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ade skötselrådet för naturreservatet, inbjudit till en
kombinerad demonstrations- och arbetsdag i natur-
reservatet. 

Stiftelsen äger och ansvarar för skötseln av natur-
reservatet och ansvarar därmed också för arbetet med
länsstyrelsens skötselplan. Detta skall ske i samråd
med skötselrådet som består av bl.a. representanter
från Vitemölle Lejeförening, Havängs museiförening
och Föreningen Havängs fritidsby. Lejeföreningens
representant är Bodil Andersson, som utsetts av sty-
relsen.

Ett 30-tal Vitemölle- och Havängsbor samlades på
söndagsförmiddagen på parkeringsplatsen vid Klam-
mersbäck för gemensamt tågande till sluttningen mot
havet öster om skogen. Där mötte Stiftelsen och läns-
styrelsen upp med diverse verktyg och maskiner som
skulle demonstreras – röjningssågar, motorsågar,
grävmaskin etc. Dessa kom sedan att användas hu-
vudsakligen för att glesa ut de talldungsområden som
växt sig stora och täta nära stranden vid tredje bun-
kern. 
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➤ Vitemölle lyser den 2 november!
➤ Soppkväll den 14 november
➤ Åtgärder på naturreservatet

Vitemölla lyser i Allhelgona
På Alla helgons dag lördag 2 november lyser tradi-
tionsenligt Vitemölla tillsammans med hela Österlen.
Kl 18.00 tänder vi massor av marschaller på båda
hamnarmarna och varm dryck serveras till alla delta-
gare. 

Välkomna till denna stämningsmättade högtid.
(Obs fel datum angivet i det kalendarium som distri-
buerades i våras)

Soppkväll 14 november
Soppkvällarna förra hösten och vintern blev mycket
populära och välbesökta. Vi fortsätter därför med
detta nya inslag i Lejeföreningens program och in-
bjuder till soppkväll torsdag 14 november kl 19.00. 

Anmälan till Bodil Andersson på tel 0414-700 51
eller 070-672 59 40.

Åtgärder på naturreservatet
Söndagen 11 augusti hade Stiftelsen skånska land-
skap och länsstyrelsen tillsammans med det nybild-
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Vi amatörer gav oss med stor energi i kast med
alla de tallar som växt upp på sluttningen. Somliga
kunde ryckas upp, men huvuddelen var så kraftiga att
de måste sågas eller klippas med grensax.

Efter ett väl förrättat dagsverke kunde vi blicka ut
över massor av tallar som samlats i rader för vidare
transport. Samt beskåda en sluttning som fått ett be-
tydligt trevligare utseende. Expertisen bedömde att
vi under dagen hade rensat bort c:a 5 000 tallar. 

Vid mötet med skötselrådet den 13 september dis-
kuterades vad som skall göras framöver. Vad som
gäller för området söder om Klammersbäck, blir det
i första hand en mindre bränningsåtgärd planerad till
mars månad beroende av väderlek. Allmänheten kom-
mer att inbjudas. Information kommer att spridas via
anslag och hemsida.

Nästa steg kommer att bli bekämpning av vresro-
sorna.

Norr om Klammersbäck kommer en större röj-
ningsåtgärd att ske, skötselrådet återkommer med
mer information om denna.

Översiktsplanen för Simrishamns kommun
Förslag till ny översiktsplan för Simrishamns kom-
mun är nu ute på samråd/remiss hos allmänheten och
föreningslivet m fl. Samrådet sker i enlighet med
Plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget är tillgängligt på Äppelgården,
Kivik, vardagar 08.00–18.00 samt lördag och söndag
08.00–14.00 samt följande kvällar: onsdagen den 23
oktober 2013 klockan 18.00–20.00, onsdagen den 6
november 2013 klockan 18.00–20.00 samt månda-
gen den 11 november 2013 klockan 18.00–20.00.

Planförslaget ligger också på Kiviks filialbiblio-
tek under öppettiderna tisdagar 14.00–18.00.

Översiktsplanen finns också tillgänglig på Sim-
rishamns kommuns hemsida under fliken Vision &
översiktsplan.

Tisdagen den 29 oktober 2013 klockan 19.00–
21.00 arrangerar Simrishamns kommun tillsammans
med Byalaget på Kivik och Kiviks Musteri AB ett
samrådsmöte för allmänheten och föreningslivet. Le-
jeföreningen kommer att delta i detta möte. Mötet
äger rum på Solevi, Kivik.

Representanter för föreningarna, inklusive Vite-
mölle Lejeförening, kommer att delta i ett uppsam-
lingsmöte torsdagen den 21 november 2013 klockan

19.00. Detta möte genomför vi i musiksalen på Pira-
tenskolan, Kivik.

Avsikten med mötet är att vi tillsammans diskute-
rar i vilken utsträckning det är möjligt att avge ett ge-
mensamt remissyttrande, eller om föreningarna skall
gå fram var för sig.

Beroende på resultatet av mötet den 21 november
kommer Lejeföreningens remissvar att insändas ge-
mensamt med övriga föreningar eller separat från Le-
jeföreningen. Föreningens medlemmar kommer att
hållas informerade under processens gång via hem-
sidan www.vitemolla.org. 

Skriftliga yttranden över planen skall vara Sim-
rishamns kommun tillhanda senast tisdagen den 3 de-
cember 2013. 

Härefter sker en genomgång av inkomna yttran-
den, varefter kommunstyrelsen beslutar om eventu-
ella förändringar, kompletteringar, etc. 

Efter detta går Översiktsplanen ut för ”Utställ-
ning”. Under denna fas finns ånyo möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Men ju senare i pro-
cessen ju svårare är det att få synpunkter tillgodo-
sedda.

Kommunfullmäktige kommer sedan att fastställa
Översiktsplanen. Då är vi troligtvis någonstans kring
halvårsskiftet 2014.

Inriktningen av förslaget kommer att påverka ut-
vecklingen inom vårt område, inom våra samhällen,
under lång tid framöver. Därför är allas engagemang,
delaktighet och synpunkter viktiga.

Remissvaren avges skriftligen och skall vara Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploaterings -
enheten, Simrishamns kommun, 272 80 SIM RIS-
 HAMN tillhanda senast tisdagen den 3 december
2013.

Första VM-simningen i vackert väder!
För första gången i VM-simningens historia kunde
tävlingen den 1 augusti bjuda på vackert väder. Nytt
inslag var i år klassen ”torrsim” med två deltagare. 

Ett litet bildreportagei pdf-format finns på vår
hemsida www.vitemolla.org.

Skicka oss din e-mailadress!
Sänd din e-mailadress till morten.persson@filateli.se
så får du ett e-mail när Lejebladet läggs ut på hemsi-
dan, eller när något annat intressant hänt.

Omkring 5 000 småtal-
lar rensades bort av det
nybildade skötselrådet.

Lejeföreningens ordförande Anders
Westerberg hälsar deltagarna i
årets VM-simning välkomna.


