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Senaste nytt om vägföreningen
Simrishamns kommun sköter sedan många år tillbaka
underhållet av gator och allmänna platser på Vitemölla, men man gör det i vissa fall utan att ha lagligt stöd
för det. Formellt är det som vi har meddelat tidigare,
fortfarande gemensamhetsanläggningen ”Hjälmaröd
ga:4” som står som ansvarig för en del av dessa oreglerade platser. Det var alltså den gemensamhetsanläggningen som vägföreningen tidigare hade ansvaret
för.
Kommunen beslöt emellertid 1985 att ta över ansvaret, och efterhand som kommunen ändrat i gällande detaljplaner har man skrivit in sig själv som
huvudman. Det har man hittills gjort i fyra av de sex
planområden i Vitemölla.
Men man har missat att samtidigt ansöka hos Lantmäteriet om att ändra gemensamhetsanläggningens
förutsättningar. Det är detta man kommit på nu. Istället för att ändra de två återstående detaljplanerna, så
har man för att uppfylla gällande lagkrav, i december
2016 skickat in ansökan om att den vilande vägföreningen ska återta ansvaret för väghållningen. Lantmäteriets kvarnar mal som väl är långsamt, så ärendet
håller fortfarande bara på att beredas där.
Vår namninsamling mot att ”väcka” den vilande
vägföreningen till liv, innehöll över 150 namnunderskrifter. Listorna lämnade styrelsen in till kommunen
den 8 augusti. Simrishamns kommun har helt enligt
vår önskan hanterat namninsamlingen som en begä-

ran om att upprätta detaljplaner för planområde 1 och
2 samt för de områden norr om Mölleån och söder
om badhotellet, som ligger utanför gällande detaljplaneområden. Denna begäran har samhällsbyggnadsnämnden troligen tagit upp på sitt möte den 20
september.
Det är inte bara på Vitemölla som det finns oklarheter kring huvudmannaskapet för väghållningen.
Det gäller även andra byar och fiskelägen, så därför
arbetar förvaltningen med att ta fram riktlinjer för hur
kommunen ska se på dessa frågor.
En förutsättning för att kommunen ska kunna ta
ansvar för väghållningen på hela Vitemölla är att det
står inskrivet i alla sex detaljplanerna.
Nämnden kan vid sitt möte den 20 september välja
att gå på vår linje och medge planbesked, vilket innebär att detaljplaner kommer att tas fram. Nämnden
kan också välja att säga nej till nya detaljplaner. Men
det troligaste är att man väljer att avvakta med beslut
tills ovannämnda riktlinjer tagits fram och beslutats
om.
Soppkväll 11 oktober!
Höstens soppkväll äger rum torsdagen den 11 oktober kl. 18:30, då vi serverar en hemlagad soppa till
självkostnadspris. Ev. drycker till soppan tar var och
en med sig. Anmälan senast den 5 oktober till Pia
Svensson, piajsvensson@gmail.com eller per telefon
0414-819587.

