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Årsmöte den 9 juli och verksamhetsberättelsen
Årets verksamhetsberättelse för tiden 10 juli 2020 –
9 juli 2021 kommer, efter att den har godkänts på sty-
relsemötet den 6 juni, som vanligt att finnas på an-
slagstavlan på Postahusväggen samt på hemsidan. 

Vi siktar på att försöka genomföra årsmötet den 9
juli kl. 16.00 på hamnplan. Vi kommer dock att in-
vänta Folkhälsomyndighetens rekommendationer
innan kallelsen skickas ut. 

OBS! Årsmötet är endast för Le jeföreningens med-
lemmar – se till att betala medlemsavgiften innan dess!

Vägföreningsmöte först efter sommaren
Lantmäteriet har kontaktat styrelsen för Vitemölla
Lejeförening angående den Lantmäteriförrättning,
ärendenr. M191830, som rör omprövning av gemen-
samhetsanläggningen Hjälmaröd ga:4 på Vitemölla. 

Lantmäteriet önskar skjuta upp mötet kring bil-
dandet av vägföreningen till efter sommaren, efter-
som de vill invänta Simrishamns kommuns nya
po licy för vägförvaltning inom valda orter i kommu-
nen, i syfte att se hur denna policy kommer att te sig. 

Styrelsen för Vitemölla Lejeförening har kontak-
tat kommunen angående innehållet i denna policy,
och väntar på svar.

Bidrag från Kultur- och fritidsnämnden
Styrelsen har hos Kultur- och fritidsnämnden ansökt
om, och blivit tilldelad, 5 000 kr till Lejeföreningen
för utsmyckning på lejet. 

Ett hjärtligt tack för det!
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Årets fester på Lejet!
Pandemin ställer som bekant fortfarande till det för
alla festsugna myllingar. Med de restriktioner vi har
i skrivande stund, ser det inte särskilt ljust ut med de
arrangemang vi planerat. Men Folkhälsomyndighe -
ten avser att med början den 1 juni successivt anpassa
smittskyddsåtgärderna beroende på läget.

Vi hoppas naturligtvis på en kraftig förbättring av
situationen och Festkommittén är beredd att på kort
varsel agera! Möjligen kan arrangemangen äga rum
andra datum och troligen på annat sätt.   

Vi återkommer när det blir aktuellt med informa -
tion på hemsidan, via mailutskick och anslagstav-
lorna.

Har du betalat medlemsavgiften för 2021?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
Lejeföreningen? Endast 300 kr per hushåll – av vilka
100 kr fonderas till kommande renoveringar av Posta -
huset. 

Medlemsskap är nödvändigt för att kunna vara med
på t.ex. årsmötet och Mingelkvällen! 

Har du slarvat bort inbetalningskortet så finns ett
sådant att tanka ner från vår hemsida – direktlänken
är https://www.vitemolla.org/onewebmedia/Lejefor
eningenArsavg2021medAvi_Lag.pdf. 

Du kan också betala in direkt till Vitemölle Leje-
förenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange namn
och adress!

OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.
Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!
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Användning av Postahuset
Medlemmar i Lejeföreningen får självklart utnyttja
Postahuset helt utan kostnad. Om arrangemanget är
slutet får man däremot betala hyra för det. Beslut om
avgiften kommer att tas på nästa årsmöte. Det inne-
bär t.ex. att de vitemöllingar som träffas på freda-
garna i den så kallade ”sexklubben” – man träffas
alltså klockan sex – gärna får gå in i Postahuset om
så önskas. 

Två av fönsterna på Postahuset behöver skrapas,
målas och kittas. Meddela ordföranden via mejl piaj
svensson@gmail.com om du vill hjälpa till med detta
i sommar. 

Vitemöllas Kulturhistoriska Förening kommer att
utnyttja Postahuset till sina aktiviteter under året. De
kommer att betala 3 000 kr till Lejeföreningen för pe-
rioden juni – december 2021. 

Förtydligande beträffande Hommebåten
Eftersom det förekommit en viss sammanblandning
av Vitemöllas båda föreningar, vill vi förtydliga att
projektet Hommebåten inte drivs av Lejeföreningen,
utan av Vitemölla Kulturhistoriska Förening.

Den som har frågor angående projektet, skall där-
för kontakta Anders Westerberg, ordförande i Vite -
mölla Kulturhistoriska Förening, anders@abwester
berg.se. Ytterligare information finns också på kul-
turhistoriska föreningens hemsida www.vitemolla
 kultur.se.

