
I DETTA NUMMER:

Lejeföreningen har i dagarna varit i kontakt med
länsstyrelsen för att få information om hur planerna
ser ut just nu.

Göran Enander, länsöverdirektör och tf landshöv-
ding, har svarat att hela projektet är beroende på fi-
nansiering från EU, och besked om detta väntas i
slutet av juli.

Beslut angående skötselplanen kommer att fattas
av länsstyrelsen i augusti/september. Ett informa-
tionsmöte/fältvandring kommer att genomföras sön-
dagen den 15 juli kl 11.00 vid södra tallplanteringen,
och dit hälsas alla närboende välkomna.

Länsstyrelsen har i sitt svar till Lejeföreningen
framfört bl.a. följande:

– Det unika i Haväng och Vitemölla strandbackar
är den stora förekomsten av sandstäpp. Denna area
måste öka för att inte arter som är beroende av san-
diga miljöer skall dö ut, t.ex sandnejlikan, fältpiplär-
kan och ett 60-tal andra arter.

– Länsstyrelsen vill inte skapa ett ”Sahara”. De
framtida restaurerade sandstäppsområdena (i nuva-
rande tallplantageområden) kommer att se ut som
ängarna/backarna mellan nuvarande södra tallplanta-
gen och Vitemölla by.

– Länsstyrelsens åtgärder kommer inte att leda till
sandflykt. Nedtagning av tall kommer att ske suc-
cessivt.

– Länsstyrelsen är så säker som det går att vara,
när man arbetar med naturen, på att man kommer att
lyckas återskapa sandstäpp.
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➤ Vi får vår busskur – och det skall firas!
➤ Planerna för naturreservatet
➤ Midsommarfirandet i Åhällan
➤ Lejeföreningens årsmöte & Hamnfest
➤ Sommarkvällar på Lejet – nytt för i år!

➥

Äntligen – Busskur till Källebacken!
Lejeföreningen har sedan 2008 kämpat med Skåne-
trafiken, Trafikverket och Simrishamns kommun för
att få en busskur till hållplatsen Källebacken/Väg 9.
Vid flera tillfällen har hoppet väckts för att sedan åter
släckas, och vi hade efter fyra år nästan gett upp kam-
pen. Men nu är det klart – kommunen tillhandahåller
och sätter upp en busskur av samma slag som finns
på övriga hållplatser längs väg 9. Busskuren kommer
att finnas på plats någon gång i juli i år.

Detta måste naturligtvis firas. Och vi gör det ge nom
att kombinera invigning av busskuren med sommar -
kvällen med spelmanslåtar den 1 augusti (se ne dan).
Program onsdag 1 augusti:
17.40 Samling vid busskuren till sammans med
spel män. Förfriskningar.
17.50 Ankomst buss från söder med inbjudna gäster
från kommunen, Kiviks och Södra Mellbys byalag.
Invigning av busskuren.
18.30 Gemensam promenad tillsammans med spel-
männen till Badhotellet. Fortsatt program – se nedan.

Länsstyrelsens planer för naturreservatet
I decembernumret 2011 av Lejebladet informerade
vi om länsstyrelsens förslag till s.k. skötselplan för
naturreservatet Vitemölla-Haväng samt om Lejeföre -
ningens remissvar. I remissvaret protesterade vi mot
den ”brutala” avverkningen av tallskog på strand-
backarna samt på höjden västerut mot naturreserva-
tets västra gräns.

➤ Konsten att tvätta trasmattor
➤ Mingelkvällen
➤ VM i golf och tennis
➤ John Tufvesson Memorial
➤ Premiärvisning av Vitemöllafilmen!



– Stora tallområden kommer att sparas, dels längs
stigen ner från Stigalunds parkering till havet, dels
hela sluttningen mot havet norr om Klammersbäck.

Lars Holmqvist, ordförande i Havängs Museiför-
ening, träffar EU-kommissionen i Bryssel i slutet av
juni, och kommer då att informera kommissionen om
att det finns ett starkt motstånd mot länsstyrelsens
projekt bland befolkningen i Vitemölla och Haväng.

Om länsstyrelsen fattar beslut i enlighet med sköt-
selplanen kan vi överklaga beslutet till regeringen.

Länsstyrelsens skrivelse till Lejeföreningen i sin
helhet liksom skötselplanen och Lejeföreningens re-
missvar kan du hitta på www.vitemolla.org.

Midsommarfirandet
Sedvanligt midsommarfirande i Åhällan på midsom-
marafton 22 juni kl 14.00. Stången smyckas och
reses kl 10.00, då även Vitemölle Spelemän repete-
rar. Alla hälsas hjärtligt välkomna både till resningen
och smyckningen. 

Lejeföreningens årsmöte och Hamnfest
Årsmötet går av stapeln fredag 6 juli kl 16.00 vid
Posthuset. Lejeföreningens medlemmar kallas här-
med till årsmötet. Motioner skall vara styrelsen/ord-
förande Anders Westerberg till handa senast 1 juli.
Dagordning enligt stadgarna. Styrelsens verksam-
hetsberättelse publiceras på www.vitemolla.org tis-
dag den 3 juli.

Hamnfesten börjar efter årsmötet fredag 6 juli kl
19.00.

Sommarkvällar på Lejet
Årets nyhet i Lejets festkalender är tre ”Sommarkväl -
lar på Lejet”. Plats för arrangemangen är Badhotellets
annex/konferensbyggnad och tiden är kl 19.00. 
11 juli – Minnen från Vitemölla på 40- och 50-talen.
Sverker Andersson berättar. 
25 juli – Petrinideckarna i Vitemölla. Mårten San-
dén, med anknytning till Vitemölla, berättar om sina
populära ungdomsdeckare med handling förlagd till
Vitemölla, Lund och New York.
1 augusti – Spelmanslåtar av Vitemöllebon Christian
Tydell – Skånes förste till namn kände spelman som
levde i Vitemölla på 1700-talet. Peter Nilsson med
spelmansvänner spelar.

Förfriskningar i samband ned ovanstående arran-
gemang kan inhandlas i baren på Badhotellet.

OBS! Datum för kvällarna är något ändrade i för-
hållande till vad som angavs i förra numret av Leje -
bladet.

Konsten att tvätta trasmattor i Killan
Under Bodil Anderssons eminenta ledning ges två
möjligheter att förkovra sig i konsten att tvätta tras-
mattor – onsdag 4 juli samt torsdag 26 juli. Båda da-
garna kl 15.00 i Killan. 

Mingelkväll
Årets interna höjdpunkt för alla Lejeföreningens

medlemmar är ju Mingelkvällen, som i år går av sta-
peln torsdag den 26 juli kl 19.00

VM i Golf och Tennis
VM i Golf äger rum den 3 augusti. Ytterligare infor-
mation fås genom Peter Desatnik, tel. 0730-491953,
desatnik@telia.com.
VM i Tennis – för information kontakta axel.krantz
@hotmail.com.

John Tufvesson Memorial
Den numera traditionella och unika simtävlingen i
hamnbassängen arrangeras onsdag den 8 augusti kl
16.00. Dottern till den berömde Vitemölla-simmaren
som heter Kersti Möllerström kommer inbjudas att
närvara som hedersgäst vid tävlingen!

Har du inte betalat medlemsavgiften för 2012?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
Lejeföreningen – endast 150 kr per hushåll. 

OBS! Avgiften täcker endast direkta kostnader.
Styrelsen och Festkommittén arbetar helt ideellt! 

Lejeföreningen har vid årsskiftet bytt från plusgiro
till bankgiro. Vi motser därför tacksamt medlemsav-
giften till bankgiro 809-1431.


