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PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2022? 
200 kr per person till bankgiro 5636-6495 
Förutom medlemsavgiften får du gärna även betala in en extra  
stödavgift på 300 kr, dvs totalt 500 kr. Har du redan betalat med-
lemsavgiften så går det naturligtvis bra att sätta in de 300 kronorna i 
efterhand. Skriv bara ”extra stöd” när du betalar in.
Vännernas epost: vanner@kivikart.se

Rainbow for Kivik. Foto: Alice Schoolcraft

Guidelunch
Som tack för goda insatser under säsongen 
bjöd Vännerna alla frivilliga guider på lunch 
på Gustafs pizzeria i Kivik.

I samband med detta fick guiderna även en 
visning av bostadskvarteret Tvärpilen i 
Kivik, där initiativtagaren, Sven Erik Borg-
lund, berättade om visionerna som låg till 
grund för projektet.  
 

Mycket uppskattat och det tackar vi för!

Sven Erik Borglund samt ett gäng glada guider, trots regn och 
rusk, på innergården till trivsamma och innovativa bostadskvar-
teret Tvärpilen i Kivik. Byggt med såväl hållbarhet som estetik 
i fokus. 
 

Fr vä Eva Brumark, Birgitta Henecke, Sven Erik Borglund, 
Chris Marschall, Christina Nelke, Ann Jantze, Lars Cederholm, 
Susan Bolgar, Bengt Eriksson, Agneta Eriksson, Torsten Lund-
berg. Foto: Sigfrid Lundberg

Höstmötet på Grams gård
Årets höstmöte hölls på Grams gård i Simris, där arkitekterna Ia Hjärre 
och Andy Nettleton visade sitt hus och berättade om vilka tankar de haft 
under renoveringsarbetet. Ett 40-tal deltagande medlemmar fick också 
ta del av docent Per-Johan Dahls reflektioner över samtidsarkitekturens 
utmaningar.

Ia Hjärre och Andy Nettleton               Per-Johan Dahl

Kära Vänner!
Så här i årets sista månad med julen för dörren och ett nytt år om hörnet 
känns nästa sommar mycket avlägsen. Men trots detta är vi i full gång 
med att planera säsongen 2023 uppe på Lilla Stenshuvud. Ett nytt verk 
kommer att installeras och vi hoppas också kunna genomföra en del prak-
tiska förbättringar på anläggningen.

I februari kommer handlingarna till årsmötet i sedvanlig ordning att läg-
gas ut på hemsidan. Preliminärt datum för årsmötet är någon av dagarna 
den 22-23 april på en inspirerande plats i Skåne.

Men innan dess vill styrelsen önska er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

/Chris Marschall, ordförande

En riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!

Årets verk Rainbow for Kivik av Jakob Dunkl.  Foto: Lisa Rastl
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