
Råkorna fastighetsägarens ansvar! 
Det ständiga problemet med råkorna på Furet har disku-
terats i styrelsen. Detta dryftades även 2009, och en rätt 
grundlig utredning av problemet gjordes då. 

I den konstatades att det åligger alltid fastighets -
ägaren att åtgärda problem med olika sorters skade-
djur, inräknat råkor.  

En fastighetsägare i Furet har i början av mars i år 
låtit arborister dels ta ner råkornas bon, dels såga av gre-
nar för att försvåra att fåglarna bygger på nytt. Det skall 
bli mycket intressant att se om detta kommer att få en 
bestående effekt. Eller om råkorna flyttar till grannarna. 

Kommunjägaren har under många år varit på Furet 
och skjutit råkungar. Dock inte de senaste åren. Han har 
även skjuitit vuxna fåglar ute på fälten under jaktsäsong -
en. Ingen av åtgärderna har haft någon märkbar effekt.  

Styrelsen har emellertid kontaktat kommunjägaren för 
att undersöka möjligheten att skjuta av en del av bestån -
det, för att i viss mån lindra problemen.  

Den utredning som gjordes 2009 har vi lagt in i sin hel-
het på vår hemsida www.vitemolla.org. 
 
Hjälp till med vårstädningen!  
Det är snart dags för den traditionella strandstädningen, 
som vi utför på Kristi himmelsfärdsdag den 13 maj 
kl.10.00. Vi är optimistiska och hoppas att de flesta då 
har fått sin vaccination mot covid-19.  

Vi hoppas på en stor uppslutning, så att vi hinner med 
allt som göras. Välkomna!  

 
”Vi på Vitemölla” – ny bok! 
Tisdagen den 16 mars anländer den efterlängtade boken 
”Vi på Vitemölla” till lejet. Författare och fotograf är 
Monica Larsson, som efter många års arbete nu med 
spänning ser fram emot resutlatet.  

Monica vill gärna att vi publicerar ett tillägg till 
boken angående Bergendals hus på Ola Holma backen 7:  

Per-Olof Bergendal var hortonom och arbetade som 

sådan under många år på 
Balsgårds försöksstation 
utanför Kristianstad. Där 
fick han bland annat fram 
äpplesorten Aroma. Han 
var den förste som fick mot-
taga guldäpplet av Kiviks 
musteri.  

Vi är många som är ny-
fikna på Monicas bok, i vil-
ken så gott som alla invåna - 
re och alla hus i Vitemölla 
finns i ord och bild!  

Denna rikt illustrerade 
inbunda bok i A4-format på 
336 sidor, finns att köpa hemma hos Monica på Furet 
22. Hennes tel.nr är: 070-849 37 60. 
 
Sökta anslag 
Även 2021 har styrelsen ansökt om bidrag från kommu-
nen på 5 000 kronor för diverse utsmyckningar – bland 
annat till blommor, jord, marschaller och julgran. 

Och vi söker även i år bidrag till föreningens verk-
samhet från Färs & Frosta Sparbanks och Sparbanken 
Syds stiftelser.  
 
Trafiken genom Vitemölla 
Förra sommaren kulminerade trafikproblemen i Vite-
mölla genom den stora anstormningen av turister p.g.a. 
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 Medlemsavgiften 2021! 
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeför-
eningen. Medlemsavgiften är 300 kr per fastighet/ 
hushåll och betalas till 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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”hemester” och olika arrangemang. Styrelsen och bo-
ende på Vitemölla har vid flera tillfällen varit i kontakt 
med kommunen – på både tjänstemanna- och politiker-
nivå för att diskutera problemen.  

Styrelsen har därför överlämnat en skrivelse med syn-
punkter från Vitemöllaborna till Samhällsbyggnadsför-
valtningen. Vi får hoppas på positiva svar. 
 
Stranderosionen  
Vi lovade att återkomma om oron kring den accelere-
rande stranderosionen. Den har efter vinterns stormar 
snabbt slukat delar av stranden norr om Postahuset. 
Inom snar framtid kommer livbojen, bänkar och till och 
med Postahuset att ligga i sanden.  

