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◆ Äggarullning – Påskdagen den 12 april.
◆ Vårstädning – Kristi himmelfärds dag den 21 maj.
◆ Dans kring majstången – Midsommarafton 19 juni.
◆ Yoga – vid Postahuset måndagar under juli månad.
◆ ”Walk and talk” – onsdagar under juli månad.
◆ Årsmöte – fredagen den 10 juli.
◆ Hamnfest – fredagen den 10 juli.
◆ Mingelkväll – torsdagen den 23 juli.
◆ Höststädning – lördagen den 12 september.
◆ Soppkväll – torsdagen den 15 oktober.
◆ Vitemölla lyser – Alla helgons dag den 31 oktober.
◆ Nyårsfyrverkeri – Nyårsafton den 31 december.

VM i golf och VM i tennis kommer att arrangeras
i sedvanlig ordning på enskilda myllingars initiativ.

Länsstyrelsen säger
nej till mobiltornet!
Telia har sökt bygglov för ett 36 meter högt mobiltorn
– högt som ett tiovåningshus – att byggas mellan det
f.d. fruktpackeriet vid bussgaraget i Vitemölla och
stora vägen. Nästan helt intill vägen m.a.o.

Länsstyrelsen har i början av december emellertid
sagt nej till bygget. Sista ordet är dessvärre kanske
inte sagt än, eftersom Telia kan överklaga till Mark-
och miljödomstolen inom tre veckor efter att de tagit
del av beslutet. 

Fastighetsägarna i västra Vitemölla har fört en halv -
årslång kamp mot detta höga torn, som dels skulle stå
som en oerhörd ful ”skampåle” vid porten till Kivik,
dels skulle medföra att fastigheterna med det som
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➤ Julgran på Torget!
➤ Vi ses vid tolvslaget!
➤ Bidrag från kommunen!
➤ Fester och arrangemang 2020

Sponsrad julgran på torget!
Även i år har en vacker julgran rests på Torget. Stort
tack till alla som med gemensamma krafter fick gra-
nen på plats! 

Liksom i fjor sponsrades granen av Nilsson &
Nils son AB, d.v.s. de skickliga snickarna Jan och
Gert. Hjärtligt tack! 

Vi ses på nyårsafton!
Lejeföreningen bjuder vid tolvslaget som vanligt på
ett vackert fyrverkeri, som avfyras från norra pirhu-
vudet. 

Fyrverkeriet kommer att centreras över hamnen
och varar i cirka fem minuter. 

Vi vet att detta är en uppskattad tradition, som
också har det goda med sig att många hushåll avstår
från att köpa egna smällare och raketer, som kanske
avfyras på andra platser och tidpunkter, till olägen-
het för bl.a. hundar. 

Vi hoppas få se så många av er som möjligt nere
vid hamnnen, för att gemensamt hälsa det nya året
välkommet!

Kommunbidrag till Lejeföreningen
Styrelsen har även i år ansökt om ett bidrag från kom-
munen på 5 000 kr till olika utsmyckningar på lejet –
och fått det beviljat! 

Fester och arrangemang på lejet under 2020
◆ Soppkväll – torsdagen den 27 februari.

➤ Länsstyrelsen säger nej till mobiltornet!
➤ När du hyr eller lånar Postahuset
➤ ”Walk and talk”
➤ Välbesökt ”Vitemölla lyser”!

➥



granne skulle bli ytterst svårsålda, eller t.o.m. kanske
osäljbara. Och oron för strålningen kan man inte hel-
ler bortse från. 

Det f.d. fruktpackeriet ägs av Skepparps Vin AB
(vinet tillverkas här!) som i sin tur ägs av Bengt Åkes-
 son, tillika huvudägare i Kiviks Musteri. Han har,
utan att rådfråga grannarna, gett Telia tillstånd att
söka bygglov för detta höga, förfulande fackverks-
torn. Ett ytterst märkligt agerande, eftersom hans två
företag båda ger sken av att vara en del av varumär-
ket Österlen, där hänsyn till miljön är en ledstjärna. 

Veckan före midsommar fick en stor del av fastig-
hetsägarna på Furet/Hedstigen – som en blixt från en
klar himmel – ett kuvert från kommunen med en upp-
maning att lämna ett remissvar angående bygglovet.
Detta skulle vara inskickat till byggnadsnämnden
bara en dryg vecka senare. 

En ”aktionsgrupp” bestående av åtta personer bo-
ende i det planerade tornets skugga, bildades hastigt
för att formulera ett gemensamt remissvar. Många av
de fastighetsägare som inte gavs tillfälle att yttra sig,
skrev istället på en protestlista. Byggnadsnämnden
fick på så sätt ett negativt svar från sammanlagt 35
fastigheter. Även Lejeföreningen tillskrev byggnads-
nämnden om att platsen för tornet var olämplig. 

Tack vare denna aktion – Ystads Allehanda be-
skrev den som en ”folkstorm” – beslutade en enig
byggnadsnämnd att avslå Telias bygglovsansökan.
Och gick då också emot kommunens samhällsbygg-
nadsförvaltning, som förvånansvärt nog hade tillstyrkt
bygget, trots att det skulle ske på s.k. prickad mark. 

Telias överklagan till Länsstyrelsen avslogs just
p.g.a. att marken var prickad!

För den som vill följa ärendet på Länsstyrelsens
hemsida är diarienumret 28754-2019.

När du hyr eller lånar Postahuset
Det är väldigt roligt att vi som är medlemmar i Leje-
föreningen kan låna eller hyra Postahuset. För allas
trevnad har styrelsen tagit fram ett städschema, som
finns uppsatt innanför dörren till Postahuset, och som
vi hoppas att alla följer. 

Ordningsreglerna när du lånar eller hyr Postahuset:
◆ Sopa golvet
◆ Våttorka golvet
◆ Ställ i ordning bord och stolar
◆ Torka av borden
◆ Skölj av kaffekannan och ta bort kaffefiltren
◆ I övrigt ska saker ställas tillbaka på sina platser

Det är lejeföreningens hus – vi måste vara rädda
om det!

”Walk and talk”
På årsmötet framfördes en önskan om en gemensam
promenad  – ”walk and talk”. Ni som vill promenera
och prata tillsammans, kan därför träffas onsdagar kl.
09.00 vid Postahuset under juli månad.

Nytt besöksrekord under ”Det lyser i Vitemölla”! 
För andra året i rad slogs ett nytt besöksrekord vid
minglet under ”Det lyser i Vitemölla”. Närmare 150
personer kom och njöt av vår varma dryck, och vårt
fina arrangemang med marschaller på piren och på
hamnplanen. 

Många av besökarna påstod att det var i Vitemölla
det lyste allra vackrast!

God Jul & Gott Nytt år!
önskar Lejeföreningens styrelse

Fotot har tagits den 12 december kl. 16:08, och det var 4 plusgrader i Vitemölla.


