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Protokoll fört vid medlemsmöte i Vitemölle Lejeförening  
den 23 september 2009 

 
 
 
Närvarande:  Ledamöterna Anders Westerberg (ordförande), Bodil Andersson, Brita Andersson, Sven 

Hammar, Nils Losell samt suppleant Kerstin Cedergren. 
 Adjungerad från Festkommittén Morten Persson 
 Hamnchefen Jan Lundmark, arbetsledaren Jan Dahl samt medlemmar enligt förteckning 

(Bilaga 1) 
 
§ 1    Ordföranden Anders Westerberg hälsade välkommen och förklarade medlemsmötet öppnat. Ord-

förande riktade sig därvid särskilt till kommunens Hamnchef Jan Lundmark  
 
§ 2  Konstaterades att Medlemsmötet var behörigt utlyst i enlighet med föreningens stadgar, genom 

information i Lejebladet, på hemsidan och anslag på lejet.  
 
§ 3  Anders Westerberg valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 4  Bodil Andersson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 6  Krister Hjelm och Sverker Andersson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll och tillika fungera som rösträknare 
 
§ 7  Dagordning 
 Förutom huvudfrågan om hålet i synner arm togs frågan om hundbad upp och informerades om 

Vägverkets yttrande över fartdämpande åtgärder och slutligen informerades om hjärtstartern 
 
§ 4  Bakgrund och beslut i hamnfrågan 
 Frågan om hålets vara eller icke vara har diskuterats vid två styrelsemöten, den 6 augusti och den 

31 augusti. 
  

Utdrag ur § 3 i protokoll från styrelsemötet 090806 
”Hålet i södra hamnarmen - hamnchefen har bett om vår uppfattning 
Beslutades, efter diskussion, att styrelsen förordar alternativet med bibehållet hål. Styrelsen 
kommer i sin skrivelse att påpeka att platserna vid den krökta delen av hamnarmen är för sma-
la. Platsens bredd bör mätas ca 6 meter från kajen. Vidare skall påpekas att de nya förtöjnings-
öglorna bör placeras på kajen, vertikalt” 
 
Omedelbart efter styrelsemötet 090806 framkom sådana icke tidigare kända informationer att 
två av styrelsens medlemmar begärde att beslutet i § 3, gällande hålet, skulle omprövas. Därav 
nytt styrelsemöte den 31 augusti  
 
Utdrag ur § 4 i protokoll från styrelsemötet 090831 

 ”Efter ingående diskussioner, där såväl positiva som negativa konsekvenser av en igensättning 
kontra bibehållande av hålet vägdes, beslutade styrelsen att föra frågan till en extra stämma för 
att höra samtliga medlemmars uppfattning. 

 
Medlemsmötet den 23 september 

 Diskussionen inleddes med en kort föredragning av fiskaren Sten Olsson (förespråkare för i-
gensättning av hålet) och Nils Losell (förespråkare för bibehållande av hålet). 
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.  Olsson och Losell föreslog, utan att ändra på sina ursprungliga uppfattningar, en temporär kom-
promisslösning bestående av en icke permanent igensättning av hålet. 
Hamnchefen bekräftade att en sådan lösning var fullt genomförbar och underströk vikten av ett 
enhälligt yttrande från Lejeföreningen. Vid den livliga diskussionen som följde framfördes skäl 
både för och emot en igensättning. Bevis som talar för den ena eller den andra lösningen saknas 
och klart är att båda har olika fördelar/nackdelar. 
Lejeföreningens rekommendation:  
Mötet beslutade enhälligt att till kommunen rekommendera det av herrar Ohlsson och Losell 
framlagda förslaget om en temporär igensättning av hålet för utvärdering när tillräckligt under-
lag erhållits. Utvärderingen skall ske i samråd mellan kommunens hamnförvaltning och Lejefö-
reningen. Därest igensättningen av hålet ger en övervägande positiv påverkan permanentas 
fyllningen, i annat fall avlägsnas den. 

§ 5.  Övriga frågor 
 

• Svar har erhållits från Vägverket i frågan om att skrivelsen om fartdämpande åtgärder. De för-
slagna åtgärderna avvisades bl.a. på grund av utrymmesbrist (bilaga 2). Ärendet kvarligger på 
styrelsens bord.  

 
• Ordförande har tillskrivit Länsstyrelsen med begäran om inrättande av s.k. hundbad mellan 

Synner Arm och f.d. Pensionat Strandhyddan. Styrelsen kommer åter att ta upp frågan bl.a. 
med beaktande av skrivelse från Lennart Nilsson (bilaga 3) 

 
• Sekreteraren lämnade informationer om hjärtstartern, som nu finns på plats, och berättade att 

en ny utbildningskväll kommer att anordnas i mitten av oktober.  
Anmälan göres på tel 070 672 59 40. Deltagarantalet är begränsat. 

 
§ 6.  Mötets avslutning 

Ordförande förklarade medlemsmötet avslutat. 
 

 
 
Vitemölla den 26 september 2009 
 
 
Bodil Andersson   Anders Westerberg 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
Justeringsmän 
 
 

Sverker Andersson   Krister Hjelm 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Extra material 
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