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Länsstyrelsens plan för naturreservatet
Olika intressen och åsikter står emot varandra när det
gäller att ta ställning till länsstyrelsens plan. Den re-
viderade plan som länsstyrelsen presenterat har inte
lett till att åsikterna kunnat förenas. Bevarad skog
eller utvidgad sandstäpp? Opinionen på Lejet är här
splittrad. Motståndarna har mobiliserat många i en
namninsamling. Vid samtal med styrelseledamöter
har det emellertid framgått att det också finns många
medlemmar i Lejeföreningen som är positiva till
länsstyrelsens förslag.

Lejeföreningens styrelse, som har ansvaret att
skicka in ett remissvar på planen, kommer att utar-
beta detta i samarbete med Havängs Museiförening,
Ravlunda Byalag och Föreningen Havängs Fritidsby.

Lejeföreningens medlemmar kommer att få möj-
lighet att ta ställning till förslaget till remissvar på ett
extra medlemsmöte lördag 15 september kl 15.00 i
Kiviks kapell.

Länsstyrelsens plan och föreningarnas ställnings-
tagande kommer också att presenteras och diskute-

ras på ett möte anordnat av föreningarna söndagen
den 9 september kl 10.00 i Kiviks kapell.

Länsstyrelsen anordnar ett informationsmöte om
den reviderade planen torsdagen den 20 september kl
18.30 i Ravlunda skola.

Har du inte betalat medlemsavgiften för 2012?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
Lejeföreningen – endast 150 kr per hushåll. OBS!
Avgiften täcker endast direkta kostnader. Styrelsen
och Festkommittén arbetar helt ideellt!

Lejeföreningen har vid årsskiftet bytt från plusgiro
till bankgiro. Vi motser därför tacksamt medlemsav-
giften till bankgiro 809-1431. OBS! Endast den som
betalat medlemsavgiften har rösträtt på medlems -
mötet!

Önskvärda åtgärder på Lejet – överläggningar
med kommunen 
Styrelsen har haft möte med kommunträdgårdsmäs-
tare Anders Wanstadius varvid följande behandlades:
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Kallelse till extra medlemsmöte
lördagen den 15 september 2012 kl 15.00 i Kiviks kapell!
Ärende: Styrelsens förslag till remissvar för naturreservatet till länsstyrelsen.
Styrelsens förslag till remissvar innebär i korthet att Lejeföreningen motsätter sig avverkning av skogen

söder om Klammersbäck, med undantag för röjning av buskar och skog på sluttningen mot havet.



– Slamsugning Killan. Kommer att uföras.
– Betongbadbrygga på Norra hamnpiren. Vi av-

vaktar till efter den 1 januari då ansvaret går över till
samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Gång/cykelväg Barnakullen. Kommer att grusas
och gräsarmeras.

– Bastu i kylhuset. Underlag för förhandsbesked
ang. bygglov är insänt.

– Röjning av sly framför Badhotellet. Kommer att
ske. (Boulebanan har rensats av Badhotellet vilket
tacksamt noterats. Någon som är intresserad av VM
i Boule?)

– Enkelriktning av Garnhängevägen på somma-
ren. Ansvarig tjänsteman i kommunen kommer att
titta på detta i september.

Postahuset ommålat
Postahuset har fått ny färg, och en del dåliga bräder
och fönster har bytts ut. Styrelsen tackar de före -
ningsmedlemmar som utfört arbetet.

Möllehällan röjd
Ett tiotal frivilliga lejebor har under Einar Jönssons led-
ning, röjt upp bland alla buskar och sly som växt upp
på Möllehällans sluttningar under de senaste tio åren.

Kaffekorgen vid nästa års midsommardans kom-
mer alltså att kunna avnjutas i trevligare omgiv-
ningar.

Den siste ålafiskaren
Krister Hjelms film har blivit mycket uppskattad och
efterfrågad. Överskottet från försäljningen av filmen
går till Lejeföreningen, och styrelsen kan konstatera
att 14.900 kronor influtit på föreningens konto.

Lejeföreningens årsmöte
Årsmötet som gick av stapeln den 6 juli hade samlat
ca 60 medlemmar. Mötet inleddes traditionellt med
att Lejets förste hornblåsare Sverker Andersson kraft-
fullt stötte i luren.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar resulterade bl.a.
i att följande styrelse valdes: ordförande: Anders Wes-
terberg, vice ordförande: Krister Hjelm, sekreterare:
Bodil Andersson, kassör: Brita Andersson, ledamot:
Pia Svensson, suppleanter: Gunnel Sörendahl och
Hasse Karlsson.

Festkommittén omvaldes i sin helhet, d.v.s. Morten
Persson, sammankallande, Maria Frelin, Eva-Lii
Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson. Till stug-
fogde omvaldes Åke Lindberg.

Årsavgiften för 2013 beslutades till oförändrade
150 kr per hushåll.

VM i simning – John Tufvesson Memorial
Simningen över hamnbassängen har nu blivit en tra-
dition. I år gick tävlingen av stapeln 8 augusti och
hedrades av att John Tuvessons barn var närvarande:
sonen Rolf Tuvesson och döttrarna Kersti Möller-
ström och Margaret Magnusson. Rolf var till och med

så djärv att han deltog i det långa loppet över hela
bassängen – men han tyckte det var rätt kallt, 11 gra-
der. Trots vattentemperaturen startade 18 tävlande!

Segrarna i de olika klasserna var:
John Tufvesson memorial – Sammy Pergament
Små barn t.o.m. 8 år – Anna Johansson
Något större barn 9–14 år – Axel Johansson
Klädsim – Fredrik Andersson

Varning för tjuvar
Lars Rönström har bett Lejebladet framföra följande
varning för inbrott – även under dagtid då man är
hemma eller sitter i trädgården:

”Vi har förlorat ett antal huvudnycklar mitt på
blanka förmiddagen, stulna av en ung hantverksklädd
man trots att grannen arbetade i trädgården, och vi
lämnade huset endast för en halvtimme vid stranden.
Vi hade som många andra ett dolt ställe i uthuset med
reservnycklar som han tydligen observerat, men kom
aldrig in i bostaden då vi hann komma hem innan och
upptäcka stölden. Låsbytet gick på 10.000 kronor.
Helt onödigt! 

Vi måste vara mer misstänksamma och hjälpas åt
att kolla när något ovanligt händer, samt låsa dörrar
väl när vi sitter i trädgården på andra sidan och inte
ha alla nycklar på en knippa. Reservnycklar måste
döljas väl eller lämnas till en granne.”

Soppkväll 11 oktober
Lejeföreningens flesta fester och arrangemang äger
ju rum på sommaren. Men inte alla. Den 3 november
på Alla helgons dag lyser Österlen och vi tänder mas-
sor av marschaller på hamnpirarna och serverar varm
dryck. Och på nyårsafton skålar vi för det nya året i
hamnen under ett festligt fyrverkeri.

Utöver detta introducerar vi nu några soppkvällar
i Postahuset under hösten och vintern. Den första går
av stapeln torsdagen den 11 oktober kl 19.00. Alla är
hjärtligt välkomna! 

Anmälan senast den 1 oktober till Bodil Anders-
son, tel 070-672 59 40, eller bodilagneta@telia.com.


