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Besiktning av allmänna platser i Vitemölla

Allmänt

Vitemölla är ett litet fiskeläge strax norr om Kivik. Bebyggelsen kan främst 
delas upp i ett äldre och ett lite nyare område. Den äldre delen ligger längs 
tillfartsvägen Möllebacken och vidare ner mot vattnet längs Lejegatan. Den 
lite nyare delen består främst av ett område som planlades på 1960-talet, det 
så kallade ”Furet”.

Den äldre delen
Husen ligger här mycket tätt, de luckor som lämnats ger dels för passage 
men har också fungerat som brandskydd. De vägar, eller strädden, som finns 
här är därmed mycket smala, som mest 3,5 m vägbana och som minst neråt 
2 m. Ordentlig vägren förekommer knappt. Beläggning av sträddena 
varierar mellan asfalt och grus samt i vissa fall gräsbeklätt. På senare tid har 
de mer använda sträddena som leder från Lejegatan till hamnen enkelriktats. 
Detta har varit nödvändigt för att förhindra omöjliga trafiksituationer men 
har lett till andra problem. Exempelvis leder en enkelriktning av Ola Lars 
Strädde till att bilar måste vända i slutet av Garnhängevägen.

Den nya delen
Vägarna är i tillsynes i bra skick, belagda med asfalt och mestadels 3,5-4 m 
breda med ordentlig vägren. Vändplatser på återvändsgator ser ut att 
fungera.
Utöver vägarna finns i mitten av detta område en skogsdunge, egentligen ett 
övervuxet kärr, som till synes inte har underhållits på lång tid.

Särskilda områden som utreds i förrättningen
Inför sammanträdet som hölls den 10 juni identifierades vilka allmänna ytor 
som inte har kommunalt huvudmannaskap. Dessa har delats upp i ett antal 
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olika områden vilka har besiktigats särskilt. Vad som återfanns vid 
besiktning sammanfattas nedan.

Slutet av Garnhängevägen i öst

Garnhängevägen löper längs stranden/hamnen. I öst angörs den framförallt 
från Ola Lars strädde. Garnhängevägen fortsätter dock med ytterligare cirka 
40 m österut, en sträcka som i detaljplan är utlagd som kvartersmark 
”Hamn” samt markerad som gångväg. Denna sträcka utgörs av en grusväg 
med enkel standard. Ytorna intill denna grusväg är inte anlagda men 
används som parkering. Se bild nedan.
Anslutningarna till Garnhängevägen från Per Kals Strädde och Sones gränd 
är mycket smala och inte byggda för modern biltrafik.
Den aktuella delen av Garnhängevägen bedöms sammantaget mest fungera 
som allmän gångstig samt infartsväg/parkering för närliggande 
bostadsfastigheter.

Denna bild är tagen från Google Streetview
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Skolsträddet

Skolsträddet är en grusbelagd återvändsgata. Infarten upplevs som, för nedre 
delen av byn, ovanligt öppen och bred vilket beror på att mark inom 
intilliggande bostadsfastigheter nyttjas som gård/uppställningsplats. Längre 
in smalnar gatubilden av och övergår till en ca 3 m bred grusväg med enkel 
standard. I princip samtliga fastigheter som angränsar Skolsträddet ser ut att 
ha sina utfarter mot denna gata. Undantaget är Hjälmaröd 1:7 vilken i teorin 
går att angöra från Skolsträddets bortersta ände men som i praktiken har sin 
utfart via Kristinas strädde.
Enligt detaljplan ska vändplats finnas där Skolsträddet svänger västerut. 
Den ytan ser ut att användas av Hjälmaröd 12:17.
Se bild nedan tagen från slutet av vägen mot vändplatsen. Till höger i bild 
anas den stig som leder upp i skogsområdet.

Skogsområdet

Ett skogsområde avskiljer nedre delen av byn från det övre området 
(”Furet”). Detta skogsområde angörs via smala gångstigar, bland annat från 
Skolsträddet (syns till höger i bilden ovan) samt från marknadsplatsen och 
inifrån ”Furet” (via öppning mellan Hjälmaröd 9:88 och 9:127).
Inne i själva skogsdungen löper ett antal stigar, dels mellan de två 
huvudsakliga angöringsplatserna (Skolsträddet – ”Furet”), men även ner 
mot marknadsplatsen i sydost. Stigarna är bitvis överväxta men bör kunna 
göras tillgängliga genom ganska begränsade röjningsinsatser. Se 
exempelbild nedan.
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Från huvudstigen kan man följa en stig mot nordväst, dvs i riktning mot 
nedre delen av Källebacken. Den stigen blir dock helt övervuxen nedanför 
Hjälmaröd 9:132.
För övrigt tycks skiljelinjen mellan skogsområdet och de nedanförliggande 
trädgårdarna i stort följa byggnadsplanens gräns.
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Gångväg Lejegatan-Källebacken

Från Lejegatan går en gångstig upp förbi Torup 8:23/8:32 och vidare in 
längs Hjälmaröd 68:1s västra gräns för att leda ut på Källebacken. 
Gångstigen är totalt cirka 65 m och av enkel standard. Den är cirka 1 m bred 
och inramad med staket på båda sidor. Se bild nedan som visar stigens södra 
ände (höger om det synliga staketet). Som synes är stigen till stor del 
gräsbeklädd och används troligtvis inte i särskilt stor utsträckning.
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Furet

Vägarna inne i ”Furet” håller som beskrivits ovan god standard. I princip 
samtliga har en bredd om 3,5-4 m och är belagda med asfalt, se exempelbild 
nedan. Återvändsgator slutar i vändplatser.
Utöver tidigare redogjort skogsområde anger gällande byggnadsplan 
ytterligare ett grönområde som ligger inne i ”Furet”. Detta grönområde 
består till större delen av ett kärr övervuxet med blandskog. På grund av 
höjdskillnader och den stora mängden sly är det till synes svårt att angöra 
detta grönområde. Det torde dock på ett effektivt sätt fungera som en barriär 
mot industribyggnaderna uppe vid stora vägen.

Bro och väg mot badplats

I norra änden av byn leder Garnhängevägen via en bro över bäcken till ett 
par bostadsfastigheter (Ravlunda 73:1, 73:3) samt fiskebyggnader och en 
allmän parkeringsplats. På grund av oklarheter kring vem som ansvarar för 
bron har underhållet varit eftersatt. Enligt uppgift har dock kommunen i 
närtid bytt ut underkonstruktionen och vid sammanträdet framförde 
Stiftelsen för fritidsområden i Skåne att man avsåg reparera ovandelen av 
bron. Någon reparation av ovandelen har ännu inte ägt rum. Närmre 
bedömning av brons skick kräver fackkunskap. Helt klart är dock att den 
trafikeras flitigt och att det finns synliga skador att åtgärda.
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Parkeringsplatsen är allmän och används av besökare till badplats och 
strövområden. Norr om bron framgår det någorlunda tydligt var gränsen 
mellan privat och allmänt tillgänglig mark går (genom repstaket och 
skyltning), se bild nedan tagen från parkering mot bron. Vid 
parkeringsplatsen finns toalettbyggnad samt soptunnor och hundlatrin.


