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Väderskyddet – igen!
I decembernumret av Lejebladet skrev vi att Lejeföre -
ningens styrelse slutgiltigt kastat in handduken efter
den tre år långa kampen med Skånetrafiken och Sim-
rishamns kommun. Skånetrafiken vägrade att själva
sätta upp en väntkur vid busshållplatsen Källebacken,
och kommunen vägrade att bidra med pengar till
inköp av en dylik.

Men så – undrens tid är inte förbi – i januari fick vi
ett telefonsamtal från Ingvar Bengtsson som är chef
på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen.
Han meddelade att kommunen tänkt om och beslutat
att skänka oss en väntkur av äldre modell, och att
Skå netrafiken godkänt att den får sättas upp vid
hållplatsen. 

Nu har vi också fått klartecken från inblandade
grannar och markägare samt från Trafikverket, vilket
resulterat i ett beviljat bygglov från kommunen.

Väntkuren kommer att sättas upp på västra sidan
av väg 9 – alltså södergående trafik, och vi siktar på
att den skall vara på plats i maj, efter diverse förbe-
redande markarbeten.

Åtgärdsplan för hamnområdet
För drygt två år sedan hade vi en byavandring på lejet
med representanter för kommunen.

Lejeföreningens styrelse hade inför denna vand-
ring upprättat en lista med 14 punkter som redogjorde
för vad som bör åtgärdas i byn. Resultatet blev att vi

fick information om vilka tjänstemän i kommunen
som var ansvariga – men några åtgärder har vi inte
sett så mycket av under de här två åren.

Men nu har det kommit nya kvastar till kommun-
förvaltningen: Lage Engebo som är driftschef inom
Samhällsförvaltningen och Anders Persson som är
kommunträdgårdsmästare. 

Dessa två herrar deltog i Lejeföreningens styrelse-
möte i början av april. Då gick vi tillsammans på nytt
igenom de 14 punkterna och inspekterade hamnom-
rådet väster om Garnhängevägen från Mölleån till
Strandhyddan. Engebo åtog sig därefter att upprätta
en åtgärdsplan baserad på de 14 punkterna. Han lo-
vade dessutom att planen inte skulle stanna på papp-
ret, utan att den också skulle omsättas i verkligheten.

Medlemsavgiften
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeföre -
ningen. Inbetalningskort medföljer detta Lejeblad,
men finns även i pdf-format på www.vitemolla.org
där det kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.

Bänkar och bord vid hamnen – nya bänkar och
bord kommer att sättas ut under våren.

Killan – Killan kommer att restaureras och upprustas
under sommaren. Vi behöver frivillig arbetskraft.
Anmäl dig till anders.westerberg.1@telia.com eller
tel: 0414–713 80.
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➤ Glöm inte medlemsavgiften!
➤ Vi får en busskur i alla fall!
➤ Åtgärdsplan för hamnområdet – nya kvastar i kommunen
➤ Frivillig arbetskraft sökes
➤ Årets fester i Vitemölla

➥



Bilden är från äggarullningen 2009,
minsta klassen.

Köp boken 
Möllingar Minns!

Den perfekta presenten till alla som kan läsa! 
Vi har ännu några exemplar kvar. Passa på och köp på dig
ett litet lager – en tidlös present till alla dina vänner som är
intresserade av hur livet levdes på vårt kära Vitemölla förr i

världen, då det många gånger var en kamp för tillvaron.

Har du förresten köpt en själv?

Möllingar Minns
Minnen och berättelser från 
en tid som varit.

Endast 100:-
Kan köpas av: 
Leif Malmströmer 0414-700 24
eller Sven Hammar 0414-701 61

Årets fester och nöjen på Lejet
24 april Äggarullning Vitemöllemästerskap (VM) i
Äggarullning på påskdagen i Åhällan kl 11.00.
2 juni Strandstädning på Kr. Himmelsfärds dag.
Samling vid Postahuset kl 9.00. Grillning på kvällen.
24 juni Midsommarafton Midsommarfirande i
Åhällan. Midsommarstången smyckas och reses kl
10.00 och kl 14.00 blir det dans.
8 juli Årsmöte kl 16.00 samt

Hamnfest kl 19.00 med dans till Keps orkester.
28 juli Mingelkväll vid Postahuset.
5 augusti VM i Golf
11 augusti VM i simning – John Tufvesson Memo-
rial
5 november Österlen lyser på Alla Helgons Dag –
marschaller på hamnpirarna kl 18.00
31 december Nyårsfirande vid hamnen kl 24.00

Äggarullning!
Påskdagen 24/4, kl. 11.00 i Åhällan.

Alla är hjärtligt välkomma!
Vi tävlar i tre klasser: små barn, lite större barn
samt vi som aldrig blir vuxna.
För regler se www.vitemolla.org/pagang.html


