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Sponsrad julgran på torget!
Som vanligt har vi en vacker julgran på torget här i
Vitemölla. Vi vill rikta ett stort tack till alla dem som
med gemensamma krafter reste och illuminerade granen i år!
Och vi tackar alldeles speciellt lejets mesta byggfirma Nilsson & Nilsson AB, som har sponsrat granen i år!
Vi ses på nyårsafton!
Även i år tänker vi följa traditionen att från norra pirhuvudet i hamnen skjuta upp fyrverkeri vid tolvslaget
på nyårsafton.
Eftersom fyrverkeriet diskuterades på årsmötet,
vill vi informera om detta, och hoppas att hundägare
har möjlighet att vidta eventuella åtgärder.
Fyrverkeriet kommer att vara centrerat över hamnen och varar i fem minuter.
Vi vet att detta är en uppskattad tradition, som innebär att många hushåll avstår från att köpa in egna
smällare och raketer, och istället kommer ner till
hamnen för att beskåda det gemensamma kontrollerade fyrverkeriet. Vi hoppas att så också blir fallet i
år, men vi kan naturligtvis inte styra över om privatpersoner väljer att köpa in egna fyrverkerier som
skjuts upp på annan plats och vid annan tid.
Alla hälsas varmt välkomna!
Kommunbidrag till Lejeföreningen
Som vi tidigare informerat om, så kan man som före-
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ning ansöka om ett bidrag från kommunen till olika
utsmyckningar av byarna. Lejeföreningen har ansökt
om 5 000 kr och fått det beviljat!
Fester och arrangemang under 2018
◆ Soppkväll – torsdagen den 8 mars
◆ Äggarullning – Påskdagen den 1 april.
◆ Gemensam ”dagens husman” på Badhotellet –
torsdagen den 19 april – anmäl till Vitemölla Badhotell om du kan komma.
◆ Vårstädning – Kristi himmelfärds dag den 10 maj.
◆ Dans kring majstången – Midsommarafton 22 juni.
◆ Årsmöte – fredagen den 13 juli.
◆ Hamnfest – fredagen den 13 juli.
◆ Minigolftävling med efterföljande grillning – torsdagen den 19 juli.
◆ Mingelkväll – torsdagen den 26 juli.
◆ Yoga – under juli månad vid Postahuset.
◆ Boulekväll – onsdagen den 1 augusti.
◆ VM i golf – fredagen den 3 augusti.
◆ Höststädning – söndagen den 16 september.
◆ Soppkväll – torsdagen den 11 oktober.
◆ Vitemölla lyser – Alla helgons dag den 3 november.
◆ Nyårsfyrverkeri – Nyårsafton den 31 december.
Skicka oss din e-mailadress!
Sänd din e-mailadress till morten.persson@filateli.se
så får du ett e-mail när Lejebladet läggs ut på hemsidan, när något annat intressant hänt på lejet, och påminnelser inför arrangemangen.

➥

Restaurering av hamnen
Som de flesta säkert har sett har under hösten arbeten
påbörjats med att restaurera hamnen. Det som hittills
skett är att man har muddrat, sugit upp sand, ner till
tre meters djup. Sanden är som bekant väldigt lätt,
och kommer snabbt tillbaka in i hamnen igen.
Man arbetar nu i första hand med det södra pirhuvudet, där man ska gjuta en bottenplatta. Ovanpå
denna skall man sedan sponta med tjocka plank, och
fylla en stenkista med betong under piren.
Exakt vad man ska göra med norra piren är inte
riktigt klart, förutom att man ska fylla igen de undermineringar som finns där fiskebåtarna ligger.
Det finns ingen exakt plan när arbetet ska vara
klart, men det kommer minst att ta ytterligare 4–5
månader.
Samarbete med andra föreningar
Styrelsen har under hösten varit på ett möte med Ravlunda byalag angående ”superbussarna” och den planerade cykelvägen. Eva Andersson från Ravlunda
byalag öppnade mötet och förklarade hur svårt det
har varit att få kontakt med berörda parter som Skånetrafiken och politikerna i Simrishamn.
Vad gäller busshållplatser och eventuella ”superbussar”, så finns ännu inget beslut. Projektet planeras
att vara klart först 2027, så det är inget som vi kan
påverka just nu – annat än att tala om hur viktigt det
är att vi får behålla våra busshållplatser.
Cykelvägen är planerad och är på remiss, och den
skall troligtvis vara klar 2020. Den kommer inte att
gå genom Brösarps backar. Det finns en karta på
kommunens hemsida som visar cykelvägens sträckning.
De närvarande politikerna lyssnade på mötets synpunkter, och skulle ta dem med sig till kommande
diskussioner med Region Skåne.

Nytt om bron och vägarna
från Samhällsbyggnadskontoret
Den här informationen har vi fått från en tjänsteman
från Samhällsbyggnadskontoret:
”Det här är verkligen knivigt. Kommunen har ju
för länge sedan genom ett politiskt beslut ”tagit över”
ansvaret för allmänna platser på Vitemölla från Vitemölla vägförening. Planlagt kommunalt ansvar slutar
vid åns östra kant, typ, vilket innebär att bron formellt sett inte är kommunens, mer än genom att vi
genom beslut åtagit oss ett informellt ansvar, skulle
man kunna säga.
Jag vill minnas från kursen om enskilda vägar, att
juristen menade att även om det inte finns något skrivet avtal, så kan man juridiskt bedöma det som att
kommunen ingått ett avtal om drift, i och med att man
skött bron. Frågan är då om vi skött bron? Eller när
vi slutade sköta den? Eller om det politiska beslutet
ligger oss i fatet.
Formellt sett är det alltså väghållaren som skadeståndsanspråken ska riktas mot – i det här fallet Vitemölla vägförening. Om det går att anse att kommunen har ett driftsavtal med vägföreningen, så kan
vägföreningen i sin tur rikta skadeståndsanspråk mot
kommunen för dåligt underhåll…
Denna fråga hänger i förlängningen ihop med den
sökta förrättningen, men på kort sikt kanske vi åker
på ansvaret ändå? Gata/park vet bäst hur vi har skött
bron? Det kan också vara läge att leta fram formuleringen i det politiska beslutet? Vi är inte på det klara
över den uppkomna situationen, men innan vi hittat
rätt i denna djungel så fortsätter vi diskutera det internt”.
Ja, så mycket klokare blev vi nog inte av denna information, men förhoppningsvis blir man det så småningom på Samhällsbyggnadskontoret, och då lovar
vi att återkomma.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Lejeföreningens styrelse!

Årets vackra julgran har sponsrats av Vitemöllas
mesta byggfirma Nilsson & Nilsson AB. Hjärtligt
tack!

