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Vandring i Vitemölla naturreservat 13 juni!
Lördagen den 13 juni inbjuder Lejeföreningen till en
ny naturvandring på naturreservatets strandängar och
strandbackar.
Vi blir även i år guidade av biologen och universitetsläraren Agne Paulsson, som kan svara på det mesta
vad gäller områdets flora och fauna.
Samling kl. 13.00 på parkeringsplatsen norr om
Mölleån.
Ta gärna med fikakorg!

kl.19.00. Tag med egen mat och dryck och – en generös peng att lägga i hatten till musikerna!

Midsommar i Vitemölla
Vi reser och klär majstången kl. 10.00 – kom gärna
dit med barnen och hjälp till! Tag med blommor och
grönt, så att vi får en vacker stång. Våra eminenta
spelemän repar samtidigt, så det blir skön sommarmusik under arbetet. Och vill du själv vara med och
spela, så ta med dig instrument!
Dansen kring majstången börjar traditionsenligt
kl.14.00. Plats som tidigare: Möllehällan.
Lejeföreningens årsmöte och Hamnfest 10 juli
Härmed kallas till Lejeföreningens årsmöte fredagen
den 10 juli kl. 16.00 vid Postahuset. Ärenden enligt
stadgarna.
Efter årsmötet blir det i vanlig ordning Hamnfest

Har du betalat medlemsavgift för 2015?
Du har väl inte glömt att betala årsavgiften till Lejeföreningen – endast 200 kr per hushåll. Medlemskap
är nödvänligt för att kunna deltaga på årsmötet och
den populära Mingelkvällen!
Har du slarvat bort inbetalningskortet så finns ett
sådant att tanka ner från vår hemsida www.vitemolla.
org/onewebmedia/LejeforeningenArsavg2015_Lag
.pdf. Annars kan du betala in direkt till Vitemölle Lejeförenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange ditt
namn och adress! Ett par ”medlemmar” som glömt
det har vi redan fått...
OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.
Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!
Fiberanslutningen försenad
Arbetet med fiberanslutningen har dessvärre försenats av olika anledningar. Men man har för avsikt att
få till stånd en indragning till fastigheterna under
sommaren, då även många av de fritidsboende finns
på plats. Därefter kommer kabeldragningen i gatorna
att göras, och under hösten skall fastigheterna förhoppningsvis vara inkopplade till nätet.

➥

miledamoten Klas Östergren, som då samtalar med
journalisten Karin Thunberg.
Arrangemanget äger rum i Kiviks kapell onsdagen
den 22 juli kl. 19.00.
Mingelkväll 23 juli kl. 19.00
Lejeföreningens otroligt populära Mingelkväll äger
rum den 23 juli kl. 19.00. OBS! Endast för medlemmar!
Städningen på Kristi himmelsfärdsdag
I år utökade vi städområdet med att röja i Möllehällan med en röjsåg. Tack till alla som hjälpte till och
städade strand, hed och Möllehällan – det blev riktigt fint!

Den tredje Vitemölla-filmen har premiär 11 juli!
Lördagen den 11 juli kl. 15.00, 17.00 och 19.00 kan
du se Krister Hjelms nya Vitemöllafilm Från röd
lykta till white guide på Kiviks Bio.
Biljetter kan du köpa i Vitemöllakiosken, eller via
mail till krister@hjelmsinfo.se.
Bakluckeloppis 17 juli
Det blir bakluckeloppis även i år vid Vitemöllakiosken den 24 juli kl. 13.00–17.00. Avgift 100 kr som
går till Lejeföreningen.
Guidad svampvandring 21 juli
Tisdagen den 21 juli kl. 14.00–17.00 samlas vi vid
Postahuset!
Har du varit sugen på att ge dig ut och plocka
svamp, men inte vetat vilka du kan plocka? Har du
svårt att hitta ett bra svampställe? Då är detta rätt aktivitet för dig.
Under tre timmar kommer vi röra oss i naturen runt
Vitemölla, och förhoppningsvis hitta många fina
svampställen där vi kan plocka skogens läckerheter.
Under ledning av Andreas Siverståhl, svampboksförfattare och van svampplockare, kommer ni att få
en introduktion till var de sju vanligaste svampsorterna växer, hur de ser ut, och hur de tillagas på godaste sätt samt vilka svampar man inte ska plocka.
Efter vandringen samlas vi vid parkeringen där fältet börjar, för att gemensamt tillaga den svamp vi förhoppningsvis hittat samt lite annat gott till grillen.
Kulturkväll med Klas Östergren
och Karin Thunberg den 22 juli!
I samarbete med Byalaget på Kivik arrangerar Lejeföreningen en kulturkväll med författaren och akade-

Cykelled Vitemölla – Haväng – Brösarp
Trafikverket förordar en ny cykelled från Vitemölla
till Ravlundakorset längs väg 9, därefter på befintlig
väg till Brösarp över Verkeån och genom Skepparp.
Nästa steg är att Trafikverket skall färdigställa vägutredningen inklusive samråd kring denna. Utredningen kommer sedan att gå på remiss.
Projektet är inte finansierat – vägverket står för
50 %, resten saknar finansiering. Innan den är klar
kommer Trafikverket inte att gå vidare med vägplanen.
Inspektionsrunda på Lejet
Några styrelsemedlemmar har under våren gjort en
inspektionsrunda på lejet för att se vad som behöver
åtgärdas, och har därefter skickat en behovslista till
kommunen. Den innehåller följande punkter:
◆ Bron över Mölleån – spikhuvuden sticker upp i
körbanan och plankorna är hårt slitna
◆ Dungen vid Mölleån är snårig och vildvuxen
◆ Båda pirarna och pirhuvudena vittrar sönder och
det finns många stora hål i dem
◆ Vågbrytarna utanför båda pirarmarna har börjat
sjunka undan
◆ Garnhängevägen behöver asfalteras
◆ Husbilsparkeringen söder om lejet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen – ny hamnchef
Under året som gått har styrelsen arbetat hårt för att
skapa nya kontakter med samhällsbyggnadskontoret,
vilket varit mycket svårt på grund av personalomsättningen i kommunen. Efter att styrelsen skickat in
ovannämnda lista på vad som behöver åtgärdas på
lejet, fick vi dock en bra kontakt med både förvaltningschefen och hamnchefen.
Det som är mest akut är de båda pirarna och pirhuvudena, som raskt vittrar sönder. Det finns t.o.m.
många och stora hål både i pirhuvudena och vågbrytarna.
Hamnen behöver alltså omedelbart åtgärdas, innan
förfallet blir för stort. Hamnkaptenen har personligen
inspekterat hamnen, och är enig med Lejeföreningen.
Dock krävs en ny upphandling, eftersom den förra
tydligen aldrig slutförts.

