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I DETTA NUMMER:

➤ Julgran på Torget!
➤ Nyårsfyrverkeri i hamnen!
➤ Bidrag från kommunen!
➤ Fester och arrangemang 2019

Sponsrad julgran på torget!
Som vanligt har en vacker julgran rests på Torget. Ett
stort tack till alla som med gemensamma krafter fick
granen på plats i år!
Och precis som i fjor sponsrades granen av Nilsson
& Nilsson AB. Ett stort och varmt tack till de båda
skickliga snickarna, nilssönerna Jan och Gert!
Vi ses på nyårsafton!
Även i år tänker Lejeföreningen följa traditionen att
från norra pirhuvudet i hamnen skjuta upp fyrverkeri
vid tolvslaget på nyårsafton.
Fyrverkeriet kommer att centreras över hamnen
och varar i cirka fem minuter.
Vi vet att detta är en uppskattad tradition, som
också har den fördelen att många hushåll avstår från
att köpa egna smällare och raketer, som kanske avfyras på andra platser och tidpunkter, till olägenhet
för bl.a. hundar. Alla hälsas varmt välkomna!
Kommunbidrag till Lejeföreningen
Styrelsen har ansökt om ett bidrag från kommunen
på 5 000 kr till olika utsmyckningar på lejet, och fått
det beviljat!
Fester och arrangemang under 2019
◆ Soppkväll – torsdagen den 28 februari
◆ Äggarullning – Påskdagen den 21 april.
◆ Vårstädning – Kristi himmelfärds dag den 30 maj.
◆ Dans kring majstången – Midsommarafton 21 juni.

➤ Bron har ”delad vårdnad”!
➤ Info från skötselrådet ”Sandlife”
➤ Samverkan för Hanöbukten
➤ Välbesökt ”Vitemölla lyser”!

◆ Årsmöte – fredagen den 12 juli.
◆ Hamnfest – fredagen den 12 juli.
◆ Höststädning – lördagen den 14 september.
◆ Soppkväll – torsdagen den 10 oktober.
◆ Vitemölla lyser – Alla helgons dag den 2 november.
◆ Glöggmingel – torsdagen den 12 december
◆ Nyårsfyrverkeri – Nyårsafton den 31 december.
Dessutom tillkommer eventuellt ytterligare sommaraktiviteter som boule, minigolf och yoga. Detta
kommer att beslutas om under våren. Tillsammans
med festkommittén kommer vi också att arrangera en
mingelkväll, och VM i golf och VM i tennis kommer
att arrangeras i sedvanlig ordning på enskilda myllingars initiativ.
Nytt om bron och vägarna
från Samhällsbyggnadskontoret
Vi har under året haft många samtal och mailkontakt
med Samhällsbyggnadskontoret kring den illa skötta
bron över Mölleån. Nedan följer det senaste svaret
från Susanne Söderberg som är gatu/parkchef i Simrishamns kommun.
”I samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag ingår
att sköta kommunens allmänna platsmark. Vi har varken rätt eller möjlighet att med skattemedel göra åtgärder på mark som inte ägs av kommunen. Då bron
inte ligger på kommunens mark så har vi således inte
rådighet över situationen och därför inte möjlighet att
renovera bron. Jag bifogar en karta över området som
visar kommunens mark i lila färg. Där kan ses att
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kommunen varken äger bron eller parkeringen du
nämner. Enligt våra kartor är bron delad på mitten av
två olika markägare. Den ena ägaren är Stift. för fritidsområde i Skåne (som också ser ut att äga parkeringen), den andra delen ägs av Högestad Christinehof Fideikommiss AB. Jag vill också tillägga att jag
inte kunnat få fram om det är fler ägare i en eventuell samfällighet för dessa fastigheter (lägger en mailkopia till kollega Malin Alm som ev. får komplettera
informationen isf).
Man kan ha åsikter om det faktum att vi inte har
möjlighet att påverka tillgängligheten till vissa platser, som många medborgare och turister uppskattar
att besöka i form av t.ex. stränder, parkeringar och
vägar dit, men det är varje markägares rättighet att
förfoga över sin mark i enlighet med eventuella bestämmelser för hur användandet av marken reglerats
i t.ex. detaljplaner och liknande. Om byborna önskar
stänga bron, så är det ett beslut som markägaren måste fatta.
Jag vill också säga att mina medarbetare har varit
på plats och inte bedömer att bron är i så dåligt skick
att den riskerar att rasa.
Kommunen kan alltså med dagens förutsättningar
inte göra några åtgärder för att renovera bron. Jag
hoppas att ni kan få kontakt med markägare och diskutera frågan vidare.
Susanna Söderberg, Gatu/parkchef
Styrelsen har varit i kontakt med de båda markägarna, som har lovat att komma till Vitemölla för att
se vad som behöver åtgärdas på bron.
Information från Skötselrådet ”Sandlife”
Måndagen den 19 november deltog Gunilla Vernberg
på ett möte med Skötselrådet, som representant för
Lejeföreningens styrelse, och lämnar denna rapport:
”Vi möttes ute i naturen denna råkalla dag, och
under några timmar besiktigade vi vad som gjorts i
projekt ”Sandlife”. Projektet är avslutat och avrapporterat under hösten 2018. Nu fortsätter man att
under- hålla området i Stiftelsen Skånska Landskaps
regi. Stiftelsen är förvaltare av bl.a. Vitemölla Strandbackar. Det underhållsarbete som kommer att ske regelbundet är bl.a. att ta bort tallplantor, vresrosor,
björkstubbar och bränna i slänten upp mot skogen.
Stiftelsen kan för jobbet ansöka om att få anlita s.k.
arbetstränande arbetskraft från Skogsstyrelsen.
Resultatet av det gjorda arbetet i projektet kommer
att visa sig mer på längre sikt, men redan nu märks
flera positiva effekter. Ex.vis har fältpiplärkan ökat i
antal. I Skåne finns nu 30 häckande par jämfört med
tidigare 25 par. Totalt antal fältpiplärkor är ca 100
fåglar i Sverige. Dessa lärkor har helt försvunnit i
både Tyskland och Danmark. För fåglarna är det
gynnsamt att antalet insekter ökat tack vare de grävda
sandblottorna.

