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Vitemölla lyser i Allhelgona
På Alla helgons dag lördagen den 1 november lyser
som traditionen numera bjuder, Vitemölla tillsammans med hela Österlen. Vi tänder marschaller på
båda hamnarmarna kl. 18.00. Varm dryck serveras
vid Postahuset till alla deltagare.
Varmt välkomna till denna fina högtid!

fikverket kommer inte att gå vidare med vägplanen
förrän finansieringen är klar.

Soppkväll i Postahuset 13 november
Förra hösten och vintern var våra soppkvällar väldigt
välbesökta och populära. Vi fortsätter därför med
dessa kvällar även i år.
Så hjärtligt välkommen till soppkvällen torsdagen den 13 november kl 19.00! Soppa med tillbehör serveras till självkostnadspris, men tag med egen
dryck.
Anmälan till Pia Svensson på tel 0414-707 87
eller via mail piajsvensson@gmail.com.
Cykelväg Vitemölla – Brösarp
Trafikverket förordar inte längre en led längs med
havet, och inte heller genom sommarbyn eller över
Klammersbäcksravinen. Istället förordas en ny cykelled från Vitemölla till Ravlundakorset längs väg
9, därefter på befintlig väg till Brösarp över Verkeån.
Nästa steg är att Trafikverket skall göra vägutredningen klar. Utredningen kommer sedan att gå ut på
remiss.
I dagsläget är projektet inte finansierat – Vägverket står för 50 %, men resten saknar finansering. Tra-

Barnakullen och gatubelysning
Styrelsen har haft kontakt med kommunträdgårdsmästare Anders Wanstadius angående Barnakullen.
Han meddelar att den slitna gångstigen kommer att
göras om till en gångbana. Sträckan kommer att beläggas med asfalt för att säkerställa att ytskiktet blir
liggande, och inte rinner bort vid kraftigt regn.
Det kommer även att sättas upp ytterligare belysning ungefär mitt på sträckan, samt att fiberkabelkanaler också grävs ner.
När det gäller gatubelysningen på lejet har vi från
kommunen fått information om att all belysning i
samhället inte tillhör kommunen, utan att även Trafikverket äger ett antal belysningspunkter. Anders
Wanstadius har lovat att återkomma med en karta
över uppdelningen.
Lejeföreningens årsmöte
Årsmötet som gick av stapeln den 11 juli hade samlat 67 medlemmar. Mötet inleddes som vanligt med
att lejets förste hornblåsare Sverker Andersson blåste
i byahornet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlades, och bl.a. valdes en ny styrelse:
Pia Svensson – ordförande
Krister Hjelm – vice ordförande
Gunilla Vernberg – sekreterare
Niklas Martinsson – kassör

➥

Hasse Karlsson – ledamot
Gunell Sörendal – suppleant
Ingrid Resmark – suppleant
Höststädning av stranden
Nytt för i år är att vi infört städning av stranden även
på hösten, vilken ägde rum den 6 september. På kvällen samlades städarna till en trevlig grillfest vid Postahuset, under det att solen sakta sjönk ner mot horisonten denna fantastiskt varma sommarkväll.
Skötsel av hamnområdet
Styrelsen har haft kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningens Jan Lundmark, angående deras förslag
om ett eventuellt övertagande av ytlig skötsel av
hamnområdet och anslutande gräsmattor.
Syftet är att ”Vitemölle Lejeförening skall ansvara
för ytlig skötsel och underhåll av del av hamnen samt
utveckla hamnen till en levande och attraktiv del av
Vitemölla leje”.
Jan Lundmark har bjudits in till lejeföreningens
styrelsemöte den 2 november, för att i klartext redogöra för vad det kan innebära för byborna och leje-

föreningen. Styrelsen återkommer med mer information under året kring detta.
Fiberkabelinstallationen!
Vår fiberambassadör Mats Elerud har lagt ner ett omfattande arbete på att få Vitemölla längre fram i kön
för fiberinstallation. Och han har lyckats över förväntan! Det är nu nämligen inte osannolikt att byggstart kan ske redan efter sommaren nästa år. Entreprenören IP Only vill dock inte i dagsläget ge något
definitivt besked, beroende på vissa faktorer.
I dagsläget har så många som 87 hushåll i Vitemölla gjort en icke bindande intresseanmälan, eller
drygt 51%, vilket har imponerat på både entreprenören och kommunens bredbandssamordnare.
Det är ännu inte försent att göra en sådan icke bindande intresseanmälan! Gör det genom att skicka ett
mail till mats@boracaystrand.com.
Skicka oss din e-mailadress!
Sänd 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.

Naturreservatet – Haväng- och Vitemölla strandbackar
Rapport från skötselrådet
Skötselrådet träffades den 29 augusti, och som tidigare har Vitemölle Lejeförening en representant i
detta, och vid mötet i augusti var det Gunnel Sörendal som var med. Nytt möte ägde rum den 3 oktober,
och vi återkommer med information om det.

ma princip som på Vitemöllafältet är i princip klart.
Endast några få träd återstår.
Vägen från grinden genom Sjöfirret till Klammersbäck har blivit något bredare, och en del träd är
borttagna, och marken har återställts fint efter arbetet.

Information från Sand Life:
Jordprover
Enkla kompletterande jordprover har tagits både på
marknadsplatsen och i Vitemöllabackarna. Proverna
i dessa områden visar på positiva resultat, men det är
sämre i Vitemöllaskogen. Mindre sandblottor med
kalkhaltig sand kan skapas i Vitemöllaområdet, genom att gräva bort vresros, stubbar och områden med
tät vegetation (rallarros).

Förslag till åtgärder vid nästa restaurering
Få åtgärder kommer att vidtagas i höst p.g.a. resursbrist, och arbetet startar igen någon gång i mitten/slutet av mars 2015. I påsk är en mindre arbetsdag
med risplock inplanerad.

Inventering av flora och fana
I Vitemöllaområdet har det gjorts en inventering efter
vårens markbränningar, och en sammanställning väntas i oktober.
Genomgång av utförda åtgärder 2014
Fyra mindre områden med vresrosor har grävts upp
och här finns nu istället sand- och solgropar.
Naturvårdsbränning söder om Klammersbäck kommer att ske, dock i mindre omfattning än planerat p.g.a.
av väder och vind.
Norr om Klammersbäck har en större solgrop skapats på området nedanför Sjöfirret.
Utglesning av träddungar längs havet enligt sam-

Förslag som diskuterades på mötet i augusti
var följande:
Norr Klammersbäck:
– Strandskogen – i princip klar, ett fåtal träd återstår.
– Området mellan strandskogen och backarna – ta
bort plantor och yngre träd, behålla karaktärsträd, skapa
dungar och gläntor, ta bort stubbar vilket skapar sandblottor, och behålla skogskänsla längs med stigen.
– Backarna – behålla enstaka karaktärsträd, fåtal
dungar, skapa gläntor med bar sand som vid Vitemöllabackarna.
– Höst 2014: Skogen (Sjöfirret) – stigen längs med
krönet tas fram. Skogen rensas och glesas ut. Röjning
runt huvudstigar. Syftet är att skogen på sikt skall utvecklas mot betesmark med en del träd.
Söder Klammerbäck:
– Fortsatt naturvårdsbränning på Vitemöllaområdet.

