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Vitemölla lyser i Allhelgona
På Alla helgons dag lördagen den 31 oktober lyser
som traditionen numera bjuder, Vitemölla tillsammans med hela Österlen. Vi tänder marschaller på
båda hamnarna kl.18.00. Varm dryck serveras vid
Postahuset till alla deltagarna.
Varmt välkomna till denna fina högtid!

sandblottor har grävts ut bl.a. i sluttningen. Kvarblivna stockar och stammar finns för insekter m.m. i
det ekologiska kretsloppet. Man har sparat gamla vidkroniga träd som är både vackra och värdefulla. Vissa
av tallarna kan vara så gamla som 120 år, men har en
beräknad livlängd på cirka 200 år. På ”vår” sida om
bäcken var det under våren avbränning på flera platser.
Inför vintern/våren 2015/2016 planerar man att
fortsätta glesa ut skogen på fler platser längs huvudgången norr om Klammersbäck. Dock glesar man
inte ut lika mycket längs hela sträckan, eftersom det
då blir alltför parkliknande.
Man kommer att fortsätta gräva bort vresrosor, som
är en s.k. främmande invasiv art, och som alltså inte
hör hit och som sprider sig väldigt fort och mycket.
Söder om bäcken kommer man i vår att bränna fler
och större arealer, men det är ”brännskador” som försvinner inom ett par veckors tid.
Träden som ska gallras bort kommer snart att vara
märkta, så är man intresserad kan man inom kort se
vilka träd man tänker ta bort. Och är man än mer intresserad så finns också snart en karta över tänkta arbeten på www.sandlife.se.
Projektet som bekostar arbetet heter Sandlife, och
det upphör 2018. Vad som händer därefter är i nuläget oklart. Alltså är det ovisst om det då finns pengar
för att fortsätta det kontinuerliga underhållet av området.

Soppkväll i Postahuset 21 november
Våra soppkvällar är alltid välbesökta och populära,
så vi fortsätter därför med dessa kvällar även i år.
Så varmt välkomna till soppkvällen lördagen den
21 november kl.18.00! Soppa med tillbehör serveras
till självkostnadspris, men vänligen tag med egen
dryck och glas.
Anmälan till Niklas Martinsson på telefonnummer
0709-397488 eller 0414-71424
Skötselrådet för naturreservatet
Skötselrådet för Haväng och Vitemölla strandbackars
naturreservat träffades den 25 september, och som tidigare har Vitemölla Lejeförening en representant i
detta, och vid mötet i september deltog Gunilla Vernberg.
Vi fick information om vilka arbeten som gjorts ute
på heden under året, och det har under 2015 främst
handlat om området norr om Klammersbäck. Skogen
längs huvudstigen har glesats ut på vissa delar, och

➥

Hamnen
Ordföranden håller fortgående kontakt med Olof
Lindh, som är enhetschef för kommunens hamnar på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Han skriver i sitt senaste mail att Vitemölla hamn är ett stort projekt, och
att han inte idag kan uttala sig om när behövliga åtgärder skall sättas igång, men förhoppningen är att
de kan påbörja nödvändigt undervattensarbete i vår.
Därefter återstår den stora utmaningen med att återställa det som finns ovanför vattnet. Det är mycket
strikta krav på utformning av vågbrytare i just Vitemölla, så man kan inte åtgärda skador hur som helst.
Lejeföreningens årsmöte
Årsmötet som ägde rum den 10 juli hade samlat 66
medlemmar. Mötet inleddes som vanligt med att Lejets förste hornblåsare Sverker Andersson blåste i
byahornet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlades. Några av styrelsens medlemmar valdes
om och styrelsen består nu av följande:
Pia Svensson – ordförande
Krister Hjelm – vice ordförande
Gunilla Vernberg – sekreterare
Niklas Martinsson – kassör
Hasse Karlsson – ledamot
Gunell Sörendal – suppleant
Ingrid Resmark – suppleant
Även i festkommittén skedde förändringar. Den
sedan 10 år sammankallande, Morten Persson, hade
avböjt omval. Det hade även Maria Frelin gjort, som
varit med i kommittén ända sedan starten. Hon har
dock lovat att även i fortsättningen leda midsommarfirandet i sin vackra folkdräkt!
Till ny festkommitté valdes:
Maria Nilson, sammankallande
Maria Hammenberg
Åke Lindberg (även stugfogde)
Bengt Leksell (nyvald)
Teresa Mattisson (nyvald)
Lars Olsson (nyvald)
På årsmötet togs frågan upp om de soptunnor som
är placerade vid mudderverket. Styrelsen vädjar därför till ägarna att sätta in sina tunnor på tomten för
allas trevnad.
En fråga som också lyftes på mötet var hastigheten

