
 

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E år 2022 

Förtroendevalda 

Jan Nilsson, ordförande 
Lotta Cederfeldt, vice ordförande 
Agneta Smith, kassör 
Kia Åkerblom, sekreterare 
Håkan Hjelm, ledamot 
Roger Haväng, ledamot 
Annette Hansson, ledamot 
Peter Birch, ledamot, avgick 20/10 2022 
Pär Sundberg, adjungerad ledamot 

Lars-Gösta Nilsson, adjungerad för Kivik Scoutkårs Minne 

Byalagets revisorer har varit Gunilla Lundberg, Inga Christensen  

Valberedningen har bestått av Alf-Göran Andersson. 

Samordnare ”Hjälpande Händer” har varit Sven Gedda. 

Medlemsantal 

Antal medlemmar per den 31 december 2022 var 305 hushåll. Tyvärr är tendensen att vi får färre och 

färre medlemmar, trots olika värvningskampanjer. Här kan du som medlem medverka att värva din 

byvän eller granne att gå med! 

Styrelsearbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett telefonmöte, åtta protokollförda sammanträden, 

utöver årsmötet. 

Samverkansaktiviteter med: Båtklubben, Kiviks Museum, Föräldraföreningen, Piratenskolan, 

Simrishamns kommun, näringsidkare i Kivik, styrelsen Äppelmarknaden i Kivik, hushåll i Kivik. 

Byalaget har haft ett flertal kontakter med Simrishamns kommun, där hamnen, parkeringar, 

badtrappa haft en framskjuten roll. 

Hjälpande händer är ett värdefullt stöd och verktyg i vårt arbete. Vi har under året försökt att 

engagera ytterligare medlemmar, både till styrelsen och som medhjälpare. Dels pga att styrelsen 

minskat och att arbetet skulle få en jämnare fördelning över fler händer. 

Byabladet  

Byabladet har utkommit fyra gånger under året.  Under 2023 kommer Byabladet att utges två 

gånger. Våra medlemmar blir också uppdaterade via mejl och Facebook under året. 



 

Facebook  

Läggs upp avseende aktiviteter och även på Kivik Anslagstavlan. 

Hemsidan  

Byalaget lägger kontinuerligt ut, information, aktivitetsplaner och handlingar. Du kan även få 

information genom de mobilnummer/mejladresser till styrelsen som finns på hemsidan. 

Ekonomi 

Byalaget och Kivik Scoutkårs minne har under året gett stipendier till Kiviks Båtklubb, Sankt Olofs 

scoutkår och Scen Kivik. Vi har skänkt halsband till Lucia med tärnor och godispåsar till barnen i 

kören. Vi har också beslutat om inventariebidrag till Kiviks Museum. Detta är lagt på is tills vidare pga 

lokalens skick och att debatten runt lokalen inte är klar. Årsavgiften till Byalaget kvarstår på 100 

kronor för alla hushåll för 2022 

Byalaget har inhandlat reflexvästar och skaljackor. 

Hamnen. 

Vi har som vanligt vattnat våra krukor i hamnen, numera i en nyare version. 

Parkeringar och trafik  

Vi har haft trafikmöten vad avser husbilar, förbudsskyltar, hänvisningsskyltar, ställplatser vid Kiviks 

camping, 24-tmmars parkering, boendeparkeringar, etc. Vi har också tagit upp en generell 

hastighetsbegränsning i byarna och bättre övervakning på Rv 9. 

Kiviks invånare och Simrishamns kommun har haft ett antal träffar och dialoger om att förbättra 

trafiken under högsäsongen. Ett pågående arbete! 

Badtrappan vid badplatsen 

Vi har under året, återigen, uppvaktat kommunen kring den branta badstegen. Budgeten är satt till 

1,5 Mkr för badtrappan. Kajen måste förstärkas då lastbilar skall kunna köra på den för att kunna 

lyfta för vår/vinterförvaring, därav den höga kostnaden. Detta arbete kommer att ske inom 5 år, 

enligt kommunen. Kivik är inte hårt prioriterat! 

Kivik Tång 

I november har Kivik Tång bildats, ligger som en enhet under Byalaget på Kivik, t.o.m 2024-12-31. Du 

kan läsa mer om detta och deras program på Byalagets hemsida. De har deltagit under 

Hanöbuktsveckan och vattenhelgen 27 maj. De deltog även på Silladagen i Simrishamn. Ett 

uppskattat arrangemang – sol, god stämning och provsmakning av tång.  

