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vägar norr om Sommarbyn till Haväng, och därefter
vidare till Brösarp. 

Alternativ 3 viker av från väg 9 vid Ravlunda, och
följer därefter mindre vägar via Skepparp till Brösarp.

Lejeföreningens styrelse kommer vid sitt samman -
träde i januari att besluta om vi skall förorda något av
de tre alternativen samt om vi skall ha några synpunk -
ter på dragningen genom Lejegatan-Möllebacken.

Trafikverket kommer att anordna ett informa-
tionsmöte i början av 2014.

Översiktsplan för Simrishamns kommun
Förslaget till översiktsplan för kommunen är nu ute
på remiss. Lejeföreningens styrelse lade fram ett för-
slag till yttrande vid medlemsmöte i Badhotellets
annex den 17 november. Trettiotalet medlemmar var
närvarande, och de ställde sig, med smärre justeringar,
bakom styrelsens förslag. Sju ytterligare medlemmar
hade dessutom uttryckt sitt stöd via mail.

Det av medlemsmötet antagna yttrandet innebär
först och främst att vi kraftigt motsätter oss förslaget
att placera ett värmeverk (!), en elladdningsstation
och en återvinningsstation på Garnhänget. Ett ge-
nomförande av förslaget skulle innebära en katastrof
för denna natur- och kulturmässigt värdefulla miljö.
Området är dessutom strandskyddat.

Vad gäller ett värmeverk för fjärrvärme är detta
förslag dessutom helt orealistiskt. Knappt hundra
fastboende personer vintertid i Vitemölla är ju inget
underlag för ett värmeverks storskaliga industriella
verksamhet. En sådan verksamhet får ju inte heller
placeras i närheten av bostadsområde.
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➤ Ingen cykelväg i naturreservatet!
➤ Översiktsplanen för kommunen
➤ Hasse Karlsson målar nobeldiplom!

Ingen cykelväg på naturreservatet 
För fyra år sedan, i december 2009, presenterade Väg-
verket sitt förslag till en cykelväg mellan Kivik och
Brösarp. Förslaget innebar att vägen skulle dras från
Vitemölla på naturreservatet längs havet till Haväng,
och därifrån till Brösarp. Lejeföreningen anordnade
ett mycket välbesökt medlemsmöte (48 personer i
Postahuset) där förslaget diskuterades och förkasta-
des. Föreningens styrelse har därefter i remissvar och
skrivelser bekämpat förslaget. I denna kamp har vi
haft gott stöd av länsstyrelsen, som också har motsatt
sig att naturreservatets unika miljö med sandstäpp
skall förstöras.

Nu har Trafikverket (f.d. Vägverket) låtit genom-
föra en miljökonsekvensbeskrivning. Och som resul-
tat av denna har Trafikverket vikit sig, och förordar
en sträckning som ligger väster om naturreservatet.
Nu skall bara länsstyrelsen säga sitt, och sedan fattar
Trafikverket beslut om den slutgiltiga sträckningen.

Lejeföreningens kamp för att bevara naturreser-
vatet har alltså varit segerrik.

Trafikverket har nu att bestämma sig för ett av föl-
jande tre alternativ: 

Alla tre går först längs Tittutvägen-Lejegatan och
Möllebacken och ansluter till en nybyggd cykelväg
parallellt med väg 9. 

Alternativ 1 viker av österut vid Klammersbäck,
och går därefter söder om Havängs sommarby till
Skepparpsgården/Haväng, och därefter på befintliga
mindre vägar via Skepparp till Brösarp. 

Alternativ 2 viker av österut vid infarten från väg
9 till Havängs sommarby, och följer därefter mindre

➤ Pia Svensson vann i ”Halvåtta hos mig”
➤ Soppkväll 23 januari
➤ Vi ses vid tolvslaget!

➥



Laddningsstation för elbilar torde inte behövas ef-
tersom de flesta fastigheter har egna eluttag utomhus. 

Vad gäller återvinningsstation klarar vi oss bra
med den som finns i Kivik eller Vitaby .

Lejeföreningen ställer sig positiv till förslaget att
bygga lägre villor, med en byggstil som passar mil-
jön, i tre i planen utpekade områden norr om bussta-
tionen samt i anslutning till kiosken.

Lejeföreningen instämmer i planens konstaterande
att parkeringssituationen sommartid är mycket pro-
blematisk. Alla besökande vill komma så nära havet
som möjligt – och den befintliga parkeringen norr om
Mölleån är helt otillräcklig för detta. Istället används
samhällets befintliga vägar och strädden som illegala
parkeringsplatser.

En radikal lösning på detta problem är, enligt Le-
jeföreningens mening, att anlägga en ny parkerings-
plats på marken i närheten av gården Kumla (norr om
samhället och Mölleån, öster om väg 9, i närheten av
åskstationen). Därifrån är det en trevlig promenad
och lagom promenadavstånd över strandbackarna ner
till stranden.

Hasse Karlsson målar nobeldiplom!

Vitemöllas alltmer berömde akvarellist Hasse Karls-
son har i år fått hedersuppdraget att måla akvarellerna

till de tre nobeldiplomen i kemi. Och nästa år skall
han måla fysikdiplomen och året därpå ytterligare
andra nobeldiplom. I år har han dessutom fått njuta
av Nobelbuffén tillsammans med bl.a. de flesta no-
belpristagarna. Och nästa år – ja då får han gå på
själva nobelfesten den 10 december med hustru Ia! 

Lejebladet gratulerar till det prestigefyllda upp-
draget!

Pia vann veckofinalen i ”Halvåtta hos mig”!

Pia Svensson, som är medlem i Lejeföreningens sty-
relse, vann för ett par veckor sedan veckofinalen i det
populära matprogrammet ”Halvåtta hos mig” i TV4.
Hon besegrade bl.a. krögaren Anders Cederberg på
Brösarps Gästis! Förutom äran kammade hon hem
vinstsumman på 15 000 kronor. 

På bilden ses Pia t.h. vid bordet vid en imporvise-
rad vinprovning i Postahuset med vinklubben ”Vi-
ninnorna”. Ett stort grattis från Lejebladet!

Soppkväll 23 januari!
Vi fortsätter med de mycket populära och välbesökta
soppkvällarna! Årets första arrangeras torsdagen den
23 januari – i Postahuset som tidigare. 

Anmälan till Bodil Andersson på tel. 0414-700 51
eller 070-672 59 40 senast den 19 januari.

Vi ses på nyårsafton
I vanlig ordning ses vi vid tolvslaget nere vid hamnen
för att njuta av det sedvanliga fyrverkeriet. Medtag
gäster och lämpligt dryckjom.

God Jul & Gott Nytt År!
önskar

Lejeföreningens styrelse

Årets julgran på torget i Vitemölla kom något på sniskan efter stormen Sven. Fotot taget den 11/12 kl 15:30.


