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Lejeföreningen överklagar länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen har nu fattat beslut om skötselplan för
naturreservatet Vitemölla och Haväng strandbackar.
Beslutet innebär att en tredjedel av skogen söder om
Klammersbäck skall avverkas och ombildas till sandstäpp. Det är den södra delen närmast Vitemölla som
skall avverkas. Två tredjedelar av skogen skall lämnas
orörd under tio år, och länsstyrelsen lämnar frågan
öppen vad som skall ske därefter.
Lejeföreningen överklagar länsstyrelsens beslut att
avverka tredjedelen av skogen med hänvisning till den
stora, starka och uttalade opinionen i och kring Vitemölla att bevara skogen i sin helhet. Lejeföreningen
föreslår däremot röjning av buskar och skog på sluttningen mot havet samt att träd och sly skall gallras
inne i skogen, så att den blir gångvänlig.
Lejeföreningen kräver vidare att skötselplanen
skall innehålla planer för vad som skall ske med resterande 2/3-delar av skogen efter 2023.
Vidare innehåller vårt överklagande krav på att förhållandet mellan skötselplanen och Sandlife klargörs
i länsstyrelsens beslut. Sandlife är det EU-projekt
som skall finansiera skötselplanens åtgärder.
Slutligen åberopar sig länsstyrelsen på det nybildade skötselråd ”där representanter för de lokala föreningarna finns med”. Lejeföreningen konstaterar att
några representanter för de lokala föreningarna vare
sig är tillfrågade eller utsedda. Avgörande för detta
är vilka befogenheter skötselrådet kommer att få.
Sammanfattning av överklagandet från Vitemölle
Lejeförening:
– Lejeföreningen säger nej till avverkning av 3,5
hektar av skogen söder om Klammersbäck.

– Lejeföreningen kräver klargörande av planerna
för resterande delar av skogen tiden efter 2023.
– Lejeföreningen kräver klargörande av Sandlifes
roll i förhållande till skötselplanen.
– Lejeföreningen kräver klargörande av befogenheterna för det planerade skötselrådet.
Överklagandet i sin helhet finner du på vår hemsida www.vitemolla.org.
Äggarullning på Påskdagen och
strandstädning på Kristi himmelsfärds dag
På Påskdagen 31 mars blir det traditionellt äggarullning kl 11.00 på Möllehällan. Strandstädning blir det
lika traditionellt på Kristi himmelsfärds dag med samling vid Postahuset kl 9.00 den 9 maj.
Årets fester och arrangemang
På omstående sida finner du årets program med alla
fester och andra arrangemang som äger rum i Lejeföreningens regi

Sänd oss din e-mailadress!
Skicka din e-mailadress till morten.persson@filateli.
se så får du ett e-mail när Lejebladet läggs ut på hemsidan, eller när något annat intressant hänt.

Medlemsavgiften 2013!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeföreningen. Medlemsavgiften är 150 kr per fastighet/
hushåll och inbetalas på bankgiro 809-1431.
Ett inbetalningskort medföljer detta Lejeblad, men
finns även i pdf-format på www.vitemolla.org där
det kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.
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Fester och arrangemang
i Vitemölla 2013!
31 mars

ÄGGARULLNING, kl 11.00 Möllehällan

9 maj

STRANDSTÄDNING, samling Postahuset kl 9.00

15 juni

GUIDAD VANDRING I NATURRESERVATET, Agne Paulsson, Högskolan
Kristianstad, samling vid parkeringsplatsen kl 13.00

21 juni

MIDSOMMARFEST, stången kläs kl 10.00, dans kring stången kl 14.00

10 juli

SOMMARKVÄLL PÅ LEJET: Tommy Gustafsson, Fiske och sjöfart på
Vitemölla. Badhotellet kl 19.00

12 juli

{

ÅRSMÖTE kl 16.00 (endast Lejeföreningens medlemmar)
HAMNFEST kl 19.00

13 juli

VITEMÖLLAFILMEN NR 2 visas på Kiviks Bio av Krister Hjelm

24 juli

SOMMARKVÄLL PÅ LEJET: Hasse Karlsson, Konsten att måla Vitemölla
på akvarell. Badhotellet kl 19.00

24 juli

LOPPMARKNAD – bakluckeloppis – vid kiosken kl 13–17, Avgift till
Lejeföreningen 100 kr

25 juli

MINGELKVÄLL (endast för Lejeföreningens medlemmar) kl 19.00

1 augusti

JOHN TUFVESSON MEMORIAL, simtävling i hamnbassängen kl 16.00

1 november ÖSTERLEN OCH VITEMÖLLA LYSER, Marschaller på hamnarmarna och
varm dryck kl 18.00
14 november(och 31 januari 2014), SOPPKVÄLL i Postahuset kl 19.00 (endast
Lejeföreningens medlemmar)
31 december NYÅRSAFTON i hamnen kl 24.00

