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bland annat dessa marschaller, samt julgran, julbe-
lysning, lampor och ljusstakar – och fick det bevil-
jat! 

Även nästa år kommer vi att ansöka om bidrag till
olika utsmyckningar på Vitemölla.

Förvaringslådor i Postahuset
Nu är de efterlängtade nya förvaringslådorna klara
och på plats i Postahuset. De har utformats som en
långbänk längs den norra insidan av stugan, och kan
även användas som sittplatser vid våra olika arran-
gemang i vårt fina föreningshus. Vi kommer så små-
ningom att klä bänkarna med sittdynor och köpa ett
par nya bord – fint ska det vara!

Vi tackar Nilsson & Nilsson för det fina snickeri-
arbetet!

Fester och arrangemang under 2017
◆ ”Veckans husman” på Badhotellet – torsdagen den

9 mars – anmäl till Vitemölla badhotell om du kan
komma – senast den 2 mars.

◆ Äggarullning – Påskdagen den 16 april.
◆ Vårstädning – Kristi himmelfärds dag den 25 maj.
◆ Midsommarfirande – Midsommarafton den 23 juni.
◆ Hamnfest – fredagen den 14 juli.
◆ Mingeldag – för både stora och små den 27 juli.
◆ VM i golf – fredagen den 4 augusti.
◆ Höststädning – lördagen den 9 september.
◆ Soppkväll – torsdagen den 19 oktober.
◆ Vitemölla lyser – Alla helgons dag den 4 november.
◆ Nyårsfyrverkeri – Nyårsafton den 31 december.
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Besök från kommunen
Till vårt senaste styrelsemöte bjöd vi in kommunsty-
relsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundi-
rektören Diana Olsson, som båda hade möjlighet att
komma. 

Vi ville bland annat diskutera med dem om hamnen,
den ”avsomnade” vägföreningen (som bildades på
1970-talet, men som sedan många år är vilande), bron
över Mölle ån och husbilsproblematiken.

Karl-Erik Olsson berättade att vi nu har fått en ny
hamnchef i kommunen, som tillträder sin tjänst den
1 januari 2017. Hans första uppdrag skall bli att re-
videra arbetsplanen för hamnarna, som också skall få
högsta prioritet. Så snart den nya hamnchefen tillträtt
sin tjänst, skall ordföranden i Lejeföreningen få hans
namn och kontaktuppgifter, så att en dialog kan star -
ta. 

Diana Olsson skall undersöka om den, som parke-
ring ej utmärkta, grusplan snett mittemot kiosken (där
husbilarna ”huserar”) är privat eller kommunal mark. 

Är den privatägd kan inte kommunen reglera par-
keringen, utan då är det helt upp till ägaren att be-
stämma om platsen får användas för uppställning av
husbilar.

Kommunbidrag till Lejeföreningen
Det är nya rutiner i kommunen för bland annat ut-
smyckning av hamnarna. Det innebär t.ex. att de mar-
schaller som kommunen tidigare skänkte till ”Vite -
mölla lyser”, får nu styrelsen ansöka om bidrag till. 

Så har också gjorts, och vi ansökte om 3 000 kr till
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God Jul och Gott Nytt År!
önskar Lejeföreningens styrelse!

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 i lejet. 

Julgran och julslingor
Det närmar sig jul och som vanligt har en vacker och
illuminerad julgran rests på torget. Vi tackar Nisse,
Thomas, Lasse, Jan N., Jan S. och Marcus, som med
genemsamma krafter fick den på plats även i år. 

De passade även på att sätta upp en ljusslinga i trä-
det nere vid anslagstavlan vid norra hamnpiren, för
att lysa upp de mörka kvällarna.

Vi ses på nyårsafton!
De som planerar att hälsa det nya året välkommet här
på Vitemölla, kan som vanligt möta upp nere vid
hamnen inför tolvslaget, och njuta av det fina fyrver-
keriet. Ta gärna med gäster och något lämpligt att
dricka! 

Årets julgran har rests och lyser nu upp den än så länge höst-
liknande julmånaden. Hjärtligt tack till Nisse, Thomas, Lasse,
Jan N., Jan S. och Marcus, som fick den på plats i år. 

Tävling – något saknas!
Fotot nedan har tagits söndagen den 4 december, och hade inte granen funnits
med, hade bilden inte precis förmedlat någon julstämning. Någon snö har vi
t.ex. inte fått än så länge denna ”vinter”. 

Men det saknas inte bara fullständig julstämning – även något annat är ofull-
ständigt! Vad då? Som ledtråd kan vi säga att du behöver inte ta fram försto-
ringsglaset för att leta efter det som vi har retuscherat bort.

Skicka in svaret till morten.persson@filateli.se senast den 8 januari. Bland
de rätta svaren lottar vi ut ett exemplar av ”Möllingar Minns – Minnen och be-
rättelser från en tid som varit”. 

Perfekt julklapp!
Skulle du inte vinna boken, så kan du få den ändå! Nja, inte helt gratis förstås,
för den kostar 100 kr, men det är ju nästan till skänks för detta synnerligen 
intressanta tidsdokument, där lejets åldermän/kvinnor berättar om livet på 
Vitemölla förr i världen.

Boken är naturligtvis också en perfekt julklapp, inte minst till sig själv. Den
kan fås genom Leif Malmströmer, tel. 0414-700 24. Mot en hundralapp, som
sagt!


