Säg NEJ till splittring av Vitemölla –
Skriv under uttalandet!
På Vitemölla Lejeförenings årsmöte den 13 juli 2018 så antogs ett
uttalande där årsmötet starkt ifrågasatte att Simrishamns kommun
inte fullföljer sin ambition att ta hand om allt vägunderhåll och skötsel
av grönytor på hela Vitemölla.
På Vitemölla finns sex planområden. I fyra av planområdena är kommunen inskriven som
huvudman för allmän platsmark i de gällande detaljplanerna. Det gäller planområde 3-6. I
planområde 1 och 2 och Vitemölla vägförening fortfarande formell huvudman.

Men detta har sedan vägföreningen upplöstes 2005 inte inneburit någon skillnad. Simrishamns
kommun har helt i linje med fattade beslut i praktiken skött all vinterväghållning, vägunderhåll
och skötsel av grönytor på hela Vitemölla.

I stället för att fullfölja sin ambition och att ta fram nya detaljplaner för planområde 1 och 2 så
har Simrishamns kommun nu gått fram med en ansökan till Lantmäteriet som kommer att
splittra Vitemölla. Kommunen vill i sin ansökan att Vitemölla vägförening ska återupplivas och
bli huvudman för planområde 1-2, medan kommunen fortsätter ta hand om de övriga. Man slår
in en kil i samhället. Något som vi ser som djupt olyckligt.
Att själva ansökan dessutom är behäftad med flera stora formella fel gör inte saken bättre.
Kanske tror kommunen att planområde 1 och 2 till största delen är sommarstugor, bebodda av
fritidsboende. Men i verkligheten är det så att en stor del av de åretruntboende i Vitemölla som
betalar skatt till kommunen bor i just dessa två områden! Till yttermera visso är det många av
dem som är fritidsboende, som planerar att bosätta sig här och skriva sig i kommunen, när de
dragit sig tillbaka från yrkeslivet, vilket vi sett flera exempel på.
Ingen på Vitemölla har trott att det funnits en vägförening kvar att återuppväcka. Vi har levt i
tron att Simrishamns kommun har menat allvar med sina beslut att ta hand om
huvudmannaskapet för all allmän platsmark på hela Vitemölla.

När Simrishamns kommun nu går fram med ansökan till Lantmäteriet och samtidigt frångår sina
egna fattade beslut så måste vi protestera. Vi menar att kommunen självklart ska vara
huvudman för allmän platsmark i alla planområden på hela Vitemölla.

Vi önskar därför att Simrishamns kommun först och främst drar tillbaka sin ansökan hos
Lantmäteriet och sedan tar fram ny detaljplan för planområde 1 och 2 där kommunen görs till
huvudman för allmän platsmark.

Eftersom Lejeföreningen inte är sakägare så måste varje fastighetsägare agera själv. Vi har
därför startat en namninsamling till stöd för uttalandet och vi vill uppmana alla fastighetsägare
på Vitemölla att skriva under.
Namnlistor finns hos Pia Svensson, Krister Hjelm, Niklas Martinsson, Monica Larsson och i
Vitemöllakiosken.
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