➥

Vitemölla lyser på Alla helgons dag!
På Alla helgons dag lördagen den 3 november lyser,
som traditionen numera bjuder, Vitemölla tillsammans med resten av Österlen. Det blir förhoppningsvis en vacker stund då vi kan träffas nere vid hamnen
innan lördagsmåltiden. Under denna den mörkaste
tiden på året är ju de naturliga mötestillfällena färre.
På eftermiddagen kommer frivilliga krafter på lejet
att med största möjliga precision placera ut marschaller på de båda pirarmarna. När de tänds klockan
18.00 ger de i all sin enkelhet en finstämd inramning
till minglet på hamnplanen, där Lejeföreningen bjuder på något varmt att dricka.
Hjärtligt välkommen!
Lejeföreningens årsmöte
Årsmötet som ägde rum den 13 juli hade samlat ett
70-tal medlemmar. Mötet inleddes som vanligt med
att lejets förste hornblåsare, Sverker Andersson, blåste i byahornet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlades.
Alla styrelsemedlemmar valdes om, förutom att
Katarina Lövstrand valdes in som ny suppleant.
Styrelsens sammansättning för 2018–19:
Pia Svensson – ordförande
Krister Hjelm – vice ordförande
Gunilla Vernberg – sekreterare
Niklas Martinsson – kassör
Ralf Jersby – ledamot
Anders Lindgren – suppleant
Katarina Lövstrand – suppleant
Till ny festkommitté valdes:
Pelle Gemmel (stugfogde)
Bengt Leksell
Lars Olsson
Madeleine Axelsson (nyval)
Lennart Krantz (nyval)
Anders Lorentzon (nyval)
Christina Nelke (nyval)
Till revisorer valdes:
Hans Krantz
Mats Elerud (nyval)
Harry Högden (suppleant, nyval)
Till valberedningen valdes:
Peter Andersson, sammankallande
Maurits Pergament
Gunvor Stenlund (nyval)
Samverkan för Hanöbukten
Vid Lejeföreningens styrelsemöte i augusti hade vi
besök av Thomas Johansson, som är koordinator för
projektet Samverkan för Hanöbukten, och Jennie
Larsson som är doktorand vid World Maritime University i Malmö. De berättade om projektet och varför det startades. De är intresserade att få med
representanter från alla kustsamhällen – som kan
framföra lokala bekymmer, men även komma med
förslag – i lokala kustråd.

Lejeföreningens styrelse kommer att delta på ett
större informationsmöte den 23 september. Styrelsen
är naturligtvis intresserad av att starta ett sådant kustråd på lejet. Vi har redan sökt pengar för att restaurera den gamla ekan som ligger på gräset vid
Garnhängevägen, och till ålasumparna på norra pirarmen. Detta för att försöka behålla kulturarvet på
lejet.
”Samverkan för Hanöbukten är namnet på en ny
samverkansstruktur som håller på att byggas upp i
hela Hanöbuktsregionen under förvaltning av World
Maritime University. Den syftar till att kunna ta till
vara på och vårda de initiativ, drivkrafter och kompetenser som arbetar för att förändra och anpassa
Hanöbuktsregionen till de hårda klimat- och havsmiljöförändringar, som redan nu ger allvarliga konsekvenser lokalt. Problem som att vattenkvaliteten
försämras, fiskekulturer försvinner, ohållbar turism,
havsnivåhöjningar, stranderosion, avbefolkning och
nedläggning av skolor, förändrade förutsättningar
för näringsverksamhet och nya lagstiftningar”.
Höststädningen avklarad!
Den traditionella städning som medlemmarna i Lejeföreningen utför på hösten är nu avklarad. I aktiviteten deltog 15-talet medlemmar.
Det städades kustnära både mot norr och söder.
Denna höst möttes vi av ett mycket rent Vitemölla,
vilket gladde oss.
Städningen avslutades med att Lejeföreningen bjöd
på frukost utanför Postahuset i det vackra höstvädret.
Har du betalat medlemsavgiften för 2018?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
Lejeföreningen? Endast 200 kr per hushåll. Medlemskap 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 http://vitemolla.org/onewebmedia/Lejeforeningen
Arsavg2018_Lag.pdf.
Du kan också betala in direkt till Vitemölle Lejeförenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange namn
och adress!
OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.
Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!
Skicka in din e-postadress
– få nyheter snabbt!
Vill du snabbt få nyheter från styrelsen om vad som
händer på Vitemölla – eller meddelande om när t.ex.
ett nytt nummer av Lejebladet har lagts in på vår
hemsida?
Skicka då redan idag in din e-mailadress till Morten: morten.persson@filateli.se!
Vi kommer givetvis att behandla dina uppgifter
efter den nya lagen GDPR – The General Data Protection Regulation.

Styrelsen ser fram emot ett gott samarbete på lejet!

