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”Akvarellmålning med Hasse Karlsson” 24 juli
Nästa sommarkvällsmöte blir den 24 juli då Hasse
Karlsson skall visa hur man målar Vitemölla på akva-
rell.

Loppmarknad 24 juli
Bakluckeloppis vid kiosken blir det 24 juli kl 13–17.
Avgift 100 kr till Lejeföreningen.

Mingelkväll 25 juli
Lejeföreningens Mingelkväll går av stapeln 25 juli
kl 19.00. Endast för medlemmar.

John Tufvessons Memorial 1 augusti
Simtävlingen John Tufvessons Memorial i hamnbas-
sängen 1 augusti kl 16.00.

VM i Golf 2 augusti
VM i Golf äger rum den 2 augusti. Ytterligare infor-
mation fås genom Peter Desatnik, tel. 0730-49 19 53,
desatnik@telia.com.

Vitemöllafilmen nr 2 – Premiär 13 juli
Dags för uppföljaren! Vitemöllafilmen nr 2 visas av
Krister Hjelm 13 juli på Kiviks Bio.
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Vandring på strandängarna 15 juni
Lördag 15 juni inbjuder Lejeföreningen till en vand-
ring på naturreservatet. Vi blir guidade av biologen
Agne Paulsson. Samling på parkeringsplatsen kl
13.00. Ta gärna med fikakorg.

Midsommarfest 21 juni
Stången kläs på midsommarafton kl 10.00 och dans
kring midsommarstången kl 14.00.

Lejeföreningens årsmöte och Hamnfest 12 juli
Härmed kallas till Lejeföreningens årsmöte fredagen
den 12 juli kl 16.00 vid Postahuset. 
Har du glömt att betala årsavgiften kan detta lämp-

ligen ske med 150 kr per fastighet till bankgiro 809-
1431.
Ärenden på årsmötet enligt stadgarna. 
Efter årsmötet blir det traditionsenligt hamnfest kl

19.00.

”Fiske och sjöfart på Vitemölla” 10 juli
Förra sommarens ”Sommarkväll på Lejet” fortsätter
i år med start 10 juli då Tommy Gustafsson berättar
om ”Fiske och sjöfart på Vitemölla”. Badhotellet kl
19.00. 
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Skötselråd för naturreservatet
Ett skötselråd för naturreservatet har sammankallats
och haft sitt första sammanträde 8 maj. 
Rådet består enligt förslaget av representanter för

Stiftelsen Skån ska Landskap, Länsstyrelsen, Simris-
hamns kommun, Föreningen Havängs fritidsby, Hav -
ängs Museiförening, Vitemölle Lejeförening, Lunds
universitet och familjen Brogård på Stigalunds gård. 
I avvaktan på regeringens beslut vad gäller över-

klagandet av länsstyrelsens beslut om skötselplan för
naturreservatet, gäller tillsvidare Länsstyrelsens re-
solution rörande fridlysning av naturminne från 31
december 1964 som grund för skötselrådets arbete.
Lejeföreningen representerades vid detta första

möte av Bodil Andersson och Anders Westerberg.
Beslut om deltagande i skötselrådets arbete samt om
ordinarie representanter, kommer att fattas av Leje-
föreningens styrelse efter årsmötet 12 juli.
Rådets uppgift är att leda processen med skötsel

och restaureringsåtgärder i naturreservatet. I denna
ingår information/kommunikation med allmänheten
som en viktig del. Identifiering av farhågor och oro,
ge svar på, och om möjligt ta hänsyn till dessa, är
andra viktiga åtgärder. Likaså att lyssna på synpunk-
ter på t.ex. hur och när ingrepp bör vidtas. Poängte-
rades att åtgärder inte får skada eller förfula, vilket
förfelar syftet med Naturreservatet.
För att demonstrera hur arbetet och processen inom

ramen för skötselplanen kan se ut och hur den kan
påverkas, beslutades att inbjuda boende i Haväng och
Vitemölla till

en ideell arbetsdag söndag 11 augusti kl 10–15
med samling på parkeringsplatsen, Vitemölla. Under
dagen kommer vi att arbeta med viss avverkning av
rakväxande, självsådd tall, vresrosbekämpning som
bra exempel på återställning, avverkning av sly, upp-
dragande av tallplantor. 
Syfte: Involvera boende, besökare och brukare i

lämpliga åtgärder för att öka kunskap, insikt och för-
ståelse och samtidigt informera om läget.

Hanöbuktens framtid
Informationskväll om tillståndet i Hanöbukten och de
åtgärder som planeras för att säkra en god vattenmiljö.
Ann-Marie Camper, marinbiolog och koordinator

för Skånes hav och vatten, med placering på Marint
centrum, Simrishamn, Mats Svensson, ansvarig för
regeringsuppdraget ”Hanöbuktsprojektet” samt Vesa
Tschernj från Sydkustens fiskeområde.
Arrangörer är Byalaget på Kivik, Vitemölle Leje-

förening och Kiviks församling.
Preliminärt datum 22 juli kl19 i Kiviks kapell – se

affisch!

Nyheter från Vitemölla i notisform
Killan. Luckan vid ingången till Killan har slitits loss
av vinterns stormar. Peter Hägg, som ansvarade för
restaureringen, har ryckt ut och reparerat skadorna.

Slyet på ängen utanför Badhotellet har de senaste
åren växt sig allt högre. Slyet är nu borttaget genom
kommunens försorg.
Parkeringsplatsen norr om Mölleån har försetts med
ny grusbeläggning och ny inramning med stolpar.
Telefonstolparna som legat på östra sidan av Tittut-
vägen har ju de senaste åren både ruttnat och lossnat
och utgjort en alltmer bedrövlig syn. Nu har länssty-
relsen, efter Lejeföreningens propåer,  tagit bort dem.
Barnakullen. Gångbanan har efterhand blivit alltmer
eroderad och liknar nu mera ett dike. Omöjlig att ta
sig fram på, särskilt vintertid. Nu skall den återställas
som gångbana – pengar är avsatta i kommunens bud-
get, och arbetet kommer att utföras i höst.
Södra hamnarmen. Nya stegar och räcken till båt-
platserna utprovades i höstas. Stegarna är nu klara
och kommer att monteras på plats i mitten av juni
månad.

Har du inte betalat medlemsavgiften för 2013?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
Lejeföreningen – endast 150 kr per hushåll. 
Medlemskap är nödvändigt för att kunna deltaga

t.ex. på årsmötet och på Mingelkvällen.
OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.

Varken styrelsen eller festkommittén får något arvode
utan arbetar helt ideellt!

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 hemsi-
dan, eller när något annat intressant hänt.


