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inte minst de ekonomiska konsekvenserna. Frågan berör ju fler 
byar och vi vill att alla behandlas lika.  

I dagsläget vill vi Moderater därför inte uttrycka någon åsikt 
utan vi vill invänta utredningen vilken får ligga till grund för 
beslut under 2023. 

Vi Moderater kommer se till att Samhällsplaneringsnämnden 
i samspel med förvaltningen kommer att bjuda in till dialog med 
alla berörda innan slutligt beslut fattas. 

Kjell Dahlberg, Österlenpartiet: 
Vi tog upp frågan i Kommunfullmäktige redan 2019. I motionen 
med Dnr. 2021/29 § 246 Informationsärende konstaterar vi att 
i de byar där kommunen sköter vissa delar av gatorna och en 
vägförening de andra, är medlemmarna i vägföreningen orättvist 
behandlade i dubbel bemärkelse. Inte nog med att de ska betala 
för underhållningen av sina egna gator, de ska också bidra till 
underhållet av övriga gator genom kommunalskatten. Det är en 
orättvisa vi vill ändra på. I motionen uppmanade vi därför kom-
munen att ta över ansvaret för gator och allmänna platser i de 13 
tätorter som berörs, varav Vitemölla är en av dem, och att Sam-
hällsplaneringsnämnden ska verka för att detta sker.  

Österlenpartiet kommer att arbeta med samma målsättning 
under kommande mandat. 

Lars Johansson, Socialdemokraterna:   
Socialdemokraterna är för ett samlat kommunalt huvudman-
naskap och ansvar för väghållningen i Vitemölla. Frågan om 
väghållaransvar och allmän platsmark är både komplex, omfat-
tande och förenad med stora kostnader. Beslut om kommunalt 
ansvar ska därför genomföras i den ordning och tid som kom-
munfullmäktige ställer resurser till förfogande för genomföran-
det. 

Likställighetsprincipen som är tvingande för nämnden inne-
bär också att hela kommunen måste hanteras efter samma prin-
ciper. Några slutliga ställningstaganden finns således inte vare 
sig för Vitemölla eller någon by/område i kommunen. Då frågan 
tidigare var aktuell att hantera ställde sig S därför bakom be-
slutet att pausa ärendet. Vi vill att det återupptas under 2023. 
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l Partiernas svar om en vägförening! 
l Lejeföreningens årsmöte & protokoll 
l Höststädning 24 september 
l Soppkväll 13 oktober 
Här är partiernas svar om en vägförening! 
Eftersom valdagen närmar sig, har Lejeföreningen frågat parti-
erna vad de anser i frågan som kan splittra vårt fiskeläge – för-
slaget att väcka liv i en vägförening som kommunen en gång 
själv tog initiativ till att lägga ner! Ett flagrant löftesbrott med 
andra ord. Och som dessutom bara skall omfatta den del av Vi-
temölla som är tätast befolkad av skattebetalande åretruntboende! 

För att lyfta frågan bad vi alla ordinarie ledamöter i Sam-
hällsplaneringsnämnden svara på följande: 

1. Ska kommunen hålla fast vid sitt ursprungliga beslut och 
vara huvudman för hela Vitemölla?  

2. Om svaret är JA, kommer du att driva vår sak och arbeta 
för att kommunen detaljplanerar hela Vitemölla?  

3. Om svaret är NEJ, varför inte? Vem tjänar på att vårt fis-
keläge splittras genom att delar av de boende tvingas bilda väg-
föreningar/gemensamhetsanläggningar?  

Här är svaren, redovisade i den ordning de kommit in och 
av en representant från varje parti:  

Carl-Göran Svensson, Centerpartiet,  
Ordförande i Samhällsplaneringsnämnden: 

Detta är en komplex fråga som får implikationer för alla byar i 
Simrishamns kommun. Likställighetsprincipen innebär att alla 
byar med likande utmaningar som Vitemölla måste behandlas 
lika. Med tanke på de konsekvenser detta innebär, inte minst att 
kostnadssidan blir omfattande, har utredningen på mitt förslag 
pausats. Detta för att vi ska kunna göra en mer omfattande ana-
lys innan beslut fattas under 2023.   

