
I DETTA 

NUMMER
Snöröjning och halkbekämpning
Vintern kom ju tidigt i år och det är hög tid att rap-
portera från Lejeföreningens möte i oktober med
kommunen och dess entreprenör Svevia angående
snöröjning och halkbekämpning.

Vi  kunde konstatera att samma ansvarsförhållan-
den som gällde förra året gäller också i år. Trafikver-
ket ansvarar alltså för Möllebacken och Lejegatan
och kommunen/Svevia för övriga gator och strädden.
Enligt gällande kriterier är det Svevia eller kommu-
nen som avgör när och hur snö- och halkbekämpning
skall ske.

Från kommunens sida är det Anders Persson, t.f.
enhetschef för gator och parker, som ansvarar för vin-
terväghållningen. Han ser gärna att vi framför syn-
punkter på väghållningen, men är tacksam om det
sker med lite vänlighet. Lejeföreningen tar också
gärna emot synpunkter. Alla förslag är välkomna ef-
tersom vinterväghållningen skall upphandlas på nytt
nästa år.

Respektive fastighetsägare har skyldighet att se till
att inga trädgrenar hindrar snöröjningen. Tänk också
på att inte parkera bilar eller sätta ut sopkärl så att
snöröjning förhindras.

Har du synpunkter kontakta Svevia på telefon 0414
–146 15 eller Sven Hammar 0414–701 61. 

Väderskydd på busshållplatsen
Lejeföreningen har i drygt två år förhandlat med ett
otal företrädare för Skånetrafiken och Simrishamns
kommun för att få en ersättning för det väderskydd
som tagits bort från busshållplatsen vid Källebacken.
Skånetrafiken hänvisar till sin gräns på 15 passage-
rare, av- och påstigande, per dygn för att sätta upp ett
väderskydd. Vid mätningar har antalet passagerare
vid Källebacken varit en (1) per dygn. 

Lejeföreningen har förhandlat fram ett enklare vä-
derskydd för 15 000 kr och i skrivelse till Simris-
hamns kommun begärt att kommunen skall ta på sig
kostnaden för hela eller delar av detta väderskydd.
Kommunen har via Ingvar Bengtsson, chef för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, avslagit denna begäran.

Lejeföreningens styrelse konstaterar med bekla-
gande att det ringa antalet bussresenärer från läget i
kombination med kommunens avoga och snåla in-
ställning, gör att styrelsen nu sätter punkt för denna
långa följetong. 

Stormskador i hamnen
Den kraftiga vinden i månadsskiftet november-de-
cember har åstadkommit en del skador på den södra
hamn armen:

– De två yttersta belysningsstolparna har ryckts loss
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– Träspontningen har på vissa ställen släppt från
fästena i kajen

– Strandbrinken inne i hamnen strax norr om syn-
rearm har kraftigt gröpts ur / eroderats
Jan Dahl, förman för arbetena i hamnen, har infor-
merat att följande åtgärder kommer att vidtas från
kommunens sida:

– Belysningsstolparna kommer att sättas upp igen,
men förankras med wire i kajen. På Lejebladets fråga
om det inte behövs kraftigare grejer blir svaret att
”håller stolparna i hamnen i Reykjavik så skall de väl
hålla också i Vitemölla”. 

– Ny träspont kommer att bottengjutas
– De urgröpta delarna av strandbrinken, samt yt-

terligare en bit norrut, kommer fyllas igen med stor
sten

�yårsfirande i hamnen
Vi avslutar på sedvanligt sätt året och festerna på Vi-
temölla med ett sprakande fyrverkeri i hamnen på ny-

årsafton kl 24.00. Tillsammans hälsar vi det nya året
– 2011. Medtag gärna glas i handen, goda vänner och
varma kläder.

Det var värre förr – kanske
Från Sverker Andersson har vi fått ovanstående bild
som visar hamnen vintern 1985. På grund av issitua-
tionen var man då tvungen att lägga upp fiskebåtarna
på kajen. Istäcket sträckte sig mer eller mindre ända
till Bornholm.

Årets julgran
Vintern kom rekordtidigt till Vitemölla i år. Den här bilden från "Stortorget" har tagits första advent – den 28
november – klockan 19:05 i tre minusgrader, och vi hade då ett par, tre decimeters snötäcke. Den första snön
kom redan flera dagar dessförinnan.  Den vackra julgranen har även i år skänkts av familjen Jan Nilsson, som
med sedvanlig hjälp även sett till att den rests och illuminerats. Ett varmt tack från alla oss myllingar!

God Jul
&

Gott Nytt År!

Denna bild tagen den 9 december visar hur vädrets makter behandlat den nya
spontningen på södra hamnpiren.

Belysningsstolparna lär hålla i Reykjavik, men uppen -
barligen inte i Vitemölla. Så här ser två av dem ut.


