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God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla myllingar!
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Hamnreparationen
Torsdagen den 10 december göts den sista delen av
den nya plattan på södra hamnarmen. Lejebladet
ringde upp hamnchefen Jan Lundmark för att gratulera till att arbetet nu slutförts.
Lundmark uttryckte sin glädje över att hamnförvaltningen nu utfört det som man lovat Vitemölla och
att resultatet blivit så bra. Han vill ge en eloge till det
gäng som under Jan Dahls ledning gjort ett väldigt
bra jobb.
Nu återstår tre åtgärder för att insatserna på södra
hamnarmen skall bli kompletta:
– Fyra 1 meter höga belysningsstolpar kommer
under december att placeras ut på hamnarmen. De
kommer alltså att ge gång/ledljus och inte blända in
mot land. Innan Lejebladet går i tryck kan vi från redaktionsfönstret konstatera att belysningen installerades måndagen den 14 december.
– En gångplattform i trä kommer att monteras en
bit ner på den spontade kajkanten – detta för att underlätta att komma ner i båtarna från kajkanten.
– De två pirhuvudena är i stort behov av ny vit
färg. Hamnförvaltningen ställer upp med färg om vi
själva utför målningsarbetet. Från Lejebladets sida

föreslår vi att målningsarbetet sker någon gång i vår,
kanske i anslutning till strandstädningen. Vi återkommer i Lejebladets första nummer 2010.
Kompromiss om hålet i södra hamnarmen
Vid ett välbesökt extra medlemsmöte med Lejeföreningen den 23 september 2009 diskuterades hur föreningen skall ställa sig till hålet i södra hamnarmen
– skall det sättas igen eller hållas öppet?
Vid den livliga diskussionen framfördes skäl både
för och emot en igensättning. Mötet enades dock
kring ett kompromissförslag som lades fram av Nils
Losell och Sten Olsson. Beslutet innebär att föreningen rekommenderar kommunen att göra en provisorisk igensättning av hålet. Med provisorisk menas
att igensättningen skall göras hållbar, men med möjlighet att tas bort om det visar sig att konsekvenserna
blir negativa. En utvärdering skall ske i samråd mellan kommunens hamnförvaltning och Lejeföreningen
under de kommande 2–3 åren.
Kommunens hamnchef Jan Lundmark, som deltog
på mötet, bekräftade att beslutet är både praktiskt och
ekonomiskt möjligt att genomföra och att kommunen
kommer att följa Lejeföreningens rekommendation.
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Inför vintersäsongen
Vid pressläggningen av detta Lejeblad nås vi av
SMHI:s prognos om nära förestående kyla och snö.
Då kan det vara bra att känna till nedanstående:
Lejeföreningen har inför vintersäsongen träffat representanter från Simrishamns kommun och företaget Svevia. Detta företag anlitas av kommunen och
har hand om snöröjning och halkbekämpning.
Snödjupet ska vara minst 10 cm för att plogning
ska utföras. Dessutom är anslagna medel för denna
verksamhet 10 % lägre än tidigare. Lejeföreningen
har framfört vikten av att plogning och halkbekämpning sker så att resenärer på ett säkert sätt kan komma
till och från bushållplatsen. På en inlämnad karta över
Vitemölle samhälle har markeringar gjorts för att
Svevia lättare ska kunna utföra sina uppgifter.
Såväl från kommunen som från Svevias sida framförs önskemål om att fastighetsägare tillser att växtlighet ej hindrar sikten eller utgör hinder. Snöröjningsfordon är i allmänhet ganska höga, och enligt
gällande bestämmelser ska den fria höjden vara minst
4,6 m. Det påpekades också att bilar bör parkeras på
ett sådant sätt att snöröjningsfordon m.m. inte hindras. Försök alltså att parkera inne på din tomt.
Har du synpunkter på snöröjning och halkbekämpning kan du kontakta Sven Hammar på telefon
0414-701 61 eller Svevias jourtelefon 0414-146 15.
Vägverket om Lejegatan
Lejeföreningen har i en skrivelse till Vägverket begärt att fartdämpande åtgärder i någon form skall installeras på Lejegatan.
Vägverket har svarat att eftersom Lejegatan är så
smal är enda möjligheten till fartdämpande åtgärder

att bygga väggupp – men eftersom dessa ger upphov
till buller och vibrationer avvisar man denna åtgärd.
Några andra åtgärder anser man sig inte ha råd med.
Sedvanligt nyårsfirande i hamnen
Vi avslutar året och Vitemöllas fester på sedvanligt
sätt med ett sprakande fyrverkeri i hamnen kl 24.00
på nyårsafton. Som vanligt hoppas vi att alla möter
upp för att tillsammans hälsa år 2010. Medtag gärna
glas i handen, goda vänner, varma kläder och ett gott
humör.
Fester 2010
◆ Nyårsfyrverkeri (börjar ev. 31/12 2009)
◆ Äggarullning 4/4 (Påskdagen) kl. 11.00 i Åhällan
◆ Midsommarafton 25/6
◆ Hamnfest 16/7
◆ Mingelkväll 22/7
◆ Österlen lyser 6/11
◆ Nyårsfyrverkeri 31/12 (börjar ev. först 1/1 2011)
Ytterligare information kommer senare.
Arrangemang utanför Lejeföreningens regi:
◆ Körsång 29/5 kl 18.00 S. Mellby kyrka!
Stämningsfull körmusik i försommarkvällen med
Dalby Kammarensemble, en blandad kör med 24
sångare från Dalby med omnejd. Medverkar i kören
gör bl.a. sommargyllingarna, förlåt, sommarmyllingarna Maria och Ola Frelin!
Sport i Vitemölla
◆ VM i golf 6/8 (kontakta desatnik@telia.com)
◆ VM i tennis (kontakta axel.krantz@hotmail.com)
(Ja, och så har vi VM i äggarullning förstås!)

Julgranen på plats
Årets julgran i Vitemölla har rests och förgyller nu denna höstliknande vinter i vårt leje. Bilden ovan har tagits
den första advent kl. 16.00, och det var då 8 grader varmt här och så gott som vindstilla. Dagen hade tidigare
bjudit på vackert väder med en hel del sol. Även i år har granen skänkts av familjen Jan Nilsson, som med sedvanlig hjälp även sett till att den rests och illuminerats. Ett varmt tack från alla oss myllingar!

