
Rösta JA eller NEJ 
till Hommebåten i cortenstål
H

ommebåten i garnhänget är i dåligt skick. Vitemölla Kulturhistoriska Förening har presenterat ett

förslag där träbåten byts ut mot en kopia i cortenstål. Detta stål rostar snabbt på ytan, men rostar

sedan inte mer. Den nya båten blir samtidigt ett hållbart minnesmärke över ålafisket och åla -

fiskarna på Vitemölla.

Protester har dock höjts på lejet mot förslaget. Man menar att en stålbåt inte passar i garnhängets miljö.

Vidare att förslaget inte förankrats bland lejets befolkning.

För att Vitemöllas befolkning skall kunna uttrycka sin mening om hommebåtens framtid, har Kultur-

historiska föreningen och Lejeföreningen beslutat att gemensamt skicka ut en enkät till föreningarnas 

medlemmar och till invånarna i Vitemölla.

Vi skulle uppskatta om du fyller i och skickar tillbaka ett svar på nedanstående enkla fråga. Utfallet av

enkäten blir avgörande för om projektet skall fortsätta eller läggas ner.

Observera att enkäten gäller ja eller nej till en hållbar hommebåt i cortenstål. Ett eventuellt tredje 

alternativ i form av en träbåt kommer inte att förverkligas av Kulturföreningen.

Följande har rösträtt: Alla myndiga personer i ett hushåll som är fastighetsägare på Vitemölla.

Hur man röstar: Röstsedeln som bifogas detta utskick fylls i och undertecknas med namn och adress.

Anonym röstsedel är ogiltig. Röstsedeln lämnas till Pia Svensson, Lejegatan 20 A eller till Anders Wester-

berg, Möllebacken 7. Den kan också skickas in via mejl till Morten Persson morten0601@gmail.com.

Pdf-filen kan fyllas i digitalt.

Tid för röstning: 12 juni – 26 juni. Sista dag för att inlämna valsedlarna är Midsommardagen den 

26 juni.

❑ JA, jag är för hommebåtsprojektet
❑ NEJ, jag är mot projektet

Har du några synpunkter är du välkommen med dem.

Underskrift/namnförtydligande Underskrift/namnförtydligande

Namn 1: Namn 2

Adress (i Vitemölla):

Svaret skall vara Pia Svensson, Morten Persson eller Anders Westerberg tillhanda 
senast 26 juni 2021.

Vitemölle Lejeförening Vitemölla Kulturhistoriska Förening
Pia Svensson, ordf Anders Westerberg, ordf
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