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Sommarens byavandringar 

Vi tackar Tommy Gustafsson för att återigen ha tagit med oss 

tillbaka i tiden bland Kiviks gamla strädden. Det har ju blivit en 

årlig tradition, men trots detta lyckas Tommy med konststycket 

att varva gamla historier med andra ej tidigare berättade. Att 

vandringarna är populära märks inte minst på det stora delta-

garantalet på cirka 70 personer varje gång.  

Marknadsbackarna 

Den 21:a maj ordnade Byalaget tillsammans med Länsstyrelsens naturenhet en exkursion till marknadsbackarna. 

 Där fick vi lära oss att marknadsplatsen består av glacial sand, postglacial sand och sand med isälvsdiment. De sandiga markerna 

har en enorm artrikedom och många är rödlistade och har ursprung både i östra Europa och på de ryska stäpperna och i södra 

Europa. Vi fick se sandnejlika, sandödla, sandlilja, sandvedel och nattskära för att nämna några! Vi kunde också gå på en gammal 

stenväg från  1000-talet. Eu bygger nätverk där områden med sk skyddsvärd natur får en klassindelning. Vår marknadsplats i Kivik 

är en sådan.Den ingår i ”Natura 2000-klassning” och är en av få sandstäppslokaler i Europa.Efter en innehållsrik och intensiv ge-

nomgång träffades vi vid klockstapeln vid Kiviks kapell och intog kaffe och bulle. Byalagets intention med vandringen var att ge oss 

alla en lärorik, nyfiken upplevelse på Österlens unika fauna, som finns ”runt hörnet”. Vår förhoppning är att till nästkommande år 

och vår, göra en ny exkursion där vi får lära nytt om vår fantastiska natur och bygd. 

 Kivik scoutkårs minne 
2014 var avdelningen Äventyrarna från Sankt Olofs scoutkår på Hajk och sov över i ett timrat vindskydd. Där och då startade öns-
kan om att Sankt Olofs scoutkår skulle ha ett eget timrat vindskydd. Ungdomarna skrev ihop en motion till Kårstyrelsen som gav 
bifall till den goda idén. Kårstyrelsen tog på sig att söka pengar och sponsring. Expertis om hur man bygger fanns i kåren.  
Det har tagit sin lilla tid men nu står äntligen vårt vindskydd klart! Vi har byggt och jobbat och rensat och gjort fint och vindskyd-
det pryder nu sin plats bredvid scoutstugan i Sankt Olofs skogar! Vi vill tacka alla våra sponsorer, framför allt  Kivik scoutkårs 
minne, som gav oss den stora potten, så vi kunde kicka igång och slutföra . 
 

 

 

 

Vårhälsning 

En skön dag i maj firade vi vårens ankomst på södra 

hamnplan. Piratenskolans barnkör under Martin 

Laps ledning framförde vackra vårvisor och Piraten-

skolans rektor Madeleine Liwell Jeppsson höll en 

inspirerande vårhälsning. 

Parkering i hamnområdet 

Kommunen införde nya parkeringsbegränsningar i början av sommaren. Den information styrelsen fått från boende, verkar vara 

att det har fungerat väldigt bra. 

Framför allt har den olagliga parkeringen på Tittutvägen nästan försvunnit! 

Lekplatsen 

Efter många turer blev lekplatsen klar, lagom till alla turisterna anlände. Nu har vi en lekplats som uppfyller alla säkerhetskrav, 

till glädje både för kivlingar och turister. 



Kivik Tång 

Ett tjugotal entusiaster har under våren och sommaren tillverkat kolonilådor, som placerats utanför Hölen vid hamnen. Rör-

hinna, en lokal alg, har placerats i lådorna. Under sommaren har tången vuxit till sig och i höst ska rörhinnan skördas. 

För att vara på den säkra sidan har det tagits prover, som analyserats. De preliminära resultaten visar att det inte finns några 

”farliga” ämnen i proverna, utan ett bättre resultat än vad man kunde förvänta sig. 

Kivik Tång har även haft provsmakning och information under Östersjödagen och kommer att delta under Sillens dag i Sim-

rishamn. 

Skördefest i hamnen 

Nästa helg, 24–25 september, arrangerar Byalaget och Kiviks Turism en småskalig och ideell skördemarknad i hamnen, så som 

det en gång var. Knallarna betalar en symbolisk avgift, som täcker polistillstånd och annonser. Musikerna spelar utan gage, kom-

munen bekostar bajamajor och el, det är inget inträde och gratis parkering, bl.a på Tuttevi, som öppnas upp. Gratis skyttel från 

Kiviks Torg till Musteriet och Svabesholm. 

Piratenskolans framtid 

Föräldraföreningen, Byalaget och Kiviks Turism bjöd in samtliga sju partier med ordinarie ledamöter i BUN för att diskutera Pira-

tenskolan framtid. Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, kom och gav sin syn på skolans framtid. Ingen av partierna såg 

någon risk att skolans framtid var hotad, utan att det ska finnas en F-6-skola kvar inom överskådlig tid. 

Museets framtid 

Byalagets styrelse har även undertecknat en skrivelse, där vi önskar att politikerna verkställer sitt beslut, att Museets Stiftelse 

får köpa Äppellunden. Äppellunden lär inte behövas för att inkvartera ukrainska familjer – lokalerna är inte anpassade för att ta 

emot delar av familjer.   

Enkätsvar från Byalagets medlemmar 

Vi fick många svar och förslag på vår sk ”enkät”. Här följer ett sammandrag av vad byborna tycker är extra viktigt. Alla synpunkter 

ska framföras till politiker och kommunen. 

Här följer ett axplock; 

Byalaget ska arbeta för att kommunen ska sälja sin  mark som tomtmark, färdig för byggnation. 

Bättre badstegar, snabbare lagning av gatorna. 

Tömningen av sopor i byn, både hushållssopor och papperskorgarna måste tömmas oftare på sommaren. 

En bensinmack i byn. 

Hastighetskameror på väg 9. Bättre övervakning. 

Gång och cykelväg till musteriet.  

Bättre underhåll av våra grönområden. 

Bättre belysning i hamnen. 

Våra glada och duktiga fotbollstjejer! 

Scoutkåren satte upp plaketter på 

deras välgörare! 
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