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Lejeföreningens yttrande över ny cykelled
Som vi tidigare kunnat meddela har Trafikverket, efter Lejeföreningens protester, övergivit sitt ursprungliga förslag
om sträckning av cykelleden över naturreservatets strandängar. Nu föreslås istället en sträckning väster om naturreservatet. Därmed skyddas naturreservatets unika miljö,
och förslaget sammanfaller i stort med vad Lejeföreningen
från början förespråkat.
En ny cykelväg föreslås byggas parallellt med väg 9,
från avtagsvägen ”Vitemölla”/Möllebacken och norrut
mot Ravlunda. Sträckan Kivik–Vitemölla föreslås gå på
befintliga vägar Tittutvägen–Lejegatan–Möllebacken.
Lejeföreningen anser att en naturlig sträckning från
Kivik istället skulle vara en förlängning av befintlig cykelväg längs väg 9 genom Kivik. Denna slutar nu plötsligt vid
marknadsfältet, och bör förlängas och fortsätta till den nya
cykelvägens början vid avtaget till Möllebacken.
För cyklister som är boende i Vitemölla eller Kivik är
en sådan sträckning att föredraga, eftersom den är snabbast och man kan enkelt ta sig mellan samhällena. Turister
som vill se lägena och hamnarna i Kivik och Vitemölla
kan ju istället åka längs Tittutvägen.
Trafikverkets förslag till sträckning av cykelleden i dess
norra del har två alternativ: Antingen avviker cykelvägen
från väg 9 österut in på befintliga vägar norr om Klammersbäck eller i höjd med Ravlunda. Därefter på befintliga vägar via Skepparp till Brösarp.
Lejeföreningen förordar det senare alternativet. Denna
sträckning ger kortaste och snabbaste direktkommunikation mellan Kivik–Vitemölla–Ravlunda och Brösarp. Turister som vill se Haväng kan ju lätt göra en avstickare på
befintliga vägar.
Stolpar längs Tittutvägen
Sedan det gamla stolpskyddet längs Tittutvägen för ett år
sedan togs bort av länsstyrelsen, blev det fritt fram för husbilar och vanliga bilar att köra in på det strandskyddade

området. De nyuppsatta förbudsskyltarna har mest fungerat som rundningsmärken.
Lejeföreningen har därför tagit initiativ till att återställa
det ursprungliga skyddet. Österlens Kraft förser oss gratis med telefonstolpar. Byalaget på Kivik har slutit upp
bakom idén, och frivillig arbetskraft rekryteras från Vitemölla och Kivik. För att förankra de nya stolparna behövs
insats av en jordborrmaskin. Detta samt transport med
kranbil kommer att kosta c:a 10 000 kr .
Lejeföreningen har varit i kontakt med länsstyrelsen
och frågat om de har möjlighet att själva utföra arbetet,
alternativt om de kan stå för kostnaderna om arbetet utförs
av frivillig arbetskraft. Länsstyrelsen har svarat negativt
och hänvisat till man inte har råd, samt att man måste prioritera de resurser man har till de åtgärder som bedöms ge
störst naturvårdsnytta – och där är våra strandängar inte
prioriterade.
Lejeföreningen och Byalaget på Kivik kommer därför
att med frivillig arbetskraft själva genomföra arbetet. Kostnaderna delar föreningarna på. Arbetet påbörjas veckan
före påsk och avslutas veckan efter påsk. Har du möjlighet att ställa upp och arbeta veckan efter påsk så anmäl
dig till Anders Westerberg tel 0414–713 80.
Fester och arrangemang i Vitemölla 2014
Vänd på sidan så har du en komplett kalender. Kan lämpligen sättas upp på kylskåpsdörren.

Medlemsavgiften 2014!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeföreningen. Medlemsavgiften är 150 kr per fastighet/
hushåll och inbetalas på bankgiro 809-1431.
Ett inbetalningskort medföljer detta Lejeblad, men
finns även i pdf-format på www.vitemolla.org där
det kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.

➥

Fester och arrangemang
i Vitemölla 2014!
20 april

ÄGGARULLNING, kl 11.00 Möllehällan

29 maj

STRANDSTÄDNING, samling Postahuset kl 9.00

20 juni

MIDSOMMARFEST, stången kläs kl 10.00, dans kring stången kl 14.00

3 juli

SOMMARKVÄLL PÅ LEJET: Release av Tommy Gustafssons bok ”Fiske
och sjöfart på Vitemölla”. Tommy presenterar den. Badhotellet kl 19.00

11 juli

{

ÅRSMÖTE kl 16.00 vid Postahuset (end. Lejeföreningens medlemmar)
HAMNFEST kl 19.00

17 juli

SOMMARKVÄLL PÅ LEJET: Gunilla och Lars Hansson visar sin vackra
trädgård på Lejegatan 46, kl 19.00

23 juli

KULTURKVÄLL i Kiviks kapell: ”Måltiden som befriar”. Martin Lind, medlem i Gastronomiska akademin och biskop kåserar. Samarrangemang
med Byalaget på Kivik och Kiviks Församling. Kiviks kapell kl 19.00

24 juli

MINGELKVÄLL (endast för Lejeföreningens medlemmar) kl 19.00

26 juli

LOPPMARKNAD – bakluckeloppis – vid kiosken kl 13–17, Avgift till
Lejeföreningen 100 kr

31 juli

JOHN TUFVESSON MEMORIAL, simtävling i hamnbassängen kl 16.00

17 augusti GUIDAD VANDRING I NATURRESERVATET, Agne Paulsson, Högskolan
Kristianstad, samling vid parkeringsplatsen kl 13.00
1 november ÖSTERLEN OCH VITEMÖLLA LYSER, marschaller på hamnarmarna och
varm dryck kl 18.00
13 nov.

SOPPKVÄLL i Postahuset kl 19.00

31 dec.

NYÅRSAFTON i hamnen kl 24.00

