats. Idag finns få öppna sandmarker kvar och kvävenedfall och 

förändrad markanvändning gör att även dessa håller på att växa igen. Många växt- och djurarter har 

trängts undan till de små ytor i landskapet där öppen sand fortfarande finns kvar. 

De sandiga markerna i södra Sverige har en enorm artrikedom med ett stort antal nationellt rödlistade 

arter. Artrikedomen gynnas av det varma och torra mikroklimatet och vi kan också hitta många arter från 

torrare områden i östra Europa, de ryska stäpperna och södra Europa. 

Vi startar kl 13.00 och träffas vid kapellet på Tittutvägen. Byalaget bjuder på fika! Max 40 pers i grupper 

om 20. 

Anmälan till Jan på jankivik@outlook.com eller 0723166115 



 

 

 

Onsdagen den 25 maj firar vi enligt vår gamla tradition vårens, eller snarare försommarens, ankomst. Pi-

ratenskolans elevkör under Martin Laps ledning ger oss prov på vackra sånger, rektorn på skolan Madelei-

ne Liwell Jeppsson håller talet till våren, 

Byalaget delar ut Kivik Scoutkår stipendier till Scen Kivik, Kiviks Båtklubb och Sankt Olofs Scoutkår. 

Förhoppningsvis kommer vi att ha ett majbål! 

Kiviks Simklubb grillar goda korvar. 

Södra Hamnplan klockan 19.00  

Fredagen den 27 maj, 11.00-16.00: Marina kolonilotter 

Byalaget har under det senaste året haft försöksodling av tång utanför hamnen. Mellan den 21 och 29 

kommer det att vara flera aktiviteter längs Hanöbukten, med fokus på den marina miljön. Byalaget har i 

samarbete med Vuxen skolan under våren arrangerat en kurs för ett tjugotal intresserade odlare.  

I Kivik kommer kustråden att informera om sin försöksodling och bjuda på smakprov av olika tångarter. 

Även Österlenkryddor, Lions Club Simrishamn och Sparbanken Syd kommer att informera.  

Byavandringar onsdagarna den 6 och 27 juli, Torget 18.00 

Tommy Gustafsson har grävt djupt i sina böcker och hittat nya intressanta fakta kring husen och männi-

skorna i byn. Den 6.7 gör turen på Södra Kivik och den 27.7 på Norra Kivik. 

Sparbanken Syd kommer som vanligt att ha en liten tävling med fina priser.  

Kivik Swings 22 juli  

Båtklubben och Byalaget kommer som vanligt att arrangera den traditionella swingen på Båtklubbens 

baksida. Mer info kommer! Se hemsidan! 

Redaktörer: Jan Nilsson, Kia Åkerblom, Håkan Hjelm, Lotta Cederfeldt 

Foto Annette Hsnsson 

 