Styrelsen har varit i kontakt med Samhällsbyggnads-
förvaltningen för att få hjälp med problemet, och väntar 
på svar och hjälp.  
 
Översiktsplan 
Det finns ett förslag till tillägg till Simrishamns kom-
muns översiktsplan, i form av ett Arkitektur- och kultur-
miljöprogram. Alla handlingar, upplysningar om vad 
över siktsplaner innebär samt pro gram met finns på www 
.simrishamn.se/akp.  

Remissvar skickas till registratorsbf@simrishamn.se. 
Märk med Drn SBN 2018/339  

Det går också att skicka in synpunkter via ett formu-
lär direkt på den digitala plattform som du når via www. 
simrishamn.se/akp. Har du frågor så kontakta projektle-
daren Ina Jacobsen, ina.jacobsen@simrishamn.se. 

Möjlighet att tycka till om planförslaget finns till och 
med den 7 maj 2021. 
 
Hjärt-lungräddning  
Cecilia och Mats Agnvall har erbjudit sig att hålla kurser 
i HLR – hjärt-lungräddning. Förhoppningsvis kommer 
detta att kunna ske under sommaren eller tidig höst, eller 
så fort pandemin medger det.  
 
Vinterbad i Vitemölla 
I dessa pandemitider är det svårt att få till aktiviteter som 

är lämpliga. Några som inte har haft svårt för det är Eta, 
Joy och Kerstin. De har varje morgon i ur och skur 
badat i hamnen under hela vintern – förutom vid ett par 
tillfällen då stegen och hamnen var täckta av is. Då fick 
de istället ta en iskall dusch hemma.  

Temperaturen i vattnet har legat mellan 0 och 2 plus -
grader.  

Vad är det då som driver dessa modiga kvinnor att ut-
sätta sig för detta? ”Det är glädjen att varje morgon få 
mötas på hamnpiren och få i ett gott skratt tillsammans”, 
säger de. De anser också att det är jätteroligt, en otrolig 
naturupplevelse och att det ger en enorm kick som de i 
sin tur tror kan leda till en positiv hälsoeffekt. ”Helt ma-
giskt”, säger de alla tre i kör! 
 
Lämna din mailadress! 
Lejeföreningens och styrelsens kanal ut till boende på 
Vitemölla sker via e-post, hemsidan och Lejebladet.  

Lämna gärna din e-postadress till Morten Persson, 
morten0601@gmail.com så får du tillgång till all den in-
formation som styrelsen skickar ut till dig som medlem.  

OBS! Mortens e-mailadress är ny sedan en tid, och 
en del utskick till prenumeranterna ”studsar”, möjligen 
p.g.a. mottagarens skäppostfilter. Så har du inte fått något 
utskick den senaste tiden – skicka honom ett mail på nytt 
och kolla skräpposten! 

Fester och arrangemang under 2021  
Kika gärna på alla våra trevliga aktiviteter nedan, som vi förhoppningsvis skall kunna genomföra under året. Myndighe-
ternas rekommendationer p.g.a. pandemin kommer naturligtvis att följas.  

Hoppas att någon/några av aktiviteterna skall tilltala just dig. Du är självklart hjärtligt välkommen att komma med nya 
tankar och idéer till aktiviteter till festkommittén eller styrelsen.    
4 april Äggarullning – Dessvärre inställd p.g.a. pandemin – få är färdigvaccinerade! 
13 maj Vårstädning – Kristi himmelsfärds dag kl. 10.00 
25 juni Midsommarfirande. Stången kläs kl. 10.00 – Dansen börjar kl. 14.00. 
9 juli Årsmöte – Kl. 16.00 
9 juli Hamnfest – kl. 19.00 
22 juli Mingelkväll – kl. 19.00  

Utbildning i hjärt-lungräddning under sommaren/hösten 
18 sept. Höststädning 
14 okt. Soppkväll 
6 nov. Vitemölla lyser – Alla helgons dag 
31 dec. Nyårsfyrverkeri 

  Styrelsen önskar er alla en riktigt härlig vår och en 

GLAD PÅSK!

Fr.v. Eta, Joy och Kerstin, som ser glada ut trots det 
iskalla vattnet.


