
VITEMÖLLE  LEJEFÖRENING 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 11 juli 2009 – 9 juli 2010 

Vitemölle Lejeförening är en förening vars ändamål, enligt stadgarna, är att vidta och 
samordna åtgärder avsedda att främja lägets utveckling och invånarnas trevnad, samt att föra 
samhällets talan utåt. 

Styrelse  

Föreningens styrelse har under året bestått av: 

Anders Westerberg, ordförande, Sven Hammar, vice ordförande, Bodil Andersson, 
sekreterare, Brita Andersson, kassör, samt Nils Losell.                                                                                       

Suppleanter har varit: Kerstin Cedergren och Gunnel Sörendal. Morten Persson har, i 
egenskap av ordförande i festkommittén, varit ständigt adjungerad till styrelsen. 

Festkommitté och stugfogde 

Föreningens festkommitté har bestått av Morten Persson, sammankallande, Maria Frelin, Eva-
Lii Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson 

Stugfogde med ansvar för Posthuset samt uthyrning av föreningens tält har varit Åke 
Lindberg 

Revisorer 

Revisorer har under året varit Ulf Holm och Ulf Månsson med Margareta Hansson som 
suppleant 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Sven Levin, sammankallande, Peter Andersson och Krister 
Hjelm 

Medlemmar, medlemsavgift och ekonomi 

Föreningen hade vid kalenderårets utgång 151 betalande medlemmar. Årsavgiften 2009 har 
varit 100 kr  

Föreningens ekonomi är god. Kassabehållningen den 31 december 2009 var 21.813 kr. 
Ekonomin i sin helhet redovisas i särskild, av revisorerna granskad, rapport. Det ekonomiska 
verksamhetsåret följer kalenderåret medan verksamhetsberättelsen i övrigt avser perioden juli 
till juli, alltså mellan årsmötena. 

Årsmöte 2009 

Årsmötet 2009 hölls den 10 juli med c:a 65 medlemmar närvarande. Stadgeenliga 
förhandlingar och val genomfördes och ett antal frågor, aktualiserade av deltagarna, 
diskuterades. 

 



Styrelsens arbete 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden.  
 
Styrelsen har: 
 
- efter långvariga påtryckningar på kommunledningen fått tillstånd en reparation av södra 
  hamnarmen. Reparationen avslutas lagom till föreningens årsmöte. Pirhuvudena har målats i  
  föreningens regi 
 
- anordnat ett extra medlemsmöte den 23 september 2009 med 25 deltagande medlemmar för 
  att lösa frågan om hålet under södra hamnarmen. Lösningen blev en kompromiss, så att  
  hålet sätts igen, men med möjlighet att åter öppna det om konsekvenserna blir negativa 
 
- avlåtit skrivelser till vägverket ang. fartdämpande åtgärder på Lejegatan/Möllebacken samt 
  belysning på Tittutvägen, Båda skrivelserna har avslagits av vägverket/trafikverket 
 
- inköpt en hjärtstartare placerad i Posthuset samt anordnat utbildning i dess handhavande 
 
- med kommunen kontrollerat möjligheten att röja växtligheten på Barnakullen. Svaret 
  blev att markägaren beslutar i denna fråga 
 
- under två år fört förhandlingar med Skånetrafiken och kommunen om uppförande av ett 
  väderskydd vid busshållplatsen på Källebacken. En möjlig lösning, som nu skymtar, är att en 
  mindre och billigare väntkur sätts upp. 
 
-  varit i löpande kontakt med Svevia för att planera och övervaka vinterväghållningen 
 
-  inköpt och installerat en ny dörr på Posthuset 
 
-  kontinuerligt bevakat vägverkets/trafikverkets planer vad gäller cykelleden Vitemölla- 
   Brösarp. En konsult har anlitats av trafikverket för att ta fram förslag och Lejeföreningen 
   kommer att få möjlighet att ge synpunkter dels till konsultrapporten dels till den slutgiltiga 
   remissen från länsstyrelsen 
 
-  avlåtit skrivelse till Miljödomstolen i Växjö med yrkande om avslag på Hanöbukten  
   Offshore AB:s ansökan att bygga en vindkraftspark 
 
- arrangerat strandstädning på Kristi himmelsfärdsdag den 13 maj 
 
- sponsrat Kiviks Bio med en ny biofåtölj 
 
- utgivit 4 nr av Lejebladet under 2009 samt hittills 2 nr under 2010. Lejebladet delas ut till  
  alla hushåll i Vitemölla. Styrelsen håller dessutom Lejeföreningens hemsida  
  www.vitemolla.org.  kontinuerligt uppdaterad. 
  
 
 

 



Fester m.m 

Under året har, huvudsakligen i festkommitténs eminenta regi, ett flertal arrangemang 
genomförts med stor uppslutning från föreningens medlemmar: 

- Strandstädning 

- Äggarullning 

- Midsommarfirande 

- Hamnfest 

- Mingelkväll 

- Österlen lyser i Vitemölla 

- Nyårsfyrverkeri 

 

Vitemölla den 28 juni 2010 

 

 

Anders Westerberg    Sven Hammar      Bodil Andersson        Brita Andersson        Nils Losell 

 

 

 

 


