
I DETTA NUMMER:

tillgång till sjökunnigt folk, och detta kunde de gamla
fiskelägena ställa upp med. Vitemöllas befolkning
var ett härdigt och strävsamt släkte som tillika kunde
samverka när det gällde. Många sökte sin sjömans-
bana på andra orter, men några lät registrera fartyg
här hemma och hade inga svårigheter att mönstra
duktiga besättningsmän från det egna läget. Boken är
berättelsen om hur Vitemölla med all heder skrev in
sig i sjöfartens historia.”

Alltså – en bok som är ett måste för varje mylling. 
OBS! Boksläppet äger rum vid Postahuset och inte

Badhotellet, som tidigare angivits.

Telefonstolpar längs Tittutvägen
I förra numret av Lejebladet kunde vi berätta om pla-
nerna på att återställa hindren mot inkörsel vid det
strandskyddade området längs Tittutvägen. Nu är det
hela klart – telefonstolparna är på plats i gott samar-
bete mellan frivillig arbetskraft från Lejeföreningen
och Byalaget på Kivik. Stolparna fick vi gratis av
Österlens Kraft och transport, jordborrning och kap-
ning gick på drygt 10 000 kr, varav Byalaget i Kivik
betalade hälften.

Husbilarna tycks dock ha hittat nya jaktmarker.
Under påsken var ett tiotal bilar parkerade på mark-
nadsfältets krön. Lejeföreningen har därför skrivit till
markägaren, Axels Tivoli, och uppmanat dem att
spärra infarterna till fältet. Hittills inget svar. Vi har
också skrivit till polisen och begärt att de skall ha
uppsikt över fältet. Detta därför att polisen har ansvar
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Boksläpp 3 juli – ”Fiske och sjöfart på Vitemölla”
Torsdagen den 3 juli blir en märkesdag i Vitemölla.
Då släpps Tommy Gustafssons intressanta bok om
”Fiske och sjöfart på Vitemölla”. Boken täcker tiden
från mitten av 1800-talet och hundra år framöver.

Detta skall vi fira med ett rejält ”boksläpp” i spe-
ciellt uppställt tält vid Postahuset kl 19.00. Då bjuds
på bubbel, tilltugg och flaggspel. Tommy berättar om
boken och signerar densamma. Självfallet finns den
också till salu för 180 kr.

Flera års arkivstudier och intervjuer ligger till
grund för boken. Tommy Gustafsson skriver själv på
bokens omslag:

”Många kustsamhällen såg en möjlighet till bättre
levnadsvillkor då den småskaliga segelsjöfarten
blomstrade upp under 1800-talet. Förutsättningen var
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för att terrängbilslagen efterlevs. Polisen har svarat
att man skall vara uppmärksam på det hela.

Gröna båten
Efter att i tre år ha varit en skamfläck för vår hamn är
den förfallna gröna båten nu äntligen borta – sörjd och
saknad av ingen. Marcus Nilsson bogserade båten till
Simrishamn. Där ligger den nu på land. Sista ordet
är kanske inte sagt, men nu berör det inte längre Vi-
temölla och vår hamn.

Midsommar i Vitemölla
Traditionsenligt blir det dans kring majstången kl.
14.00. Stången kläs kl 10.00 – kom och hjälp till!

Den gamla stången har gjort sitt och en ny har in-
förskaffats med hjälp av Einar Jönsson.

Lejeföreningens årsmöte och hamnfest 11 juli
Härmed kallas till Lejeföreningens årsmöte fredagen
den 11 juli kl. 16.00 vid Postahuset. Ärenden enligt
stadgarna. 

Till årsmötet presenterar styrelsen ett extra ärende:
Simrishamns kommun har erbjudit Lejeföreningen att
ta över ansvaret för ytlig skötsel av hamnområdets
gräsmattor etc, mot att vi tar över administration och
inkomster av hamnavgifter. Styrelsen fattar beslut om
förslag till årsmötet vid styrelsesammanträde 29 juni.

Efter årsmötet blir det i vanlig ordning hamnfest
kl. 19.00.

