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◆ Två nya bord
Hjälp till att städa efter höst- och vinterstormarna!
Det har blåst upp mycket skräp i hamnområdet och på
stranden efter höst- och vinterstormarna. Lejeföreningens
styrelse har därför beslutat att genomföra en extra städdag
lördagen den 1 april kl. 9.00 (OBS! Det är inget aprilskämt!).
Hoppas att många kommer och hjälper till denna dag,
så vi får det fint till påsk! Föreningen bjuder deltagare på
kaffe och fralla i Postahuset.
Sedan städar vi inför sommaren den 25 maj!
Den traditionella strandstädningen gör vi sedan på Kristi
himmelsfärds dag den 25 maj kl. 9.00, så får vi fint även
när badsäsongen börjar! Om vädret tillåter, så träffas vi
sedan vid Postahuset kl. 18.00 för en gemensam grillkväll.
Äggarullning
Årets alla arrangemang och fester startar traditionellt med
äggarullningen i Möllehällan på påskdagen kl. 11.00. Ett
trevligt evenemang för både stora och små.
Tävlingsregler meddelas på plats och kan läsas på vår
hemsida, där det även finns ett par reportage från tidigare
tävlingar.
Alla är varmt välkomna till denna spännande tävling!
Glöm inte att ta med ägg!
Pengar från Österlenkraft och kommunen!
Lejeföreningen vill rikta ett stort tack till Österlenkraft,
som även i år stöder Lejeföreningen med 3 000 kronor.
Dessutom har styrelsen även i år ansökt om och fått bidrag från kommunen på 3 000 kr, för diverse utsmyckningar/aktiviteter i Vitemölla, t.ex. till marschaller, julgran, julgransbelysning etc.
Inköp till Postahuset
För allas trevnad kommer vi att inhandla följande till Postahuset:

◆ Fyra nya dukar till borden
◆ Dynor till bänkarna
◆ Dörrmatta
◆ Lampa till ett fönster
◆ 30 soppskålar och 30 skedar
◆ Blomkruka att placeras utanför Postahuset

Svar från kommunen
Styrelsen har mottagit nedanstående skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen angående bl.a. den ”sovande”
vägföreningen. Lejeföreningens styrelse har beslutat att
inte vidtaga några åtgärder, eftersom vi inte anser att detta
är en fråga för vår förening.
”När det gäller husbilsparkeringen så antar jag att man
syftar på den vid badhotellet. Den yta som är mittemot
badhotellet är kommunal, och där har det skyltats upp att
man inte får campa. Den yta som ligger mot Kivik (längs
vägen, mot havet) är statlig, och även här ansvarar Trafikverket för den. Trafikverkets yta är idag oreglerad (ingen
skyltning, ingen tydlig avgränsning o.s.v.) men det får de
åtgärda.”. Henrik Alvén, Trafikingenjör
”En kommun är huvudman för de allmänna platser som
ligger inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.
Vitemölla vägförening är bildad för att förvalta gemensamhetsanläggningen Hjälmaröd ga:4 som omfattar i prin-

Medlemsavgiften 2017!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeföreningen. Medlemsavgiften är 200 kr per fastighet/
hushåll och inbetalas på bankgiro 809-1431.
Ett inbetalningskort medföljer detta Lejeblad, men
finns även i pdf-format på www.vitemolla.org där
det kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.
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cip hela Vitemölla samhälle, även områden utanför detaljplanlagt område.
Vitemölla vägförening har inte varit aktiv sedan kommunen gick in och tog över drift och underhåll för många
år sedan. Även om kommunen åtagit sig att sköta drift och
underhåll sedan många år, är det fortfarande Vitemölla
vägförening som formellt sett är huvudman för de allmänna platserna.
Under årens lopp har kommunen arbetat med att anta
nya detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap. Inom
tätorten Vitemölla finns idag fem detaljplaner: en med enskilt huvudmannaskap och fyra med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ska vara huvudman och sköta
drift och underhåll för de allmänna platser som ligger
inom detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap.
Dessa allmänna platser ska också lösas in, så att de ägs av
kommunen.
Inom den detaljplan som har enskilt huvudmannaskap
samt utanför detaljplanerat område är det fortsatt enskilt
huvudmannaskap. Dessa områden bör förvaltas av en gemensamhetsanläggning med en samfällighetsförening.
Kommunen har inga planer på ytterligare planläggning
i Vitemölla. Kommunen tar på sig att ansöka till Lantmäteriet om att ompröva Hjälmaröd ga:4, så att denna inte
längre ska omfatta de områden som nu har kommunalt huvudmannaskap samt får moderna andelstal.
Vidare kommer kommunen att medverka till att Vitemölla vägförening återuppväcks och får moderna stadgar.”
Malin Alm Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fester och arrangemang under 2017
◆ Soppkväll – torsdagen den 30 mars kl. 18.30
◆ OBS! Extra vårstädning efter höst- och vinterstormarna – lördagen den 1 april kl. 9.00
◆ Äggarullning – Påskdagen den 16 april kl. 11.00
◆ Vårstädning – Kristi himmelfärds dag den 25 maj
◆ Midsommardans – Midsommarafton den 23 juni
◆ Hamnfest – fredagen den 14 juli
◆ Mingeldag/kväll – för både stora och små den 27 juli
◆ VM i golf – fredagen den 4 augusti
◆ Höststädning – lördagen den 9 september
◆ Soppkväll – torsdagen den 19 oktober
◆ Österlen lyser – Alla helgons dag den 4 november
◆ Nyårsfyrverkeri – Nyårsafton den 31 december
Åtgärder i Vitemölla – Skötselrådet informerar
De åtgärder som Sandlife såg nödvändiga hösten 2015 har
bara delvis utförts, d.v.s. borttagning av vresrosor. Övriga
åtgärder sköts på framtiden, och nu planerar de i korthet
följande:
1. Fortsatt utglesning i ”skogen” norr om Klammersbäck, med några rejäla öppningar mellan skog och tidigare
öppnad zon och havet. Man skall även ta bort fler rakvuxna tallar, inte minst kring de upptagna sandblottorna,
för att få något slags slutstadium i de påbörjade områdena.
2. Plantor: I det område som vi röjde den första sommaren 2013, vore det bra om vi på nytt kunde arrangera en
arbetsdag, med en del frivilliga som går och rycker/handsågar småplantor under några timmar.
I norr behöver det röjas i höjd med de nordligaste belägna sandblottorna, kanske även det delvis för hand.
Skötselrådet för Haväng och Vitemölla strandbackars