Lekpark 

Den nya fina lekparken är på plats med en utformning som en båt, till glädje för både unga och 

gamla, under hela året. 

Skördemarknad i Kivik 

Den 23 till 25 september hölls en Skördemarknad i Kivik, en ersättning för Äppelmarknaden, som 

flyttade till Svabesholm Den arrangerades av Byalaget, Kiviks Turism, Kiviks Museum, näringsidkare 



och engagerade Kiviksbor. Ca 20 utställare fanns på plats, även en äppeltavla, om än liten! Kommer 

att upprepas under 2023. 

After work (AW) 

Har hållits på Buhres, Pizzerian och Hamnkrogen. God mat och trevliga musikquiz med fina priser har 

förhöjt stämningen!   

Byastädning 

Söndagen den 10 april hade vi byastädning. De senaste åren har skräpet minskat, vilket är glädjande. 

Vi hittade endast ett fåtal hundbajspåsar!  

Vårhälsning 

I senare delen av maj firade vi vårens, eller snarare sommarens ankomst. Piratenskolans barnkör 

under ledning av Martin Laps framförde vackra sånger, skolans rektor Madeleine Liwell Jeppsson höll 

talet till våren. 

Stipendier från Kivik Scoutkårs minne delades ut och de grillade korvarna gick åt som smör i solen. 

Nya medlemmar och information om Byalaget 

Återkommande information om Byalaget och arbetet att få nya medlemmar hölls som vanligt på ICA 

Piraten i Kivik på långfredagen. Under året har vi också diskuterat hur vi får fler ”aktiva”, mer 

samverkan mellan föreningarna i Kivik är ett måste. 

Marknadsbackarna 

Lördagen den 21 maj hade vi vandring på marknadsfältet tillsammans med Länsstyrelsens Magnus 

Jönsson och hans kollega, Gabrielle Rosqvist. Vi var ca 40 personer i grupper om 2 som fick lektioner i 

och om marknadsfältet, dess växtlighet, vegetationen, arter. Vi avslutade med kaffe och kanelbulle 

utanför kapellet. Ett uppskattat arrangemang. 

Byavandringarna 

Tommy Gustafsson guidade ett stort antal människor runt både i norra och södra delen av Kivik. Han 

berättade nya spännande fakta kring de gamla kivlingarna, som vanligt på ett underhållande sätt. 

Sparbanken Syd hade en svår tävling med fina priser. 

Kivik Swings 

Byalaget och Båtklubben arrangerade traditionellt sommarens jazzigaste kväll med bandet Jazzit. Den 

medhavda maten avåts, sedan dansades till solen gick ned. Arrangemanget är nästan självfinansierat 

tack vare skänkta auktionsgrejor!  

Österlen lyser 

Hölls 4–6 november med marschaller och kasar långs Killebacken och Eliselundsvägen. Boularna 

spelade på marschallupplyst bana, en tipsrunda för barn och äldre cirklade runt byn. Christoffer och 

Helena Holmgren bjöd på ett musikaliskt musikquiz. Per Frostensson gjorde en betraktelse över 

mörkret och ljuset. Buhres och Kiviks Turism bjöd på fisksoppa och grillad korv. Kvällen avslutades 

med att Kaptenshuset skickade upp rislyktor över Hanöbukten. 

 

 



Ärtsoppan 

Ett uppskattat inslag med riktigt många deltagare. Då fick vi ett trevligt och ekivokt anförande av 

Lena Alebo, som är museichef på Österlens museum. Ärtsoppan och punchen intogs med god aptit. 

Lucia 

Som traditionen bjuder höll vi Lucia på torget, dock ganska kallt. I år hade vi ung kör 6–11 år under 

ledning av Martin Laps. Kören fick godispåsar och Lucia med följe sina obligatoriska halsband. 

Piratenskolans sjätteklass grillade och sålde korv.  Vi funderar på att ändra arrangemanget till nästa 

år. 

Nyår 

Ett välbesökt arrangemang mellan 60–70 deltagare, som grillade korv och gick tipsrunda, både för 

barn och vuxna. 

 

Avslutning. 
Styrelsen för Byalaget på Kivik tackar för det stöd som våra medlemmar visat oss under året.  

 

 

Kivik i februari 2023 

 
Jan Nilsson   Lotta Cederfeldt                                   Kia Åkerblom 

 

 

 

Agneta Smith  Roger Haväng                Annette Hansson 

 

 

 

Håkan Hjelm                                    

 

 
 

 

 

 

 


