
D
et har skett en hel del positivt beträffande tra-
fikproblemen här på lejet, som styrelsen i Le-
jeföreningen gärna vill vidarebefordra till fas -

tig hets ägarna.
I veckan deltog ordföranden för Lejeföreningen i

ett möte arrangerat av samhällsbyggnadsförvaltning -
en, vilket handlade om trafik- och parkeringsfrågor i
byarna längs kusten i Simrishamns kommun. Alla
byalag var inbjudna. 

Mötet var mycket givande, och samhällsbyggnads -
förvaltningen presenterade förslag och åtgärder för
alla byarna. 

Det här sker i Vitemölla!
Just nu lägger Österlenkraft om en del av elledning-
arna i lejet, vilket orsakar en del ”sår” i asfalten. Men
i början av juni kommer Lejegatan att asfalteras – vil-
ket innebär att vi får en jämn och fin gata – utan pott-
hål eller lagningar.

◆ Bron. Som ni kanske har sett, har bron över
Mölleån renoverats. Arbetet har utförts av Simris-
hamns kommun och Skånska Landskap. Just nu hål-
ler man på med att snygga till runt ån. 

◆ Enkelriktat och förbud för husbilar. De asfal -
terade sträddena ner mot eller från havet kommer att
enkelriktas, och det blir förbjudet att trafikera dem
med husbilar. Det blir också förbud för husbilar att
överhuvudtaget köra ner på Garnhängevägen. 

◆ Parkeringen vid Badhotellet. Denna parkering
är nu skyltad med ”Personbil klass 1”, vilket innebär
att t.ex. husbilar inte får parkera här – och alltså inte
heller stå här över natten. 

Det kommer också att bli parkeringsförbud längs
Lejegatan utanför Badhotellet. 

◆ Samhällsbyggnadskontoret kommer att ansöka
till Vägverket om förslag till nya lokala ordningsfö-
reskrifter beträffande parkeringsförbud på Tittutvä-
gen mellan Vitemölla och Kivik – på strandsidan. Det
kan dock ta upp till två år att få igenom förslaget. 

◆ Stockarna som ligger på den oskyltade så kalla -
de husbilsparkeringen söder om Vitemölla, kommer
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➥

Medlemsavgiften 2022!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift till Leje-
föreningen. Medlemsavgiften är 300 kr per fastig-
het/ hushåll och inbetalas till bankgiro 809-1431. 
Ett inbetalningskort bifogades förra Lejebladet,
men finns även i pdf-format på www.vitemolla.org
där det kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.

➤ Trafik- och parkeringsproblemen
➤ Glöm inte äggarullningen!

➤ Och du har väl inte glömt årsavgiften!EXTRA-
NUMMER!



att flyttas fram, så att det endast går att parkera med
personbilar där. 

Styrelsen kommer att kontakta markägarna. Vi har
fått fastighetsuppgifter av samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, så nu skall vi bara försöka klura ut hur vi
skall ta reda på vem som äger marken – det är tydli-
gen ett förvånansvärt stort antal ägare! 

Förhoppningsvis kommer även denna parkering att
bli skyltad med ”Personbil klass 1”. 

Kom med förslag!
Varje höst arrangerar samhällsbyggnadsförvaltningen
en ”trygghetsvandring” i någon av kustbyarna. Leje-
föreningen har anmält sitt intresse för en sådan vand-
ring. Har du några förslag till förändringar eller annat
som du tycker är viktigt här i lejet, så kontakta gärna
styrelsen! När vi får besked om att det är vår tur med

en trygghetsvandring, tar vi upp förslagen med sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. 

Glöm inte VM i äggarullning på påskdagen! 
I år kan vi äntligen genomföra VM i äggarullning
efter två års uppehåll. Vi träffas som tidigare i Mölle  -
hällan på påskdagen kl.11.00. Ett trevligt evene-
mang för både stora och små. 

Tävlingsreglerna meddelas på plats och kan även
läsas på hemsidan. Där finns också ett par reportage
från tidigare tävlingar, bland annat ett från 2012 då
minst två världsrekord uppnåddes, och då en praktfull
skandal tystades ner av tävlingsledningen! Se under
rubriken ”Fester och sport i Vitemölla” nedtill på
websidan.

Alla är varmt välkomna till denna spännande täv-
ling – och glöm inte att ta med er ägg! 

GLAD PÅSK!
Styrelsen önskar er alla en riktigt härlig vår och en 

Ett av de världsberömda Faber-
 géäggen, som Peter Carl Faber -
gé och hans juvelerarfirma till -
verkade åt den ryske tsaren mel-
lan 1885 och 1917. Tsaren skänk -
te ett sådant varje påsk till tsa rin-
 nan, och varje ägg skulle inne-
hålla en överraskning. En före-
gångare till Kinderägg med
andra ord... 

Fabergé fick fly från Ryssland
efter revolutionen 1917, och dog i
Schweiz 1920. Att fly från Ryss-
land är som bekant många tvung -
na att göra än idag. 


