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VM i Äggarullning – kanske!
Det blir – kanske – traditionell äggarullning i Möllehällan
på påskdagen kl.11.00. I dessa coronatider är det dock
ovisst. Men vi informerar på hemsidan och anslagstavlorna i lejet om situationen när det närmar sig.
Hjälp till med vårstädningen!
Den traditionella strandstädningen gör vi på Kristi himmelsfärds dag den 21 maj kl. 10.00. Städningen omfattar
förutom stranden även heden, hamnen, killan och busskuren.
Efter städningen grillar vi korv tillsammans, som Lejeföreningen bjuder på! Vi hoppas på en stor uppslutning, så
att vi hinner med allt som skall städas!
Hjälp till med att måla Postahuset!
I samband med vårstädningen den 21 maj skall vi också
måla om Postahuset, eftersom det har renoverats under
hösten. Tag gärna med er en egen pensel. Styrelsen ansvarar för inköp av färg och ser till att Postahuset tvättas
i god tid före målningen.
Senaste nytt beträffande vägföreningen
Det stora arbetet med omprövningen av den vilande vägföreningens område, som kallas gemensamhetsanläggningen GA4, har Lantmäteriet nu påbörjat. Som antyddes
på stormötet i Kristianstad i höstas, skulle resultatet av
omprövningen kunna bli ett förslag där flera olika gemensamhetsanläggningar (GA) bildas, vilka behöver egna
vägföreningar. Något förslag har ännu inte lagts fram.
Lantmäteriet ser i ett speciellt ärende på gränsdragningarna vid Mölleån. Här kommer berörda fastighetsägare att kontaktas direkt.
Värderingen av mark för inlösen är i det närmaste klar.
Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas direkt.
När det gäller värdering av mark vid Badhotellet, har
Simrishamns kommun bett Lantmäteriet avvakta med
detta, med motiveringen att detaljplanearbete pågår.
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Simrishamns kommun har hittills inte varit villig att ta
kostnaderna för Lantmäteriets arbete med GA4. Om de
inte ändrar sig, kommer kostnaderna att fördelas på de fastigheter som ingår i GA4, eller i de nya gemensamhetsanläggningarna.
Lantmäteriet planerar att kalla till ett nytt stormöte före
sommaren. Samma sändlista som sist kommer att användas, men den kommer att kompletteras med de fastigheter
på Vitemölla som inte kallades förra gången. Lantmäteriet har för avsikt att försöka hitta en lokal för mötet som
ligger närmare Vitemölla.
Sökta anslag
Även för 2020 kommer styrelsen att ansöka om bidrag
från kommunen på 5 000 kr, att användas till olika slags
utsmyckningar i Vitemölla – bland annat till blommor,
jord, marschaller och julgran.
Nytt för i år är att styrelsen dessutom söker bidrag till
Lejeföreningens verksamhet (till hjärtstartare och till Postahuset) ur Färs och Frosta Sparbanks och Sparbanken
Syds stiftelser.
Det blir inget mobiltorn!
Som vi meddelade i förra numret av Lejebladet sade Länsstyrelsen blankt nej till ett 36 meter högt mobiltorn, tänkt
att byggas helt intill stora vägen (väg 9) och det f.d.
fruktpackeriet, numera fabrik för tillverkning av Skepparps
Vingårds viner. Dess ägare Bengt Åkesson, tillika huvudägare i Kiviks Musteri, hade utan att rådfråga grannarna,

Medlemsavgiften 2020!
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”.