Har du inte betalat medlemsavgiften för 2014?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
Lejeföreningen – endast 150 kr per hushåll. 

Medlemskap är nödvändigt för att kunna deltaga
t.ex. på årsmötet och på Mingelkvällen!

OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.
Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!

”I väntan på 3:an”
Lördagen den 12 juli kan du se eller se om 1:an och
2:an av Krister Hjelms Vitemöllefilmer.

Båda visas samma eftermiddag. Se den första, den
andra eller båda – till samma pris och i HD-kvalitet.
15.00 Den siste ålafiskaren 
17.00 När blixten slog ner

Pris 100:- för båda filmerna och då ingår fika i pau-
sen. Förköp i Vitemöllekiosken, eller boka plats på
telefon 0709-34 24 56.

Eva Thuresson och Martin Lind medverkar vid
kulturkvällen 23 juli
Den 23 juli skall Martin Lind tala om ”Måltiden som
befriar”. Men han blir inte ensam – Eva Thuresson
från Allé kommer också för att komplettera måltiden.

VM i Golf 1 augusti
VM i Golf kommer att gå av stapeln även i år. Täv-
lingen äger rum den 1 augusti.

Övriga arrangemang i sommar och höst
– 3 juli Boksläpp ”Fiske och Sjöfart på Vitemölla” 

Postahuset kl. 19.00 (OBS! Ej Badhotellet).
– 17 juli Trädgårdsvisning: Gunilla och Lars Hans-
son visar sin trädgård på Lejegatan 46, kl.19.00.
– 23 juli ”Måltiden som befriar”. Martin Lind och Eva

Thuresson talar om detta i Kiviks kapell kl. 19.00.
– 24 juli Mingelkväll kl. 19.00.
– 26 juli Bakluckeloppis vid kiosken kl. 13.00.
– 31 juli John Tufvesson Memorial kl. 16.00.
– 17 aug. Vandring på naturreservatet kl. 13.00.
– 1 nov. Vitemölla lyser, kl. 18.00.
– 13 nov. Soppkväll Postahuset kl. 19.00.
– 31 dec. Nyårsfirande kl. 24.00.

Övrigt aktuellt
Garnhängevägen:
Kommunen har utrett ägarfrågan, och kommit fram
till att det är kommunen som äger vägen, och som ska
hålla efter den. De stora hål som vållat besvär under
våren är nu lagade. Kommunen vill avvakta fram-
dragning av fiberkabel, innan asfaltering av denna del
av Garnhängevägen genomförs. 
Barnakullen:
Kommunen har meddelat att de nu kommer att åt-
gärda gångvägen över Barnakullen. En två meter
bred gångväg ska anläggas. Denna kommer att asfal-
teras och vinterhållas och förses med ytterligare be-
lysning.
Arbetsdag på naturreservatet:
Vid arbetsdagen som genomfördes under våren togs
mindre tallar bort och stora tallar gallrades. Vresrosor
togs bort. Dessutom brändes gräs av på några ställen.
Killan:
Killan har sinat. Ordföranden har varit i kontakt med
kommunen som kommer att genomföra kameraun-
dersökning. Eventuella åtgärder beslutas därefter.
Badstege:
Badstegen på norra hamnarmen förstördes i den se-
naste stormen. Den kommer att ersättas med en ny
stege.
Hundbajs:
Lejebladet har mottagit ett nödrop från en medlem på
Lejegatan. Det är stora problem med hundbajs utan-
för tomterna. Det är naturligtvis självklart och tack-
nämligt att hundägare plockar upp efter sin hund.
Observera dessutom vänligen att hundar skall hållas
kopplade på naturreservatet.
Cykelväg Kivik–Brösarp:
Trafikverket informerar om sina planer på cykelled i
Kiviks kapell den 18 juni kl. 19.00.
Ridning på naturreservatet:
En affisch från Stiftelsen Skånelandskap med infor-
mation om bestämmelser för ridning på naturreser-
vatet har satts upp vid parkeringsplatsen. Av denna
framgår bl.a. att man inte får rida på stranden, och att
förbudet sträcker sig in mot land med en gräns 10
meter väster om den stig som följer strandbrinken.


