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Cykelled Vitemölla – Brösarp
Belysning på busshållplatsen
Byavandringen genomförd
Hamnen repareras i sommar
”Kulturhamn Vitemölla” möte 7 april i Posthuset

ytt namn på Bladet
För att inte förväxlas med en badort i västra Skåne,
har vi beslutat att namnet på den förnämliga publikation som du nu håller i din hand fortsättningsvis
skall vara Lejebladet. Samtidigt introduceras ett nytt
huvud till bladet, målat av Hasse Karlsson. Väldigt
snyggt, tycker vi. Tack Hasse!
Cykelled Vitemölla–Brösarp
Under årets första månader har Lejeföreningen ägnat
mycket tid åt att studera, diskutera och bekämpa ett
förslag från Vägverket att anlägga en cykelled på
strandängen i Vitemölla naturreservat och vidare
längs stranden fram till Haväng.
Vid ett s.k. samråd som Vägverket höll den 12 januari
samlades 47 (!) personer i Posthuset. Lejeföreningens
uppfattning är att förslaget innebär ett oacceptabelt
ingrepp, ja övergrepp, på miljön. Vi framförde detta
på mötet liksom ett förslag till alternativ sträckning
längs väg 9 och på småvägar via Skepparp och Bosarp
till Brösarp. Vårt förslag fick allmänt stöd, och ingen
av deltagarna uttalade sig för Vägverkets förslag.
Vägverket har efter samrådet reviderat sitt förslag
och förespråkar nu en sträckning av cykelleden på
ängen längs staketet utefter skogen vid Vitemölla naturreservats västra gräns. Därefter på ny bro över
Klammersbäck och via Stigelund på befintliga småvägar fram till Haväng.
Vägverkets förslag (Förstudie) har gått ut på remiss

och Lejeföreningen har, tillsammans med Föreningen
Havängs Fritidsby, skickat in ett remissvar. Vi anför
där, liksom Länsstyrelsen, att förslaget innebär betydande miljöpåverkan och därför inte kan accepteras.
En annan brist i förslaget är att det inte binder samman byarna i området. Vårt alternativa förslag är en
dragning längs väg 9 till Ravlunda och därefter på befintliga vägar till Skepparp-Bosarp och till Brösarp.
Även Simrishamns kommun har svarat på remissen
och föreslår en dragning av cykelleden som är i stort
sett identisk med den vi har föreslagit från Vitemölla.
Med både länsstyrelsen och kommunen på vår sida
skulle det förvåna om Vägverket kommer att gå vidare med sitt nuvarande förslag. Nästa steg i processen är att verket skall ta fram en vägutredning med
konsekvensbeskrivningar. Detta beräknas vara klart i
slutet av 2009. Vi får väl se vad detta dokument kommer att innehålla.
Alla skrivelser i ovanstående ärende kan du hitta på
Lejeföreningens hemsida www.vitemolla.org.
Busshållplatsen – belysning på plats
Busshållplatsen i Vitemölla har nu äntligen och glädjande nog försetts med belysning. Fyra belysningsstolpar har genom Vägverkets försorg satts upp. Nu
återstår bara uppförande av en väntkur, men här visar
Skånetrafiken viss tveksamhet.
Lejeföreningen har haft åtskilliga kontakter med

➥

kommunen i denna fråga. Matts Lundgren som är
kommunens ansvarige meddelar att Skånetrafiken
ännu inte fattat beslut om sin delfinansiering av väntkuren. Kostnaden för en väntkur är 50 000 kr, men
Skånetrafiken är tydligen mest bekymrad för kostnader för skadegörelse.
Lejeföreningen har skickat en skrivelse till Skånetrafiken för att snabbt få fram ett beslut.
Snöröjning – förbered nästa säsong
Den gångna vinterns snöröjning och halkbekämpning
har inte varit så omfattande. Ändå har det funnits skäl
för en del klagomål. Kommunen hyr sina tjänster av
ett företag vid namn Svevia. Lejeföreningen har varit
i kontakt med företaget och de har svarat på ett serviceinriktat sätt på våra synpunkter och förslag. Vi
bestämde att Lejeföreningen och företaget inför nästa
vintersäsong skall träffas för att ta fram riktlinjerna
för snö- och halkbekämpning på Lejet. Har du synpunkter och förslag så kontakta styrelsen.
Byavandring genomförd
Torsdagen den 19 februari 2009 samlades ett tjugotal
lejebor vid Posthuset för byavandring i Vitemölla.
Byavandringen innebar att vi som bor på Lejet tillsammans med kommunledningens representant gick
runt i samhället och tittade på vad som behöver åtgärdas i den offentliga miljön.
Lejeföreningens styrelse hade förberett vandringen
genom att sammanställa en lista på 15 punkter med
synpunkter och förslag på vad som behöver åtgärdas.
Listan upptar bl.a. belysningen på parkeringsplatsen
vid naturreservatet, vinteruppläggningen av båtar, råkorna på furet, rensning av Killan samt elva ytterligare punkter. Du kan läsa listan i sin helhet på
hemsidan www.vitemolla.org.
Vid vandringen informerade kommunens representant Ingrid Järnefelt om vilken tjänsteman på kom-

munen som är ansvarig för respektive åtgärd. Lejeföreningen kontaktar nu dessa tjänstemän för fortsatta
diskussioner om konkreta åtgärder.
Hamnen repareras – förhoppningsvis
Södra hamnarmen har ju länge varit i stort behov av
reparation. Och nu tycks vi närma oss att något blir
gjort. Länsstyrelsen har i januari beviljat 1,9 miljoner av EU-medel, men då måste Simrishamns kommun ställa upp med en lika stor summa. Alltså totalt
3,8 miljoner. Hamnchefen Jan Lundmark har tagit
fram ett konkret förslag på vad som skall göras. Förslaget omfattar förstärkning av pirhuvudet samt gjutning av ny yta på hela piren med 10–15 cm betong.
Förberedande åtgärder har vidtagits.
Definitivt beslut från kommunledningen kommer i
mitten av april och sedan kan arbetena genomföras
under sommaren.
Projekt ”Kulturhamn Vitemölla” inleds
Kopplat till hamnreparationen kommer ett projekt för
att dokumentera kulturvärden i hamnen och i Lejet
att genomföras. Projektansvariga blir Österlens museum, Länsmuseet i Kristianstad samt representanter
för samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen med
projektchefen Ingrid Järnefelt och hamnchefen Jan
Lundmark i spetsen.
Projektledningen inbjuder alla vitemöllingar till ett
informationsmöte där projektet presenteras tisdag
den 7 april kl 18.00 i Posthuset.
Strandstädning på Kristi himmelfärdsdag 21 maj
Vi möts vid Posthuset kl. 09.00. Om vädret så tillåter
träffas vi på nytt på kvällen vid hamnen för att grilla
korv och prata lite. Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Dags för medlemsavgift till Lejeföreningen för 2009
Ett inbetalningskort på 100 kr finns i din postlåda.
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