➥

låtit Telia söka bygglov för detta monument in spe över
dålig smak – bland annat.
Efter att Länsstyrelsen avslagit bygglovsansökan i början av december, gick fastighetsägarna, speciellt i västra
Vitemölla, i spänd väntan inför huruvida Telia skulle överklaga eller inte. Inte förrän efter trettondagshelgen gick
tiden för överklagande ut, och beskedet kom – Telia hade
inte överklagat!
Än en gång hjärtligt tack till alla inblandade i ”aktionsgruppen mot masten”!
Hjärtstartare – uppdatering
Styrelsen har under året gått igenom vilka alternativ som
står till buds för hjärtstartaren i Postahuset, vilken måste
uppdateras. Vi har kommit fram till att detta kostar 4 500
kr exkl. moms. Nästkommande uppdatering kommer att
ske om två år till en kostnad av 2 500 kr exkl. moms.
Den accelererande stranderosionen
Styrelsen har under året diskuterat den accelererande
stranderosionen och känner en stark oro. Vi kan alla se hur
snabbt erosionen slukar stranden norr om Postahuset. Styrelsen har tagit kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp med problemet.
Vi återkommer med uppdateringar i ärendet.
Skjutövningarna på Ravlunda skjutfält
Några medlemmarna har hört av sig till styrelsen angående skjutövningarna på Ravlunda skjutfält. Försvarsmakten publicerar med en månads framförhållning ett
schema med tidpunkter för dem. Så vill du veta när skjutningarna äger rum, gå in på:

www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-skanskaregementet-p-7/skjutfalt-och-avlysningar-sodra-skanska/
Dags att koppla hunden!
Många av Lejeföreningens medlemmar är rädda för lösdrivande hundar när de är ute och promenerar på heden. Vi
ser också många utombys som promenerar där med sina
okopplade hundar under vår och sommar, även om det är
förbjudet.
Det vore fint om åtminstone vi på Vitemölla kan framstå som goda ambassadörer och koppla våra hundar – både
för människornas och det sköra djurlivets skull.
Jag vill fotografera er – kontakta mig!
I slutet av 1900-talet började jag fotografera hus och dess
invånare här på Vitemölla till Gudrun Smiths bok Mitt Vitemölla. Jag fotograferade fler än dem vars hus fanns med i
Gudruns släktforskning, men många återstår. Därför har
jag nu åter börjat fotografera hus och vitemöllingar. Målet
är att ge ut en fotobok 2021 med alla Vitemöllas hus och
invånare, om jag kan finansiera tryckningen.
Skulle bli glad om ni som inte blivit fotograferade hör av
er till mig, så att vi kan bestämma en tid. Om ni inte vill bli
förevigade på bild, kommer jag bara att fotografera huset.
Ni som känner mig vet att mitt intresse för Vitemölla
och dess historia är väldigt stort. August Olofsson dokumenterade läget och dess befolkning i början av 1900-talet.
Jag vill göra detsamma i det sekel som vi nu befinner oss i.
Ser fram emot att höra av er per telefon eller sms.
Med vänliga hälsningar
Monica Larsson
070-849 37 60, monicazeime@hotmail.com

Fester och arrangemang under 2020
Kika gärna på alla våra trevliga aktiviteter nedan. Hoppas att någon/några av dem skall
tilltala just dig. Du är självklart hjärtligt välkommen att komma med nya tankar och idéer
på aktiviteter till festkommittén eller styrelsen.

12 april
Äggarullning – Påskdagen kl. 11.00 – om coronasituationen medger!
21 maj
Vårstädning – Kristi himmelfärds dag kl. 10.00
19 juni
Midsommarfirande. Stången kläs kl. 10.00 – Dansen börjar kl. 14.00.
Juli månad Yoga – vid Postahuset måndagar under juli månad
Juli månad ”Walk and talk” – onsdagar under juli, samling vid Postahuset kl. 09.00
10 juli
Årsmöte – Kl. 16.00
10 juli
Hamnfest – kl. 19.00
23 juli
Mingelkväll – kl. 19.00
12 sept. Höststädning
15 okt.
Soppkväll
31 okt.
Vitemölla lyser – Alla helgons dag
31 dec.
Nyårsfyrverkeri

Styrelsen önskar er alla en riktigt härlig vår och en

GLAD PÅSK!

