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Vi följer upp vad som händer med:
➤ Hamnen
➤ Vitemölla Kulturhamn
➤ Väntkur vid busshållplatsen
➤ Byavandringens förslag
Och så berättar vi om årets fester och nöjen!

Hur går det med reparationen av hamnen?
Vi som följt reparationen av södra hamnarmen har
kanske blivit lite bekymrade senaste veckan, eftersom arbetet avstannat. Hamnchefen Jan Lundmark
ger emellertid följande lugnande besked:
De fem meter kaj som hittills spontats och gjutits
är en teststräcka, där de som jobbar lärt sig tekniken
under överinseende av experter. Nu kommer arbetet
att fortsätta som planerat och det hela kommer att
vara klart före sommarens slut.
Projektet ”Vitemölla Kulturhamn”
Vid informationsmötet den 7 april presenterades projektet som en helhet med två delar:
– en inventering och dokumentation av hamnen
(foto etc) där regionmuseet i Kristianstad ansvarar.
– en serie intervjuer med vitemöllingar för att dokumentera hamnens historia och betydelse för lejet.
Ansvarig för denna del skulle Österlens museum i
Simrishamn tillsammans med Simrishamns kommun
vara.
Nu har länsstyrelsen fördelat pengar till projektet,
och märkligt nog har alla pengar gått till regionmuseet i Kristianstad och inga pengar till Simrishamn.
Därmed bortfaller hela den andra delen av projektet
med intervjuer.
Från Lejeföreningens sida beklagar vi länsstyrelsens beslut, eftersom del två av projektet onekligen är
det mest intressanta för oss Vitemöllabor. Vi har därför skrivit ett brev till länsstyrelsen och protesterat

och begärt att beslutet skall omprövas, så att pengar
kan gå också till intervjuerna.
Väntkur vid busshållplatsen
Styrelsen har skrivit till Skånetrafiken och protesterat mot att väderskydd inte satts upp på busshållplatsen Källebacken. Vi har fått svaret att detta beror på
att det är för få resande från hållplatsen. Vid mätning
i oktober var det 7 påstigande i snitt per dag under en
vecka. Skånetrafikens minimigräns går vid 10 påstigande.
Styrelsen har fortsatt med diskussioner och påtryckningar mot Skånetrafiken – vårt ärende har på
grund av detta lyfts upp på ledningsnivå och ett definitivt svar väntas inom kort. Vi har också tagit upp
diskussioner med Simrishamns kommun för att få till
stånd ett väderskydd.
Byavandringen – vad händer med våra förslag
Vid byavandringen med kommunens representant
den 19 februari hade styrelsen tagit fram ett dokument där vi listade 15 punkter med synpunkter och
förslag på vad som bör åtgärdas i den offentliga miljön på lejet – dokumentet finns på vår hemsida
www.vitemolla.org.
Ansvaret för huvuddelen av förslagen föll på den
nytillträdande parkchefen Sara Lundström. Hon har
nu varit i Vitemölla och på plats inspekterat det vi påpekat, och håller nu på att förbereda hur hon skall ta
sig an det hela.

➥

Utöver det som faller på Sara Lundströms ansvar
har styrelsen varit i kontakt med Axels Tivoli, och de
har lovat att byta ut det trasiga stängslet utmed Tittutvägens västra sida samt ta bort den sönderruttnade
och obrukbara spångade stigen från Tittutvägen till
marknadsplatsen. Vi har även föreslagit att helikopterlandningsplatsen intill Furet skall flyttas.
Trafiken på Garnhängevägen
Att trafiken på Garnhängevägen är minst sagt besvärande, särskilt sommartid, torde alla hålla med om.
Lejeföreningens styrelse har därför diskuterat olika
förslag att komma tillrätta med problemen.
Ett förslag är att enkelrikta Garnhängevägen. Styrelsen har emellertid funnit att detta skulle medföra så
många olägenheter, särskilt för de fiskare som är beroende av transporter till och från hamnen, att förslaget lämnats utan åtgärd.
Ett annat förslag är att sätta upp skylten ”Gångfartsområde” – d.v.s. skylten med bl.a. lekande barn,
som bl.a. innebär att bilar inte får köra med högre
hastighet än gångfart, och att bilar har väjningsplikt
mot gående. Styrelsen förhandlar f.n. med kommunen om uppsättning av sådana skyltar.
Trafiken på Lejegatan
Även på Lejegatan är trafiken tät, tung och bullrande,
särskilt sommartid. Styrelsen har fått in förslag om
enkelriktning och byggande av bulor. Styrelsen kommer att ta upp diskussioner med vägverket om trafiken på Lejegatan.

På kvällen blir det hamnfest kl 19.00 – ”Hamnen
113 år”.
Övriga arrangemang 2009
23/7 kl. 19.00 Mingelkväll
31/10 Österlen lyser
31/12 Nyårsfyrverkeri
Ytterligare information kommer i anslutning till arrangemangen på vår hemsida och våra anslagstavlor.
Sport i Vitemölla
VM – Vitemöllemästerskapen – arrangeras förutom i
äggarullning, även i golf och tennis.
VM i Golf spelas varje år under angenäma former
på Österlens golfbana. Huvudanledningen till tävlingen är att ha roligt, men den eftertraktade VM-pokalen hägrar naturligtvis för många. Tidpunkt är
numera den första fredagen i augusti – i år alltså den
7/8. Ytterligare information finns på vår hemsida,
eller kan fås genom Peter Desatnik, tel. 0730-491953,
desatnik@telia.com.
VM i Tennis firade 10-årsjubileum i fjor och den
elfte turneringen spelas den 25/7. Det är en vänskaplig turnering i dubbel för boende i Vitemölla. Vill du
vara med så får du ytterligare information genom att
kontakta axel.krantz@hotmail.com.

Köp boken
Möllingar Minns!

Råkorna på Furet
Råkorna på Furet blir en allt större sanitär olägenhet.
Styrelsen har därför beslutat om följande åtgärder:
För det första att betala extra ammunition till kommunens skyddsjägare för kraftigare avskjutning. För
det andra att uppmana de fastighetsägare som har
höga träd med råkbon att försöka ta ner dessa, alternativt såga ner träden.
Midsommarfirandet i Vitemölla
Midsommarafton firas traditionsenligt i lejet med följande hålltider:
10.00 inleds dagen med att alla barn och föräldrar
samlas i Åhällan för att klä och resa majstången. Tag gärna med blommor och blader,
så vi får en vacker stång!
Våra eminenta spelemän repar samtidigt, så
det blir skön musik under arbetet. Och vill
du själv vara med och spela, så kom dit!
14.00 Dans och lekar kring majstången börjar.
21.00 Blir det dans till grammofon på Hamnplanen
vid gamla Posthuset.
Hjärtligt välkomna!
Årsmöte och Hamnfest 10 juli
Lejeföreningens årsmöte går av stapeln vid Posthuset
fredagen den 10 juli kl 16.00.

Den perfekta presenten till alla som kan läsa!
Vi har ännu några exemplar kvar. Passa på och
köp på dig ett litet lager – en tidlös present till
alla dina vänner som är intresserade av hur livet
levdes på vårt kära Vitemölla förr i världen, då
det många gånger var en kamp för tillvaron.
Har du förresten köpt en själv?
Möllingar Minns
Minnen och berättelser
från en tid som varit.
Endast 100:Kan köpas av:
Leif Malmströmer 0414-700 24
eller Sven Hammar 0414-701 61