Det är naturligtvis förståeligt att sammanblandning
kan ske, eftersom alla utskick från de båda förening-
arna sker från samma mailadress.

Städdagen – stor uppslutning!
Vårens strandstädning på Kristi himmelsfärdsdag
ägde rum under en klart skinande sol, och engage -
manget var stort från både stora och små. Den här
gången var vi inte mindre än cirka 60 deltagare som
hjälptes åt med att städa stranden, heden, killan och
buss hållplatsen. 

Efter väl förrättat värv packade en del upp pick-
nickkorgar och avnjöt en fika tillsammans på hamn-
piren. 

Vårt arrangemang uppmärksammades dessutom
av Ystads Allehan da, som dagen därpå publicerade
ett fint reportage i ord och bild om vår städning. 

Stort tack till alla som var med och städade! Och
givetvis även till dem som ser till att gräsmattorna på
Garnhängevägen alltid är i fint trim! 

Svar kring trafikmiljön från kommunen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har avvisat de för-
slag som Lejeföreningen har lämnat i en skrivelse till
kommunen rörande trafikmiljön i lejet. Förvaltningen
hävdar till exempel att de inte äger särskilt mycket
mark här, och anger det som ett skäl till sitt avvi-
sande. De har tydligen glömt bort att de är mark ägare

till alla gator inom den gällande detaljplanen för Vi-
temölla!

Så här skrev Staffan Bergström, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, Simrishamns kommun, in exten so:
”Hej Pia,
Och tack för ditt brev med synpunkter från Lejeför-
eningen avseende trafikmiljön på Vitemölla.

Den bifogade sammanställningen av synpunkter
från de boende på Vitemölla tar upp ett flertal saker. 

Du har adresserat brevet till mig som trafikingen-
jör, så jag kommenterar därför trafikfrågorna. 
Minskad trafik på Vitemölla.
Jag vill först påpeka (vilket du säkert redan känner
till) att Trafikverket är väghållare för det övergri-
pande vägnätet (bla Möllebacken och Lejegatan).
Övriga gator och strädden är enskilda, och kommu-
nen är inte väghållare i området varför en del av de
åtgärder som inkommit bäst tas om hand av aktuell
väghållare. Att minska trafiken och enkelrikta ga-
torna genom Vitemölla innebär sannolikt minskad
trafik, men innebär samtidigt ökad trafik på andra
platser som inte är lämpade att få en ökad trafik. Det
finns inga alternativa vägar inom Kivik/Vitemölla
som är lämpliga att hänvisa den ökade trafiken till.
Minska hastigheten.
På det övergripande vägnätet är Trafikverket väghål-
lare och ansvarig för fysiska åtgärder. De asfalts-
bubblor som föreslås har på kommunala gator lett till
kritik för det buller som uppstår när bla gallersläp
passerar dessa. Men i det aktuella fallet är det Tra-
fikverket eller vägföreningen som ansvarar för detta.
Parkering för badgäster.
Kommunen äger ingen lämplig mark där det går att
anlägga parkeringsplatser.
Parkering med övernattning samt nedskräpning.
Simrishamns kommuns kommunala parkeringar över-
vakas av Securitas, så även på Vitemölla och Kivik.
Våra politiker har dock beslutat att halvera tiden för
övervakning, vilket givetvis får konsekvenser då våra
parkeringsövervakare inte hinner med att vara över-
allt samtidigt. När det gäller nedskräpning så har
detta uppmärksammats och vår driftenhet ska ta hand
om detta, men rena lagbrott är inte något som dom
kan åtgärda eller förhindra.
Ställplatser.
Ställplatser är inte något som kommunen erbjuder i
dagsläget, utan vi hänvisar till Campingplatser och
andra lämpliga platser. Tex på Kiviks camping pla-
neras för fler ställplatser. Under sommaren erbjuds
även tillfällig parkering av husbilar på vissa av kom-
munens större skolparkeringar. En översyn pågår för
närvarande av parkeringsskyltningen i Kivik, bland
annat avseende husbilar.
Parkeringsplatser.
Kommunen äger väldigt lite mark på Vitemölla och
har i dagsläget ingen lämplig mark att använda för
parkering.”

Styrelsen vill framföra ett varmt tack för det gångna verksamhetsåret och ser fram emot att kunna utföra
årsmötet som planerat! Trevlig sommar och på återseende!