De sandblottor som grävts närmast Vitemölla är
inte så gynnsamma för växtlivet, eftersom de består
mestadels av flygsand som blåst upp från havet (kalksanden finns djupare ner och är därmed svårare att
enkelt vända upp). Blottorna närmare Klammersbäck
och norrut, speciellt på Ravlunda skjutfält, innehåller
mer kalkhaltig sand som kommer från inlandsisen.
Kalksanden gynnar växter som är nyttiga och värdefulla, ex.vis tofsäxing som ökat mycket i sandblottorna. I backarna väster om huvudstigen mellan
Klammersbäck och Stenören, som rensats från träd
och sly, har gräset borsttåtel verkligen kommit igång
– gräset ser ut som små mjuka, blågrå tuvor. Titta i
slänten på vänster sida om ni går mot Stenören, så ser
ni dem tydligt!
På tal om sandblottor – kaninerna har alltid gjort ett
bra arbete med att sprätta i sanden!
Runt Verkeån hoppas man kunna börja ett nytt,
mindre ”Sandlife”- projekt för att speciellt ägna sig åt
sandödlor, strandpaddor och sandnejlikor. Man avser
bl.a. att inplantera mer sandnejlika i området.
Ett nytt EU-projekt, ”Bushlife” kommer att pågå
2019–20 (ev. 2021). Arbetet i projektet startar förmodligen under hösten 2019. Det rör sig om ett område inne i skogen öster om Stigalunds betesmarker.
Man kommer där att ta bort en del tallar och framförallt röja bort sly och björnbär, och istället plantera
andra finare buskar, typ slånbär. Tallarna ska man ta
bort i lugn takt för att inte ljuset ska öka växtkraften
hos björnbärsbuskarna. Efter röjningen kommer området att stängslas in för att därefter betas av, förslagsvis getter, som är bra på att hålla ett sådant
område rent och öppet.
Skötselrådet avslutades i och med det här mötet,
men eftersom Länsstyrelsen och Stiftelsen tycker att
detta varit ett lyckat arbetssätt (möten i naturen, arbetsdagar, delaktighet för närboende, information till
de som vistas och bor i området etc.) så är det möjligt
att nya skötselråd uppstår i aktuella geografiska områden. Det har varit väldigt trevligt och lärorikt att
som lekman delta i rådet.”
Samverkan för Hanöbukten
Lejeföreningens styrelse är engagerad i Kustrådet till
Samverkan för Hanöbukten. Vi deltar på kustrådsmöten i kommunen. Du kan titta in på deras hemsida
och på Facebook för att hålla dig uppdaterad:
Hemsida: www.samverkanhanobukten.org
Facebook: www.facebook.com/hanobukten
Besöksrekord under ”Det lyser i Vitemölla”!
Det är roligt att kunna berätta att vi slog besöksrekord vid minglet under ”Det lyser i Vitemölla”. Närmare 150 personer kom och njöt av vår varma dryck,
vårt fina arrangemang av marschaller på piren och
hamnplanen, samt av den glada stämningen!

Lejeföreningens styrelse vill tacka för ett gott samarbete under året och önskar er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt år!