Centerpartiet har full förståelse för att ni i Vitemölla, precis som 
alla andra i liknande situationer driver frågan utifrån ert per-
spektiv. Vi är positiva till att hitta en utväg på problemet. Ett bra 
sätt är att man i dialog hittar en lösning som blir bra i Vitemölla 

Kristina Åhberg, Moderaterna,  
Förste vice ordf. i Samhällsplaneringsnämnden: 

Vi har i Samhällsplaneringsnämnden tagit beslut om att pausa 
frågan då vi först vill att förvaltningen gör en analys/utredning av 
hur kommunen i framtiden ska hantera denna komplexa fråga, 

l Vitemölla lyser den 5 november 
l Träspången vid norra parkeringen 
l Nya anslagstavlor



hemsida www.vitemolla.org, samt på anslagstavlan på Posta-
huset.  
Styrelsens sammansättning för 2022–23: 

Pia Svensson – ordförande 
Krister Hjelm – vice ordförande 
Lars Hilton – sekreterare 
Niklas Martinsson – kassör 
Gunnar Ericsson – ledamot 
Pelle Gemmel – suppleant 
Maria Sander – nyvald suppleant. 

Till revisorer valdes: 
Thomas Adaktusson – sammankallande  
Marie-Louise Rexö och Bo Pålsson. 

Till valberedningen valdes: 
Peter Andersson – sammankallande 
Maurits Pergament och Gunvor Stenlund. 

Festkommittén består av följande: 
Christina Nelke, Bengt Leksell, Madeleine Axelsson, Lennart 

Krantz, Anders Lorenzon, Malin Sandell Berggrensson och 
Anna Göransson Akhlaghi. 
 
Höststädning 24 september! 
Höstens lejestädning sker den 24 september kl. 10.00. Vi skall 
då också tjära sumparna såvida det inte regnar, och den som 
känner sig manad att hjälpa till med detta, bör ta på lämplig 
klädsel.  

Unga som gamla hälsas välkomna för att hålla Vitemölla rent 
och snyggt! 

Efter att vi har städat grillar vi korv tillsammans!   
 
Soppkväll den 13 oktober 
Höstens soppkväll äger rum torsdagen den 13 oktober kl. 
18.30. Då serveras en hemlagad soppa till självkostnadspris. Det 
blir en borsjtj – en rödbetssoppa med ursprung från Ukraina, 
som kommer att lagas av Sonya som är från just – Ukraina!  

Önskad dryckjom till soppan tar var och en med sig.  
Anmälan senast den 6 oktober till Pia Svensson på piaj 

svensson@gmail.com eller via sms 072-180 35 74. Som van-
ligt är det begränsat antal platser, så först till kvarn… 
 
Vitemölla lyser på Alla helgons dag! 
På Alla helgons dag lördagen den 5 november deltar vi i pro-
jektet ”Österlen lyser”.  

På eftermiddagen denna dag kommer frivilliga krafter på 
lejet att som vanligt placera ut marschaller på de båda pirar-
marna. När de tänds klockan 18.00 ger de i all sin enkelhet en 
mäktig inramning till ett trevligt mingel, och Lejeföreningen 
bju der samtidigt på något varmt att dricka.  

Hjärtligt välkommen! 
 

Träspången som leder ner till stranden 
Många har hört av sig beträffande den träspång norr om Möl-
leån som leder från parkeringen ner till stranden. Stiftelsen 
Skånska Landskap som ansvarar för spången, har meddelat att 
de tänker plocka bort trätrallarna och kommer inte att ersätta 
dem med nya. 
 
Nya anslagstavlor 
Nu har vi fått upp nya fina anslagstavlor på Lejet – både vid 
hamnen och i Furet. Stort tack till Gunnar Ericsson som fixade 
så att de kom på plats!  

