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Följetong utan slut – ännu
Lejeföreningen har i över två år kämpat för en väntkur på busshållplatsen vid Källebacken. Vi har skickat
ett antal skrivelser till Skånetrafiken och kommunen,
och ordföranden har haft otaliga telefonsamtal med
tjänstemän på deras kontor. Hela tiden har vi hänvisats till att antalet resande, enligt Skånetrafikens mätningar i snitt 7 påstigande per dag, är för litet för att
motivera den stora kostnad som ett väderskydd innebär.
Och de gamla bortforslade väntkurerna vägrar Skånetrafiken att sätta upp igen – av estetiska skäl.
Nu skymtar emellertid en möjlig lösning vid horisonten. Skånetrafiken håller på att ta fram väntkurer
som är lite mindre och billigare. Detta, i kombination
med att vi i Lejeföreningen kan teckna ett avtal om
renhållning vid väntkuren, kan förhoppningsvis vara
lösningen.
Så låt oss hoppas att vi kan stå i skydd när snöstormarna åter viner över busshållplatsen.
Vitmålning av pirhuvudena
Som ni kanske läste i förra Lejebladet var det meningen att hamnens pirhuvuden skulle vitmålas i
samband med strandstädningen på Kristi himmelsfärds dag. Det dåliga vädret satte emellertid stopp för
detta. Sedan gjordes ytterligare ett försök i slutet av
maj – men denna gång regnade det ännu kraftigare.
Början på juni bjöd emellertid på lämpligare må-

larväder och nu skiner infarten till hamnen i ny vit
prakt.
ej till belysning på Tittutvägen
Lejeföreningen har i skrivelse till Trafikverket (f.d.
Vägverket) begärt att belysning skall installeras på
Tittutvägen mellan Kiviks kapell och Badhotellet.
Trafikverket avslår vår begäran med hänvisning till
diverse bestämmelser och till att endast en skadeolycka (en person trillade över några elkablar) rapporterats den senaste femårsperioden.
Vindkraftsparken i Hanöbukten
I förra numret av Lejebladet berättade vi att Lejeföreningen avsåg att tillsammans med Kiviks Byalag,
sända en gemensam skrivelse till Miljödomstolen
med yrkande på avslag av planerna på vindkraftsparken. Kiviks byalag har emellertid avböjt att delta i
yttrandet. I byalagets beslut skriver man följande:
”Efter lång diskussion om Byalagets uppdrag enligt
stadgar och ärendets komplexitet beslutade styrelsen
att icke sända någon erinran till Miljödomstolen”.
Lejeföreningen ser inga sådana hinder när det gäller att slå vakt om våra medlemmars intressen, och vi
har därför själva sänt in ett yttrande till Miljödomstolen där vi yrkar avslag på Hanöbukten Offshore
AB:s ansökan att bygga upp en vindkraftspark.
I sammanhanget kan nämnas att vi är i gott sällskap.
Försvarsmakten har i sitt yttrande också yrkat avslag.
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Sommarens fester
Vårens väder på Österlen och här i Vitemölla har inte
precis inbjudit till jubel. Maj har präglats av kyla,
regn och blåst. Sista veckan i maj låg dygnsmedeltemperaturen under 10 grader – d.v.s. metereologiskt
sett lika med vinter.
Vi får hoppas att sommaren nu tar ordentlig fart så
att den kan skänka en anslående ram kring de stundande festerna här i Vitemölla:
Midsommarfirandet går som vanligt av stapeln i
Åhällan. Själva Åhällan är den perfekta platsen för
svenskt midsommarfirande. Alla familjer med kaffekorgar utspridda i hällans naturliga amfiteater, de
dansande runt midsommarstången, lejets egna spelemän som står för musiken och Maria Frelin som eminent dans- och lekledare – bättre kan det inte bli. Att
dansen sedan brukar avbrytas av en regnskur hör ju
liksom till.
Följande hålltider gäller för midsommarfirandet:
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 att vi får en vacker stång.
Våra spelemän repeterar samtidigt, så det blir
skön musik till arbetet. Vill du själv vara med
och spela så kom till repetitionen.
14.00 Dans och lekar kring majstången.
21.00 Dans till grammofon på hamnplan vid Posthuset.
Hamnfesten – den traditionella går av stapeln fredag
den 9 juli med start kl 19.00. I år firar hamnen 114årsjubileum, och vi kan dessutom glädja oss åt den
nya snygga träspontningen på södra hamnarmen samt
vitmålade pirhuvuden.
Mingelkväll – sensommarens omtyckta träffpunkt för
Lejeföreningens medlemmar infaller i år torsdagen
den 29 juli kl 19.00.
Österlen lyser på Vitemölla – kl 18.00 på Alla helgons dag den 6 november tänder vi marschaller på
pirarmarna.
yårsfyrverkeri – som vanligt avslutar vi det gamla
året och hälsar 2011 välkommet med champagne och
fyrverkeri på hamnplan kl 24.00.
Festkommittén
Ett särskilt och stort tack till Lejeföreningens festkommitté som ger oss på Vitemölla möjlighet att roa
oss året om. Festkommittén består av Morten Persson, Maria Frelin, Eva-Lii Mark, Åke Lindberg och
Maria Nilsson.
Vitemöllemästerskap 2010 i golf och tennis
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 6/8. Ytterligare information anslås senare på lejets anslagstavlor, eller kan fås genom Peter Desatnik, tel. 073049 19 53, desatnik@telia.com.
VM i Tennis arrangeras i år för tolfte gången. Det är
en vänskaplig turnering i dubbel för boende i Vitemölla. Ytterligare information om tid och plats anslås senare på lejets anslagstavlor, eller kan fås genom
att kontakta axel.krantz@hotmail.com.
Påminnelse
Lejeföreningen påminner fastighetsägarna att se till
att växtlighet ej hindrar sikten eller utgör hinder för
trafiken. Vissa fordon såsom sopbilar och snöröjningsfordon är ganska höga och enligt gällande bestämmelser skall den fria höjden vara minst 4,6
meter.
Råkorna på Furet
Råkorna på Furet är fortfarande en stor sanitär olägenhet. Trots kommunjägarens insatser är råkkolonin fortfarande lika stor. Detta är ett gissel för främst
de fastboende.
Vi vill därför på nytt uppmana de fastighetsägare
som har höga träd med råkbon att försöka ta ner
dessa, alternativt såga ner träden. Det är nämligen de
enda åtgärderna som är effektiva. Vi vill också påpeka att det åligger alltid fastighetsägaren att åtgärda
problem med olika sorters skadedjur, inräknat råkor.
Lejeföreningens årsmöte 9 juli 2010 kl 16.00
Årsmötet 2010 äger rum fredag den 9 juli 2010 kl
16.00 på Hamnplan i Vitemölla.
Ärenden enligt stadgarna
Verksamhetsberättelsen kommer att finnas publicerad fr.o.m. den 1 juli på föreningens anslagstavla på
Posthuset samt på vår hemsida www.vitemolla.org.
Efter årsmötet vidtar hamnfesten kl 19.00

Köp boken
Möllingar Minns!
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

