
Södra hamnarmen repareras 2009
Pengar till reparation av södra hamnarmen har vand-
rat en lång väg innan de nu äntligen nått fram till vår
hamn. Ursprungligen handlar det om EU-medel från
Bryssel, vilka fördelats i oktober av Fiskeriverket till
landets länsstyrelser. Därefter har länsstyrelsen i no-
vember tagit fasta på Simrishamns kommuns ansö-
kan och beviljat 3,8 miljoner kronor till reparation av
Vitemölla hamn. För att få ut pengarna skall kom-
munen bidra med halva beloppet. Dessa pengar finns,
enligt uppgift från projektchefen på samhällsbygg-
nadsförvaltningen, reserverade i kommunens budget
för 2009.

Hamnchefen John Lundmark är kommunens ansva -
ri ge för den fortsatta hanteringen av hamnrepa ra -
tionen. Han säger till MölleBladet att han nu snarast
kommer att ta upp frågan med samhällsbygg nads -
nämnden och kommunstyrelsens presidium för att få
ett definitivt beslut om genomförande av repara tion -
en av Vitemölla hamn.

Hamnens och lejets kurturhistoria dokumenteras
Kopplat till hamnreparationen har kommunen ansökt
hos länsstyrelsen om pengar för att genomföra ett
projekt i Vitemölla, där kulturvärden i hamnen och i
lejet skall dokumenteras. Länsmuseet i Kristianstad
och Österlens Museum i Simrishamn kommer att,

tillsammans med projektledningen i kommunen, vara
ansvariga för projektet.

Länsantikvarie Thomas Romberg har i samtal med
Vitemöllebladet ställt sig positiv till ansökan, och
länsstyrelsen kommer att fatta beslut om pengarna
efter 15 februari.

Byamöte och byavandring den 19 februari 2009
Torsdagen den 19 februari 2009 samlas vi vid Post-
huset kl 16.00. Då skall vi tillsammans med kommu-
nens representanter, bl.a. projektchefen Ingrid
Järnefelt, genomföra en vandring i byn. Då får vi till-
fälle att notera och framföra våra synpunkter på 
sådant i lejet som vi tycker bör förbättras och åt gär-
das.

Efter vandringen följer vi upp det hela med ett ge-
mensamt möte med kommunens representanter. Vid
detta möte kommer även chefen för Österlens Mu-
seum – Lena Alebo – att närmare informera om den
kulturhistoriska dokumentationen av hamnen.

Gång- cykelled Vitemölla-Haväng? 
Möte med Vägverket 12 jan 2009
Vägverket har gjort en förstudie där man presenterar
förslag på en gång-cykelled mellan Vitemölla och
Hav äng. I förstudien presenteras ett antal förslag allt-
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God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla vitemöllingar!

Samvaro med släkt och vänner. Julklappar, julgran och julmat. Julsånger och julotta – allt 
sådant hör julen till. Men även goda nyheter förgyller julen. Därför vill vi gärna förmedla 

följande goda nyheter för Vitemölla:

➤ Södra hamnarmen kommer att repareras nästa år
➤ Kulturhistoria kring hamnen och lejet dokumenteras 2009 i ett projekt 
➤ Byavandring/byamöte med kommunens representanter genomförs i februari
➤ Gång- cykelled Vitemölla-Haväng? Möte med Vägverket 12 jan 2009
➤ Busshållplatsen får belysning i år och väntkur nästa år
➤ Vitemöllebo deltar i juryn för Sveriges Radios romanpris 2009
➤ Vitemölla har fått en hemsida
➤ Vi hälsar som vanligt det nya året tillsammans vid hamnen

➥



En liten julklapp kom till bussresenärerna för någon
vecka sedan. Vägverket påbörjade då uppsättning av
ny belysning. Detta arbete håller nu på att fär dig stäl -
las. Vid samtal med Matts Lundgren på Simris hamns
kommun, omtalar denne att borrning skall ske under
vägen för att en kabel skall dras där. När det gäller
väderskydd är Matts Lundgren positiv till att en av
hållplatserna skall få ett sådant. Pengar till detta finns
inte för närvarande, eftersom vi är i slutet på året,
men i den nya budgeten för 2009 blir det för hopp -
ningsvis bättre. Ett väderskydd skulle kosta ungefär
40.000 kr. Skånetrafiken skulle då stå för 75% av
kostnaderna och kommunen för resten d.v.s. 10.000 kr.
De skatteintäkter som kommunen får in från Vite -
mölla torde räcka för att finansiera denna satsning på
kollektivtrafiken och dess resenärer.

Vitemöllabo deltar i utdelning 
av Sveriges Radios romanpris
För alla P1-lyssnare är Sveriges Radios romanpris en
välkänd, årligen återkommande litterär begivenhet.
Pristagaren utses av en lyssnarjury bestående av sex
personer från hela landet. Till juryn 2009 har en 
Vitemöllebo utsetts bland 600 sökanden. Denna litte -
rära vitemölling är Boel Westerberg på Mölle backen.
Vi gratulerar och önskar lycka till med jury   arbetet.
Resultatet kan avlyssnas i radions P1 i mars.

Vitemöllas nya hemsida
Vitemölla har numera en egen hemsida på nätet. Gå
gärna in på www.vitemolla.org och kolla.

... och ett Gott Nytt År 2009!
Vi hälsar som vanligt det nya året tillsamman vid hamnen.

Även i år kan vi glädja oss åt en vacker julgran på torget i Vitemölla. Den har liksom 
förra året skänkts av familjen Jan �ilsson, som dessutom har sågat ner den och sett 

till att den både kommit hit och på plats samt illuminerats. Ett hjärtligt tack från alla oss myllingar! 

ifrån en led parallellt med väg 9 till en spångad led
utmed stranden mellan Vitemölla och Haväng. För-
studien skall behandlas av länsstyrelsen i slutet av ja-
nuari 2009. Länsstyrelsen skall bl.a. avgöra om man
skall tillåta intrång i Vitemölla naturreservat. Före
länsstyrelsens sammanträde skall samråd ske mellan
Vägverket och allmänheten – alltså främst med oss
som bor i Vitemölla.

Detta samråd kommer att äga rum måndagen den 12
januari 2009 kl 18.30 i Posthuset. Kom alltså då och
framför din uppfattning om förstudiens olika förslag.
Lejeföreningens styrelse kommer på mötet att pre-
sentera sitt ställningstagande.

Du kan hitta förstudien på nätet www.vv.se och
klicka dig fram via Vägprojekt/Skåne/Väg9 Haväng-
Vitemölla/Dokument/Förstudie gång-och cykelled
Vitemölla naturreservat. Du kan också beställa För-
studien från Anders Westerberg på tel 0414-713 80

Belysning och väntkur vid busshållplatsen 
År 2008 har haft det positiva med sig att vi fått två
handikappanpassade busshållplatser i Vitemölla. Vad
som nu återstår att åtgärda är belysning vid håll plat-
serna samt väderskydd/väntkur. Lejeföreningen har
vid upprepade tillfällen påpekat för kommunen och
Skånetrafiken att det kompakta mörkret vid hållplat-
serna är både livs- och trafikfarligt samt att vind och
regn är lika påträngande i Vitemölla som på alla de
orter som begåvats med väderskydd.

God Jul


