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Extra medlemsmöte om hålet i södra hamnarmen
Väntkuren vid busshållplatsen
Österlen lyser i Vitemölla 31 oktober
Rapport från årsmötet
Hjärtstartare på plats i Posthuset

Kallelse till extra medlemsmöte
den 23 september 2009
Härmed kallas till extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening onsdagen den 23 september 2009 kl 16.00 i Posthuset.
Ärende: Lejeföreningens uppfattning ang. bibehållande eller igensättning av hålet i södra
hamnarmen.
Hålet i södra hamnarmen
Efter några veckors semester återupptas nu arbetet
med reparation av södra hamnarmen.
I samband med detta har följande fråga aktualiserats: Skall hålet i hamnarmen behållas öppet eller sättas igen? Hamnförvaltningen i Simrishamns kommun
har bett att Lejeföreningen skall meddela sin rekommendation i frågan.
Två uppfattningar har framkommit:
Den ena, som framförts i ett namnupprop underskrivet av 17 båtplatsinnehavare i hamnen, anser att
hålet skall sättas igen. Ett av skälen till detta är att de
större båtarna låg säkrare under hård vind i södra
delen av hamnen innan hålet öppnades. Man vill
återgå till denna ordning.
Den andra anser bl.a. att cirkulationen av vattnet i
hamnbassängen kommer att avstanna om hålet sätts
igen, och att södra delen av hamnbassängen därmed
riskerar att förvandlas till ett stinkande surhål. Man
vill alltså behålla hålet öppet.
Lejeföreningens styrelse har diskuterat frågan vid

två sammanträden, men inte kunnat komma fram till
något enigt beslut. Styrelsen har därför beslutat att
kalla till ett extra medlemsmöte med Lejeföreningens medlemmar. Detta extra möte kommer att äga
rum onsdagen den 23 september 2009 kl 16.00 i eller
vid Posthuset.
Syftet med mötet är att alla skall få framföra och
diskutera sina argument. Kommunens hamnchef Jan
Lundmark kommer att delta i mötet.
Väntkur på busshållplatsen
Kampen för en väntkur vid busshållplatsen på Källebacken håller på att bli en långdragen följetong. Här
kommer det, förhoppningsvis, näst sista kapitlet:
Som en följd av Lejeförenings upprepade uppvaktningar och skrivelser till Skånetrafiken och kommunen, har dessa två parter haft ett förnyat sammanträde i frågan. Skånetrafiken har nu meddelat att man
överväger att godkänna en lite mindre och därmed
också billigare variant av väntkur i Vitemölla. En sådan kan Skånetrafiken i så fall ge bidrag till.
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Från kommunens sida avvaktar man definitivt besked från Skånetrafiken. Blir beskedet positivt borde
väntkuren kunna vara på plats före årsskiftet.
Österlen lyser i Vitemölla hamn den 31 oktober
Inom ramen för ”Österlen lyser” arrangerar vi även i
år en egen ljusfest i hamnen. Lördagen den 31 oktober kl 18.00 tänder vi massor av marschaller på de
båda hamnarmarna och alla närvarande bjuds på
varm dryck.
Hjärtstartare i Posthuset
Lejeföreningen har köpt in en hjärtstartare som nu
finns på plats i Posthuset. Med hjälp av den kan du,
oavsett utbildning eller tidigare erfarenhet, rädda livet
på någon som drabbats av hjärtstopp. Tydliga röstinstruktioner på svenska ger dig som användare instruktioner som är lätta att följa. Skulle man försöka
använda apparaten på en person som inte drabbats av
hjärtstopp fungerar den inte.
Apparaten finns inne i Posthuset och för att komma
åt apparaten slår du sönder dörrfönstret till Posthuset.
Närmare information kan du få om du vänder dig till
Bodil Andersson, Källebacken 12, tel: 070-672 59 40
eller gå in på www.vitemolla.org.

Årsmötet den 10 juli 2009
Vid Lejeföreningens årsmöte den 10 juli valdes följande styrelse:
Anders Westerberg, ordförande, Sven Hammar,
vice ordförande, Bodil Andersson, sekreterare, Brita
Andersson, kassör, Nils Losell, ledamot, Gunnel Sörendahl, suppleant, Kerstin Cedergren, suppleant.
Vid årsmötet beslutades bl.a. att årsavgiften per
fastighet skall vara 150 kronor år 2010.
Övrigt från styrelsen
– Styrelsen har insänt en skrivelse till miljöförvaltningen i Simrishamns kommun med förslag att
stranden 50 meter söder om hamnen, mellan södra
hamnarmen och Strandhyddan, skall utses till hundbad och att skyltning om detta skall genomföras.
– Styrelsen har i skrivelse till Vägverket föreslagit att fartdämpande åtgärder skall installeras vid inoch utfarten till Vitemölla.
– Styrelsen har beslutat att sponsra Kiviks Bio
med en ny fåtölj till biolokalen.
Peter Adaktusson vann VM i golf i år!
Stora framgångar för myllingar i årets VM i golf! Resultatlista och statistik finner du på www.vitemolla.org.

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