naturreservat träffades den 17 mars, och som tidigare har
Vitemölle Lejeförening en representant i detta. Vid mötet
i mars deltog Gunilla Vernberg, och här följer ett mer utförligt referat:
Vi fick info om vilka arbeten som gjorts på heden sedan
förra mötet i september 2015, och det har av olika anledningar inte utförts så mycket arbete som var tänkt. Nu i
dagarna har det tidigare planerade arbetet dock påbörjats,
och man glesar nu skogen norr om Klammersbäck. Dessutom handräfsar man de tidigare anlagda sandblottorna
för att få undan nerfallna tallbarr m.m., som förhindrar
utvecklingen av natur för insektsliv m.m. Runt sandblottorna kommer man att ta bort fler tallar för att på så sätt
få mindre tallbarr att falla ner och täcka sanden.
Under våren 2017 kommer man att gräva upp björk,
som åter etablerat sig efter röjningen för några år sedan.
Till skillnad från tallen så växer buskage upp när man
lämnar kvar björkrötter/stubbar. Man kommer också
”som vanligt” att bränna av kullarna på ”vår sida” om
Klammersbäck.
De träd som erosionen vält ner på stranden norr om
Klammersbäck får ligga kvar, kanske som naturliga klätterställningar, och som ett tydligt tecken för oss alla på
vad som händer i tider av högt vattenstånd och blåsigare
klimat.
Vi ”vanliga” framförde synpunkter på de fula blottor
som uppstod på Haväng när man där tog bort vresrosor.
Det är inte sand, utan mest småsten. Man lovade att titta
på detta och eventuell åtgärd blir förmodligen att täcka
över med sand.
Arbetet på Marknadsfältet som skett nu i mars är för
att skapa boendelokaler för insekter. Dock kommer man
att platta till fårorna för att de inte ska utgöra snubbelrisk. Någon/några av fårorna kommer man att stänga igen
helt, eftersom de inte föll väl ut. De två harvade områdena
blev inte så bra, och behöver harvas djupare. Om så sker
där är ännu oklart.
Under våren kommer Försvarsmakten/Fortifikationsförvaltningen att gjuta igen alla fort och skyddsrum på
heden. Det finns fem fort och fyra skyddsrum mellan Vitemölla och Haväng. Man kommer att ha kvar små öppningar på varje plats, öppningar som används av fladdermössen som vilar inne i forten på dagarna.
Någon gång under sommaren 2017 kommer Projekt
SandLife att ordna en vandring på heden, dels för att informera om de åtgärder som gjorts/görs, och dels svara
på frågor. När vandringen kommer att ske kommer projektansvariga att anslå på våra anslagstavlor.
Senare i år kommer en forskningsstudent att i samband
med sitt examensarbete intervjua allmänhet för att höra
vad man tycker om de åtgärder som gjorts.
Projekt SandLife slutar juni/juli 2018. Därefter kommer Länsstyrelsen att ha ansvar för bibehållandet och
skötseln av området.
Vad saknades på julkortet?
I förra Lejebladet hade vi manipulerat det julkort som visades avslutningsvis, och vi undrade vad som fattades.
Vi fick flera rätta svar – och en del felaktiga. Men det
som saknades var hela lyktstolpen intill julgranen!
Bland de rätta svaren har Fru Fortuna valt Jessica Ahlfors, som får ett ex. av ”Möllingar Minns”. Grattis!

Styrelsen önskar er alla en riktigt

Glad Påsk!

