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Äggarullning 
Årets alla arrangemang och fester startar med äggarull-
ning i Möllehällan på påskdagen kl. 11.00. Ett trevligt eve-
nemang för både stora och små. 

Tävlingsregler meddelas på plats och kan läsas på vår
hemsida, där det även finns ett par reportage från tidigare
tävlingar.

Alla är varmt välkomna till denna spännande tävling! 
Glöm inte att ta med ägg! 

Fiberanslutningen
Nu har fibern kommit på plats och även aktiverats i fler-
talet fastigheter på lejet, och nu gäller det för var och en
att finna lämpliga leverantörer av de olika tjänsterna. 

På http://simrishamnstadsnat.se/serviceguide finns de
olika aktörerna listade, med olika uppkopplingar och pa-
ketlösningar. 

För fritidsboende – och andra – finns även möjlighet
till korttidsabonnemang på Internet, som betalas med kre-
dit- eller betalkort. Detta gäller dock inte TV eller tele-
foni. Även om detta kan läsas på kommunens hemsida.

Det är väldigt uppgrävt på sina ställen i Vitemölla, men
KASAB har lovat att gatumiljön skall iordningsställas
framåt sommaren. Makadamet måste först sätta sig innan
de kan börja asfaltera. 

Strandstädning
Den traditionella strandstädningen gör vi på Kristi him-
melsfärds dag den 5 maj kl. 9.00. Om vädret tillåter, så
träffas vi vid Postahuset kl. 18.00 för en gemensam grill -
kväll.

Böja och Töja 10 år – Grattis!
Vi vill uppmärksamma att ”Böja och Töja” i Vitemölla
fyller 10 år i år! Yvonne Hellsten vänder sig både till dem
som har besvär, eller vill ha massage i förebyggande och
avslappnande syfte. 

Åtgärder i Vitemölla – Skötselrådet informerar
Skötselrådet står nu i startgroparna för att gräva bort vres-
rosor och skapa sandblottor/gropar vid Vitemölla. De bör-
jar arbetet måndagen den 14 mars och det beräknas ta
större delen av veckan. 

Troligen kommer de också att ta upp några små sand -
blottor i betesmarkerna norr om Klammersbäck. Storle-
ken på dessa blir max 50 m2/st. 

Åtgärder för att ytterligare glesa ut skog genom fäll-
ning och röjning har de skjutit upp till hösten.

Lite annat smått och gott
Styrelsen har köpt in en kaffebryggare och termos till Pos-
tahuset. Vi har också köpt in två nya spisplattor, som skall
användas vid soppkvällar, mingelkvällar och Österlen
lyser. 

Under våren kommer Jan Nilsson att bygga fler förva-
ringslådor i Postahuset. Lådorna kan även användas som
sittplatser. 

Vissa fasadbräder på Postahuset är i så dåligt skick att
de kommer att bytas ut under året. 

Det kommer även att sättas upp en belysning på Posta-
huset, eftersom många upplever att det är mörkt där under
vintern. 

Österlenkraft
Ett stort tack till Österlenkraft som även i år stödjer Leje-
föreningen med 3 000 kronor.
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➥

➤ Dags att betala 

medlemsavgiften!

Medlemsavgiften 2016!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeför-
eningen. Medlemsavgiften är 200 kr per fastighet/
hushåll och inbetalas på bankgiro 809-1431. 
Ett inbetalningskort medföljer detta Lejeblad, men
finns även i pdf-format på www.vitemolla.org där
det kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.
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Fester och arrangemang
i Vitemölla 2016!

27 mars ÄGGARULLNING, på påskdagen kl. 11.00 i Möllehällan. Glöm inte ägg!

5 maj STRANDSTÄDNING, samling Postahuset kl 9.00. Grillning vid Postahuset 
på kvällen, om vädret tillåter.

24 juni MIDSOMMARFEST, stången kläs kl 10.00, dans kring stången kl 14.00

15 juli ÅRSMÖTE kl 16.00 vid Postahuset (end. Lejeföreningens medlemmar)
HAMNFEST kl 19.00 – entré 50 kr/vuxen.

27 juli LEJEVANDRING kl 17.00 med guidning av Sverker Andersson och 
Sven Hammar.

28 juli MINGELKVÄLL (endast för Lejeföreningens medlemmar) kl 19.00, 
föregånget av FAMILJEMINGEL kl 16.00 för barn och föräldrar.

10 sept. STRANDSTÄDNING, samling Postahuset kl 9.00. När vi är klara dricker 
vi kaffe och äter en fralla tillsammans.

17 sept. Guidad SVAMPVANDRING kl 11.00–14.00. Medtag gärna lunchkorg! 

23 sept. ÅLAKVÄLL I ÅLABODEN kl 18.30 (end. för Lejeföreningens medlemmar).

5 november ÖSTERLEN OCH VITEMÖLLA LYSER på Alla helgons dag, marschaller på 
hamnarmarna och servering av varm dryck kl 18.00

31 dec. NYÅRSAFTON fyrverkeri i hamnen kl 24.00

Se aktuell information på Lejeföreningens båda anslagstavlor – vid 
Postahuset och i korsningen Källebacken/Furet – eller föreningens hemsida

www.vitemolla.org
OBS! Se till att du får ett mail när något händer i Vitemölla! 
Skicka din e-mailadress till morten.persson@filateli.se, 
så sätter vi upp dig på Lejeföreningens mailinglista.


