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En ansökan att få bygga en vindkraftspark i Hanö-
bukten har lämnats in till Miljödomstolen. Det hand-
lar om 83 st 170 meter höga vindkraftverk, som skall
byggas i havet c:a 1,5 mil från land söder om Lister-
landet och i sträckning norr-söder i höjd med en linje
från Äspet till Maglehem 1,5 mil från land. 

Höjden på vindkraftverken – 170 meter – kan stäl-
las i relation till silobyggnaden i Åhus som är 50
meter, Lunds domkyrka som är 55 meter och Turning
Torso som är 190 meter hög.

Föreningen för Åhuskustens bevarande och För-
eningen Svenskt Landskapsskydd har i skrivelser till

Miljödomstolen begärt att tillståndsansökan för vind-
kraftsparken skall avslås.

Planer finns på att arrangera ett informations-/dis-
kussionsmöte med kommunpolitiker, för att få till
stånd en skrivelse också från Simrishamns kommun
med begäran om avslag på ansökan. En sådan skri-
velse måste vara inne senast siste april.

Byalaget i Kivik diskuterar f.n. att arrangera ett så-
dant möte. Från Lejeföreningens styrelse kommer vi
att föreslå att detta möte i så fall blir ett gemensamt
arrangemang av Byalaget och Lejeföreningen.

Hur går det med cykelvägen?
Efter mötet i Posthuset för drygt ett år sedan har det
varit ganska tyst om den planerade cykelvägen. Och
det beror på att Vägverket sysslat med andra projekt
och låtit planerna på cykelvägen vila.

Men nu drar man igång arbetet igen och har föl-
jande planering: 

En konsult anlitas för att ta fram en s.k. vägbe-
skrivning. Detta innebär att man skall föreslå och de-
taljerat beskriva minst två möjliga lösningar – en
”kustnära”, d.v.s. en bit upp på strandbackarna, och
en som följer väg nr 9. Detta arbete beräknas ta ett år
inklusive samråd med länsstyrelse och berörda bo-
ende. Vägbeskrivningen skall också innefatta en mil-
jökonsekvensbeskrivning som skall godkännas av
länsstyrelsen.

Vägbeskrivningen inklusive miljökonsekvensbe-
skrivningen går sedan ut på remiss, och efter inhäm-
tade synpunkter fattar vägverket beslut.
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Vindkraftpark i Hanöbukten?

Det är prickmönstret i mitten av skissen som markerar platsen
för de 83 vindkraftverken.



Under ovanstående process, som beräknas ta 1,5
år, har alltså vi i Lejeföreningen möjlighet att komma
in med våra synpunkter minst två gånger – dels under
framtagandet av vägbeskrivningen, dels i den slut-
giltiga remissomgången.

Sandsugning i hamnen 
Innanför den norra hamnarmen har genom sanddrift
nu ansamlats sand på botten i sådan mängd att bå-
tarna vid lågvatten i stort sett står på grund. Lejeför-
eningen har därför varit kontakt med kommunens
hamnchef, och sandsugning kommer att ske så snart
tillstånd från länsstyrelsen är klart.

I kontakten med hamnchefen tog vi också upp be-
gäran om en vattenpost i hamnen. 

Den nya belysningen på södra hamnarmen, som
lyste så vackert innan vinterstormen knäckte den yt-
tersta belysningsstolpen, kommer att repareras.

Strandstädning och 
målning av hamnens pirhuvuden
Hamnens pirhuvuden skall ju lysa i vitt – i första
hand som navigeringshjälp för de båtar som skall in
i hamnen, men också för att det gör hamnmiljön
vackrare.

Som vi alla kan konstatera är det f.n. inte mycket
färg kvar på pirhuvudena. Detta skall vi åtgärda i
samband med strandstädningen på Kristi himmels -
färdsdag den 13 maj. Kommunen ställer färg och
verktyg till förfogande, och vi hjälps åt att måla och
återställa pirhuvudena till dess forna glans. Så ta med
er lämpliga målarkläder.

Strandstädningen och målningen börjar kl 9.00 på
Kristi himmelsfärdsdag den 13 maj

Belysning på Tittutvägen
Lejeföreningen har i en skrivelse till vägverket be-

gärt att belysning skall installeras på Tittutvägen mel-
lan Kiviks kapell och Badhotellet i Vitemölla.

Snöröjning
Vinterns myckna snö har ju gjort en effektiv snöröj-
ning viktigare än på många år. Det är Svevia som
varit ansvarig för jobbet i Vitemölla. Från Lejeför-
eningens sida kan vi konstatera att de gjort ett bra
jobb.

Glöm inte medlemsavgiften i Lejeföreningen 2010!
Dags att betala årets medlemsavgift. Inbetalningskort
finner du tillsammans med detta Lejeblad.

Årets fester
4/4 (Påskdagen) kl. 11.00 Äggarullning i Åhällan
13/5 (Kristi himmelf. dag) kl. 09.00. Strandstädning

& pirmålning. Grillning på kvällen!
25/6 Midsommarafton med sedvanligt firande.
9/7 Hamnfest
29/7 Mingelkväll
6/11 Österlen lyser
31/12�yårsfyrverkeri (börjar ev. först 1/1 2011)

Ytterligare information kommer senare.

Arrangemang utanför Lejeföreningens regi:
29/5 kl 18.00 Körsång i S. Mellby kyrka!
Stäm ningsfull körmusik i försommarkvällen med
Dalby Kammarensemble, en blandad kör med 24
sångare från Dalby med omnejd. Medverkar i kören
gör bl.a. sommargyllingarna, förlåt, sommarmylling-
arna Maria och Ola Frelin!

Sport i Vitemölla
6/8 VM i golf – kontakta desatnik@telia.com
VM i tennis – kontakta axel.krantz@hotmail.com
(Ja, och så VM i äggarullning förstås!)

Äggarullning!
Påskdagen 4/4, 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

Bilden är från äggarullningen 2009,
minsta klassen.