Mats Sundbeck, Vänsterpartiet: 
Jag anser i princip att samhället dvs skattebetalarna skall äga 
infrastrukturen i samhället dvs. väg, VA, el, tele, fiber, sjukvård, 
skola etc. Jag kan givetvis tänka mig undantag för denna prin-
cip t.ex. skolor som inte är vinstdrivande, vägar de väghållande 
betalat vägen för som leder till ett fåtal hus etc. Jag har förvisso 
inte hört tjänstepersonernas argumentation i frågan, så jag får 
lägga till en viss reservation, men spontant är jag positiv till ett 
kommunalt huvudmannaskap för gator/vägar i byarna.  

Hur mycket arbete vi kan lägga ner i denna fråga kan jag inte 
svara på idag. Vi är ett litet parti där arbetsinsatser får priorite-
ras. Det beror givetvis också på valresultatet – får vi ytterligare 
mandat så kan vi ta oss an fler frågor.  

Pia Nordström, Liberalerna: 
Nämnden (SPN) beslutade att skjuta på frågan och uppdra åt 
förvaltningen att utreda den ytterligare, eftersom den är kom-
plicerad och kan röra flera byar i kommunen. Därför måste vi 
också veta de ekonomiska konsekvenserna det skulle få med ett 
kommunalt ansvar. 

Rent principiellt tycker jag det verkar konstigt att dela upp-
giften i en så liten by som Vitemölle, och att det dessutom slår 
mer mot dem som bor stadigvarande än sommarboende. Det 
borde ligga på kommunen, tycker jag spontant. Men det finns en 
kostnad för det, vilken jag inte bedöma och som jag antar ut-
redningen kommer att visa. Det är viktigt att man behandlar by-
arna någorlunda likvärdigt också, och innan utredningen är klar, 
kan jag därför inte i nuläget svara på er fråga. 

Pär Rosenberg, Kristdemokraterna:  
Det ska utredas vidare vilka konsekvenser de olika förslagen in-
nebär för både kommun och byarna. Både gällande kostnad 
samt arbetsbörda! Vi vill ju att de ska bli så bra som möjligt för 
alla och kommer att återkomma efter det är utrett vidare så vi 
kan ge ett välgrundat svar! 

Fredrik Ramberg, Sverigedemokraterna:  
Vi, SD Simrishamn arbetar ständigt mot att hjälpa och göra 
skillnad till det bättre i våra byar och fiskelägen. Kommunen 
har redan en del byar som har vägföreningar. Vi har genom ti-
derna sett allt från förskingring av pengar till föreningar som 
blir ovänner, fastigheter som byter ägare mm. Vår mening är att 
kommunen ska fortsätta att vara huvudman och inte lägga ut 
ansvaret på föreningar som inte önskar det. Skulle det mot för-
modan bildas en väghållarförening så måste det även finnas 
möjlighet för före ningen att häva väghållaransvaret och ta till-
baka det i kommunal drift. 
Fakta i frågan: 
Vitemölla vägförening lades ner 2005. Det gjordes på uppma-
ning av Simrishamns kommun som ansåg att kommunen i en-
lighet med PBL 6 kap §26 ska vara huvudman och ansvara för 
väghållningen på hela fiskeläget.  

Trots att det i närmare 40 år varit Simrishamns kommuns av-
sikt att ta över huvudmannaskapet för Vitemöllas väghållning 
(enligt protokoll 1985-04-10, §137) har kommunen nu gett 
Lantmäteriet i uppdrag att ompröva Vitemöllas gamla vägför-
ening/gemensamhetsanläggning. Vid informationsmöte 10 juni 
2022 framkom att Lantmäteriet troligen kommer att föreslå flera 
nya vägföreningar/gemensamhetsanläggningar på Vitemölla.  
 
Lejeföreningens årsmöte 
Årsmötet utanför Postahuset den 15 juli samlade inte mindre än 
72 deltagande medlemmar, och avhölls under gemytliga former. 
Lejets förste hornblåsare Sverker Andersson blåste traditionellt 
in mötet i vårt byahorn.  

Sedvanliga årsmötespunkter avhandlades. De flesta styrelse-
medlemmarna valdes om, och en ersattes.  

Alla tre revisorerna avgick och ersattes av tre nya.  
Mötesprotokollet finns att läsa på Vitemölle Lejeföre nings 

Styrelsen önskar er alla  
en fin höst!


