VITEMÖLLE LEJEFÖRENING

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 12 juli 2008 – 10 juli 2009

Vitemölle Lejeförening är en förening vars ändamål, enligt stadgarna, är att vidta och
samordna åtgärder avsedda att främja lägets utveckling och invånarnas trevnad, samt att föra
samhällets talan utåt.
Styrelse
Föreningens styrelse har under året bestått av:
Anders Westerberg, ordförande, Sven Hammar, vice ordförande, Bodil Andersson,
sekreterare, Brita Andersson, kassör, samt Nils Losell.
Suppleanter har varit: Kerstin Cedergren och Gunnel Sörendal. Morten Persson har, i
egenskap av ordförande i festkommittén, varit ständigt adjungerad till styrelsen.
Festkommitté och stugfogde
Föreningens festkommitté har bestått av Morten Persson, sammankallande, Maria Frelin, EvaLii Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson
Stugfogde med ansvar för Posthuset samt uthyrning av föreningens tält har varit Åke
Lindberg
Revisorer
Revisorer har under året varit Ulf Holm och Ulf Månsson med Margareta Hansson som
suppleant
Valberedning
Valberedningen har bestått av Sven Levin, sammankallande, Peter Andersson och Elsa
Nilsson. Elsa Nilsson har avlidit den 5 maj 2009.
Medlemmar, medlemsavgift och ekonomi
Föreningen hade vid kalenderårets utgång 159 betalande medlemmar. Årsavgiften har varit
100 kr
Föreningens ekonomi är god. Kassabehållningen den 31 december 2008 var 38.233:57 kr.
Ekonomin i sin helhet redovisas i särskild, av revisorerna granskad, rapport. Det ekonomiska
verksamhetsåret följer kalenderåret medan verksamhetsberättelsen i övrigt avser perioden juli
till juli, alltså mellan årsmötena.
Årsmöte 2008
Årsmötet 2008 hölls den 11 juli med c:a 65 medlemmar närvarande. Stadgeenliga
förhandlingar och val genomfördes och ett antal frågor, aktualiserade av deltagarna,
diskuterades.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Styrelsen har varit
medarrangör i samrådsmöte med vägverket ang. cykelled den 12 januari. En byavandring
tillsammans med representant för kommunen arrangerades den 19 februari. Projektet
”Kulturhamn Vitemölla” presenterades på ett möte i Posthuset den 7 april 2009. Utöver detta
har styrelsen vid ett flertal tillfällen sammanträffat med representanter för kommun och
myndigheter för att diskutera för lejet angelägna frågor såsom reparationen av hamnen,
busshållplatsen m.m. samt haft omfattande kontakter med vägverket ang. cykelleden.
Lejebladet och föreningens hemsida
Föreningens informationsblad har under året bytt namn till ”Lejebladet” och samtidigt fått
nytt huvud målat av Hasse Karlsson. Bladet har under verksamhetsåret utkommit med fyra
nummer.
I november 2008 öppnade styrelsen en hemsida för Lejeföreningen www.vitemolla.org
Nyheter av intresse angående lejet har kontinuerligt publicerats på hemsidan. Länk till vår
hemsida finns även på kommunens hemsida
Viktiga frågor under verksamhetsåret
För att främja lejets utveckling och företräda Vitemölla i viktiga frågor har styrelsen lagt ner
ett inte obetydligt arbete på följande:
- Cykelled föreslagen av vägverket
Vid samrådsmötet den 12 januari 2009 samlades 47 (!) personer i Posthuset. Styrelsen
framförde som sin uppfattning att vägverkets förslag, med dragning över naturreservatet, är
ett oacceptabelt ingrepp på miljön och presenterade ett förslag på alternativ sträckning längs
väg 9 till Ravlunda och sedan på befintliga småvägar till Brösarp. Förslaget fick allmänt stöd
på mötet. Styrelsen har följt upp sitt ställningstagande med artiklar, öppet brev till
kommunstyrelsen och insändare i lokalpressen och avgivit ett remissvar tillsammans med
Föreningen Havängs Fritidsby. Även Simrishamns kommun har i sitt remissvar förespråkat en
dragning identisk med den som styrelsen föreslagit.
- Reparation av hamnen
För att understödja och säkerställa ett positivt utfall av alla turer kring hamnreparationen har
styrelsen varit i livlig kontakt med fiskeriverket, länsstyrelsen och kommunen och dess
verkställande tjänsteman hamnchefen. Resultatet har blivit att 1.9 miljoner har beviljats av
EU-medel och lika mycket har anslagits av kommunen. Reparationsarbetena har nu kommit
igång och skall vara avklarade vid sommarens slut.
- Byavandringen
Till byavandringen den 19 februari 2009 hade styrelsen tagit fram 15 förslag till förbättring av
den offentliga miljön i Vitemölla. Huvudparten ligger nu på stadsträdgårdsmästaren Sara
Lundströms bord för åtgärdande. Styrelsen har också varit i kontakt med Axels Tivoli och
hamnchefen för vissa åtgärder. Ökad avskjutning av råkorna på Furet har överenskommits
med kommunens skyddsjägare.

Projektet ”Vitemölla Kulturhamn”
Projektet, som presenterades i Posthuset den 7 april 2009, syftar bl.a. till att dokumentera
hamnens betydelse i Vitemölla genom intervjuer med vitemöllingar. Dessa intervjuer skall
genomföras av Österlens museum i Simrishamn. Länsstyrelsen har nu beslutat att pengar inte
skall utgå till denna del av projektet. Styrelsen har protesterat vilket resulterat i att
länsstyrelsen nu kallat till förnyade diskussioner i frågan.
Väntkur vid busshållplatsen Källebacken
Ny handikappanpassad hållplats och ny belysning på Källebackens hållplats är positiva
förbättringar. Vad som definitivt inte är bra är att Vitemölla är det enda samhälle längs
Skåneexpressen 3:s linje mellan Simrishamn och Kristianstad som inte har fått någon
väntkur/väderskydd. Styrelsen har protesterat i skrivelse till Skånetrafiken, men fått svaret att
antalet passagerare är för litet. Vi har haft uppföljande kontakter med ansvariga inom
Skånetrafiken och detta har resulterat i att vi i en skrivelse till Simrishamns kommun begär att
kommunen skall föranstalta om uppsättande av väntkuren. Kommunen kan få omfattande
bidrag av Skånetrafiken för detta.
Övrigt
- Vägverket har avslagit styrelsens begäran att få sätta upp välkomstskylt vid lejets infarter.
Länsstyrelsen har avslagit styrelsens överklagande av beslutet.
- Stubbar i hamnen och på Lejegatan har frästs bort
- Styrelsen har i skrivelse till kommunen begärt att skylten ”Gångfartsområde” skall sättas
upp på Garnhängevägen.
- Styrelsen har beslutat inköpa en hjärtstartsmaskin att sättas upp i posthuset
Fester m.m
Under året har, huvudsakligen i festkommitténs eminenta regi, ett flertal arrangemang
genomförts med stor uppslutning från föreningens medlemmar:
- Strandstädning
- Äggarullning
- Hamnfest
-Mingelkväll
-Österlen lyser i Vitemölla
-Nyårsfyrverkeri

Vitemölla den 29 juni 2009
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