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Skördefest 

Under en lördag i september arrangerade Byalaget och Kivik Turism en alternativ skör-

demarknad i hamnen. Det var en ickekommersiell marknad utan vinstkrav, avgifterna 

täckte endast de nödvändiga kostnader för polistillstånd med mera. 

Ett trettiotal krämare sålde sina produkter, några matvagnar erbjöd olika matanrätt-

ningar, lokala band underhöll, utan gage. Björn Ranelid underhöll på sedvanligt trevligt 

sätt. En fin miniäppeltavla, byggd av Byalagets styrelse, prydde hamnplan. 

Trafiken och parkeringen fungerade fint, vi hade även möjlighet att parkera på Tuttevi. 

En lyckad marknad, som vi ska arrangera nästa år också!   

Den 4 november 2022 lyste Kivik.  

Redan kl. 16 var boulegänget i full gång med vackert lysande marschaller runt banan.  

Glada par, familjer och gäng gick tipspromenad med utgång från Buhres, där kvällens aktiviteter gick av stapeln.  

Aftonens huvudattraktioner var Christoffer och Helena Holmgren som bjöd på ett musikquiz med fantastisk sång och musik. 
Detta var mycket uppskattat av den månghövdade publiken. 

Per Frostensson höll invigningstalet och sedan bjöd Kiviks Turism på grillad korv tillsammans med Buhres Fisk, som bjöd på 
fisksoppa. Kvällen avslutades med att Kaptenshuset skickade upp rislyktor över vattnet.  

Stort tack till alla inblandade och ett extra tack till Buhres för att vi fick hålla till på uteserveringen.  

Byalaget hoppas också att den nya ljustavlan var till belåtenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering i byn 

I höstas arrangerade kommunen ett utvärderingsmöte kring de nya parkeringsreglerna. De synpunkter som framkom, var att 

det har fungerat bättre i år än i fjol på de tidsbegränsade parkeringarna i hamnen. Färre husbilar i hamnen—de parkerade på 

Bredarör. Inga parkerade bilar på Tittutvägen. Bra med MC-parkering. Önskan om bättre skyltning vid enkelriktningen vid 

Havängsbodarna. Fortfarande rörigt på hamnplan mellan gående och motortrafik.  Bra med möjlighet till långtidsparkering 

på södra hamnplan. 

Fortfarande en del oklarheter beträffande skyltningen i gamla Kivik.  

Bättre underhåll av grönytor i hamnområdet önskas. Bra med utökat antal papperskorgar-förslår dock inte vid högsäsong. 

Kommunen kommer att inbjuda till ny utvärdering under hösten 2023. 
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 Kivik Tång 

Under året har ett 20-tal kivlingar lärt mycket kring marina kolonilotter, både teori, praktik och matlagning av blå mat. Kursen 

kommer att fortsätta under 2023, både för nya och gamla kursdeltagare. 

I december bildade Kivik Tång en fristående förening, dock finns de kvar under Byalagets ”paraply” tills de vuxit till sig och kan 

stå på egna ben. 

Hastighetsvarning 

Mellby har, glädjande nog, fått en soldriven hastighetsvarnare på RV 9. Byalaget har snart under 20 år önskat att få någon 

sorts fartdämpande åtgärder, men ännu inte lyckats i våra ansträngningar. Vi har t.o.m erbjudit oss att samfinansiera med 

Trafikverket. 

Vi har fått vissa indikationer på att någonting är på gång, men när det ska ske vet vi inte. 

AW 

Under hösten har vi haft två after work, dels på Hamnkrogen, dels hos Buhres. På båda ställena fick vi god och närande både 

mat och dryck. Musiktävlingar med åtföljande priser avslutade en trevlig kväll. Vi kör i gång med AW den 27 januari på 

Svabesholm. De kommer att erbjuda en god anrättning och dryck därtill till ett mycket förmånligt pris. 

Vi har ordnat så att Pia och Ulf kör oss dit och hem för en liten slant. Anmälan både till transport och mat  till  

jankivik@outlook.com, senast 2023-01-25. 

 

Badtrappa 

Bland Byalagets medlemmar finns det många som gärna tar ett dopp vid Norra Hamnpiren. Nu måste man nästan ha brand-

kårsutbildning, för att klara att komma upp och ned på den branta stegen. Vi har under många år försökt få dit en trappa, till 

och med ordnat finansiering, men kommunen har kategoriskt sagt nej. Nu har vi fått indikationer på att det kanske händer 

något! 

Vore trevligt om även åldersrika och handikappade kunde få njuta av Hanöbuktens svala vågor! 

Lucia 

Ett hundratal Kiviksbor samlades på torget i den smällkalla decemberkvällen för att välkomna Lucia och hennes följe. Förutom 

Sophiaskolans luciatåg, i samarbete med Lions, uppträdde även Piratenskolans lågstadiekör tillsammans med musik- 

lärare Martin Laps. Värme inombords fixades med grillad korv, som Kiviks sexor med föräldrar stod för. Och stjärnorna på him-

melen de blänkte… 

 

 

 

 

 

Nyårsafton 

Vår nästa aktivitet, som blir årets sista, är tipsrunda med grillning, som går av stapeln på nyårsafton. Du kan starta din tips-

runda mellan kl 11.00 – 12.00 vid lekplatsen. Passa på att komma ut på en promenad innan kvällens festligheter börjar. Ta 

med något att grilla efter tipsrundan, byalaget har tänt grillen. Prisutdelning blir ca 12.30 med fina priser.  

Medlemskap i Byalaget 

Nu är det dags att förnya medlemsskapet för 2023! Avgiften är endast 100 kronor per hushåll och pengarna vi får in går till att 

arrangera olika aktiviteter under året. Du kan betala till bankgiro 5147-2884. Som vanligt efterlyser vi personer, som kan 

hjälpa till med olika praktiska moment—även till styrelsearbete! 

God Jul och gott nytt år önskar 

Byalagets styrelse 



  

 

 


