Till Susanna Söderberg Gata/parkchef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Till Marie Leandersson Samhällsbyggnadschef
Till Carl‐ Göran Svensson ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Till Jeanette Ovesson kommunstyrelsens ordförande
Hej,
Styrelsen i Vitemölla Lejeförening vill framföra svar och tankar på mail från Susanna Söderberg och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi hoppas på en bra dialog i våra frågor.
Vitemölla vägförening lades ner 2005 som en direkt följd av att Simrishamns kommun uttalat och att
man anser att kommunen i enlighet med PBL 6 kap §26 ska vara huvudman och äga den allmänna
platsmarken. Detta var kommunens avsikt på hela Vitemölla. Det här framgår av kommunstyrelsens
protokoll från 1985‐04‐10, §137.
I de fyra detaljplaner kommunen reviderat efter att vägföreningen lagts ner har man också följt detta
och skrivit in Simrishamns kommun som huvudman. Så till exempel i detaljplaneområde 3 som bland
annat omfattar Garnhängevägen från norra pirarmen och söderut. I detta detaljplaneområde är
Simrishamns kommun huvudman och har också skött detta ansvar sedan 2005.
I slutet av 2016 ansökte Simrishamns kommun om fastighetsreglering på Vitemölla. I denna ansökan
framgår med önskvärd tydlighet att kommunen vill fortsätta ansvara för detaljplaneområde 3. Man
vill enligt denna ansökan till och med ta ett större ansvar genom att lösa in en hel del mark. Så vi
undrar vad som är bekymret?
Vi kan också konstatera att Simrishamns kommun så sent som i september 2019 åtgärdade liknande
problem med hål och branta kanter på Garnhängevägen norr om norra pirarmen. Det ansvaret borde
man ta nu också.
Garnhängevägens sträckning från norra hamnpiren och söderut innehåller flera direkt livsfarliga hål
som behöver åtgärdas. Det här är något som kommunen ansvarat för sedan 2005 och som man har
ambitionen att fortsätta ansvara för. Eftersom Samhällsbyggnadsnämnden dubblerat det kommunala
väghållarbidraget, så borde ju inte heller kostnaderna för dessa åtgärder utgöra något problem.
När det gäller erosionen så har vi naturligtvis respekt för att det är ett komplext problem. Men vår
oro är stor. Söndagen den 29 mars var vi väldigt glada att den starka pålandsvinden kom efter en
period med lågt vattenstånd. Hade det från början varit högt vattenstånd hade vågorna ätit sig in i
garnhänget ytterligare några decimeter eller kanske meter. Om inget görs kommer vi varken ha kvar
garnhänge, fikabord, biluppställningsplats eller vårt gamla Postahus.
Tacksam för återkoppling!
Simrishamn den 2020‐03‐29
Med vänliga hälsningar
Pia Svensson, ordförande i Vitemölla Lejeförening
piajsvensson@gmail.com
Krister Hjelm, vice ordförande i Vitemölla Lejeförening

