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Ny styrelse i Lejeföreningen

Nya busshållplatser

På Lejeföreningens årsmöte den 11 juli 2008
valdes en ny styrelse för föreningen. Leif
Malmströmer som varit ordförande de senaste
två åren hade undanbett sig omval och
avtackades för sitt arbete för föreningen. Till
ny ordförande valdes Anders Westerberg. Ny i
styrelsen blev också Kerstin Cedergren. Efter
årsmötet har styrelsen följande
sammansättning:

Det är mycket glädjande att vårt samhälle fått
två nya busshållplatser, som också är
handikappanpassade. Lejeföreningen har
under flera år kämpat för detta. Tyvärr fick
hållplatserna inga väntkurer. Sådana hade
mer än väl behövts, eftersom det oftast är
mycket blåsigt där hållplatserna ligger. Regnar
det också (vilket som bekant emellanåt
händer) är det riktigt illa. Enligt de
ursprungliga planerna skulle de nya
hållplatserna vara försedda med väntkurer.

Anders Westerberg, ordförande
Sven Hammar, vice ordförande
Bodil Andersson, sekreterare
Brita Andersson, kassör
Nils Losell, ledamot
Kerstin Cedergren, suppleant
Gunnel Sörendal, suppleant
Morten Persson som är sammankallande i
festkommittén är ständigt adjungerad i
styrelsen. Festkomittén i övrigt består av
Maria Frelin, Eva-Lii Mark, Åke Lindberg
(stugfogde) och Maria Nilsson.
Hör av dig till styrelsen
Har du synpunkter och förslag på saker och
ting som du tycker kan förändras eller
förbättras här i Vitemölla? Tycker du att
Lejeföreningen kan och bör göra en insats?
Hör i så fall av dig till styrelsen, enklast till
ordf Anders Westerberg, Möllebacken 7, tfn:
0414-713 80,
E-post: anders.westerberg.1@telia.com

Det är nog så att ekonomiska överväganden
fått styra. För att rättfärdiga det hela hänvisar
Skånetrafiken till en trafikräkning och enligt
den skulle resandefrekvensen vara för låg från
Vitemölla.
Kostnaden för väntkurer fördelas dock mellan
Skånetrafiken och Simrishamns kommun.
Lejeföreningen har många gånger haft kontakt
med de ansvariga på såväl Skånetrafiken som
Simrishamns kommun. Vi har hävdat att varje
större samhälle bör ha minst en väntkur med
belysning vid busshållplatsen. Trots att
kontakterna med Skånetrafik och kommun
förts i en positiv anda kan vi i dagsläget tyvärr
konstatera att Vitemölla är det enda större
samhället på sträckan KristianstadSimrishamn som saknar väntkur.
Från Lejeföreningens sida ger vi emellertid
inte tappt. Vi har i en skrivelse till kommunen
än en gång fört fram vårt krav. Kommunens
representant har lovat att åter ta upp frågan
med Skånetrafiken. Vi väntar med spänning på
resultatet av dessa överläggningar

Det lyser i Vitemölle hamn den 1 november
Inom ramen för ”Österlen lyser” arrangerar vi
även i år en egen ljusfest i hamnen. Den 1
november Kl 18.00 tänder vi massor av
marschaller på båda hamnarmarna och alla
närvarande bjuds på varm dryck.

Morten Persson, e-post:
morten.persson@filateli.se och ange att det
gäller MölleBladet.
Även medlemsavgiften till Lejeföreningen kan
betalas på detta praktiska sätt. Ange i ditt mejl
till Morten om du vill få medlemsavgiften
aviserad och möjlig att betala elektroniskt.

Sedvanligt nyårsfirande i hamnen

Julklappstips

Vi avslutar på sedvanligt sätt året och festerna
på Vitemölla med ett sprakande fyrverkeri i
hamnen kl 24.00 på nyårsafton. Som vanligt
hoppas vi att alla möter upp för att
tillsammans hälsa år 2009. Medtag gärna glas
i handen, goda vänner, varma kläder och ett
gott humör.

Boken ”Möllingar minns” finns ännu kvar att
köpa och den kostar endast en hundralapp.
Pengarna från försäljningen går till Vitemölle
Lejeförening och blir sålunda till gagn för hela
samhället. Det går att köpa boken hos Leif
Malmströmer eller Sven Hammar.
På gång

MölleBladet elektroniskt
Den som så vill kan nu få MölleBladet sig
tillsänt per e-post. Kanske särskilt praktiskt för
dig som inte bor på lejet året runt. Det enda du
behöver göra är att skicka din e-post adress till

Styrelsen för förhandlingar med kommunen
om reparation av södra hamnarmen,
bortfräsning av stubbar efter fällda träd, plats
på kommunens hemsida m.m. Vi återkommer
med information så snart förhandlingarna lett
till resultat