på Lejegatan. Det körs alldeles för fort genom lejet,
och även här vädjar vi till invånarna att tänka på hastigheten.
Höststädning av stranden och heden
Vi har även denna höst städat både stranden och heden.
Vi eldade dessutom upp rishögen i Möllehällan, eftersom det var passande väder för detta. Detta väder
var dessvärre dock inte lika lämpat för den traditionella efterföljande grillningen på kvällen, eftersom
regnet öste ner, varför den fick ställas in.
Bidrag från Österlenkraft
Vi kan även i år glädja oss åt att vi fått ett verksamhetsbidrag till lejeföreningen på 3 000 kr av Österlens
Kraft.
Fiberanslutningen
Som de flesta säkert har märkt, har nedgrävning av fiberkabel påbörjats på Lejet. Enligt planerna ska arbetet vara helt slutfört innan årsskiftet.
Styrelsen har bett vår fiberambassadör Mats Elerud
förhandla med de olika leverantörerna av tjänster om
eventuella grupprabatter.
Festerna på Lejet – kom med förslag!
Vi skulle gärna vilja veta vad boende på Vitemölla
tycker om de aktiviteter som Festkommittén ansvarar
för – i första hand Hamnfesten och Mingelkvällen.
Har dessa fester spelat ut sin roll? Skall vi kanske
prova helt nya koncept?
Kom igen – säg vad du tycker – festerna är till för
dig!
Skicka mail till hemmabasen1@gmail.com – både
ris och ros naturligtvis.
Vitemölla har fått ett eget vin!
På Systembolaget kan man sedan en tid köpa ett vin
som heter ”Vitemölla”! Man stavar det dock på franska, och det heter alltså ”Moulin Blanc”.
Ett ”fynd” kallade SvD vinexpert det den 23 maj!
Det kostar endast 69 kronor, är en blandning av Sauvignon Blanc och Chardonnay och är ”det perfekta
vinet till lax”.
Snart ”husets vin” i varje Vitemöllahem?

50 år sedan vi fick gatubelysning i Vitemölla
Av Kerstin Cedergren i Smedjan
Det är i år exakt 50 år sedan vi fick gatubelysning i hela Vitemölla.
Vi infödingar var ju vana vid de få lamporna och vistades inte så mycket ute mörka kvällar. En del ungdomar
lekte dock gömmelekar vid den tiden – de ville ju ha mörkt!
Det fanns cirka 10–12 lampor i hela samhället. Jag kommer med Ove Hjelms hjälp ihåg följande placering
av dem: Vid Röa-Gula, i närheten av Kruet, vid Frisans stenar, i början av Stengatan, på hamnen, vid skolan,
vid Killan, vid Anna Stakes, vid Teodors och vid Helmers. Kanhända sviker våra gamla minnen, men som en
överblick får det duga.
Den 23 september 1965 började man gräva till ny gatubelysning, och den 8 oktober tändes härligheten! Fler
lampor har ju tillkommit efterhand som samhället vuxit ut, och det har kommit belysning i sträddena också.
Den som vill ha förklaring på namnen där lamporna var placerade kan fråga oss infödingar.

