
I DETTA NUMMER:

Lejeföreningen? Endast 200 kr per hushåll. Med-
lemsavgiften är nödvändig för att kunna vara med på
t.ex. årsmötet och Mingelkvällen! 

Har du slarvat bort inbetalningskortet så finns ett
sådant att tanka ner från vår hemsida – direktlänken
är http://vitemolla.org/onewebmedia/Lejeforeningen
Arsavg2016_Lag.pdf. 

Du kan också betala in direkt till Vitemölle Leje-
förenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange namn
och adress! Ett par ”medlemmar” som glömt det bru-
kar vi ha...

OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.
Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!

Lejevandring den 27 juli kl. 17.00
I sommar kan du följa med på en spännande vand-
ring genom Vitemölla, med åldermännen Sverker An-
dersson och Sven Hammar som guider. De berättar
på ett måleriskt sätt om vad som hände för i tiden här
på lejet. 

Missa inte denna otroligt spännande vandring!

Mingelkväll 28 juli
Lejeföreningens otroligt populära Mingelkväll äger
rum den 28 juli kl. 19.00. OBS! Endast för medlem-
mar! 

ÅRETS NYHET! Mingelkvällen kommer att före -
gås av ett Minimingel/familjemingel, för barn och
föräldrar, mellan kl. 16.00 och 18.00.
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➤ Midsommarfirandet i Möllehällan
➤ Årsmöte och Hamnfest 15 juli
➤ Har du betalat medlemsavgiften?
➤ Lejevandring 27 juli
➤ Mingelkväll 28 juli samt Minimingel!

➥

Midsommar i Vitemölla 
Vi reser och klär majstången kl.10.00 på midsomma-
rafton – kom gärna dit med barnen och hjälp till! Tag
även med blommor och grönt, så att vi får en vacker
stång. 

Och det blir musik till arbetet, eftersom Vitemöl las
brokiga skara av glada spelemän samtidigt repar.
Spelar du själv något lämpligt instrument, är du hjärt-
ligt välkommen!

Dansen kring majstången börjar traditionsenligt kl.
14.00. Plats som tidigare: Möllehällan. 

Lejeföreningens årsmöte och Hamnfest 15 juli
Härmed kallas till Lejeföreningens årsmöte fredagen
den 15 juli kl. 16.00 vid Postahuset (endast för Leje-
föreningens medlemmar – se till att betala medlems-
avgiften dessförinnan!). Ärenden enligt stadgarna. 

Efter årsmötet blir det i vanlig ordning hamnfest
kl. 19.00. 

Som vi nämnde i förra Lejebladet, kommer vi att ta
en entréavgift till Hamnfesten. Detta ersätter det ti-
digare frivilliga bidraget då vi ”gick med hatten”. 

Entréavgiften, 50:-/vuxen (från 18 år), förväntas
täcka kostnaderna för orkestergage och bordshyra.

Entrébiljetter kommer att säljas under kvällen.
Medtag jämna pengar, tack. 

Har du betalat medlemsavgiften för 2016?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till

➤ Svampvandring 17 september
➤ Ålakväll 23 september
➤ Kontakter med kommunen
➤ Har du betalat för mycket för fibern?
➤ Vårstädningen avklarad



Midsommarafton
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Glad sommar!

förvaltningen. Där finns idag emellertid en konsult
som vi fått kontakt med. 

Innan hamnchefen slutade lovade han muntligt att
en renovering av hamnens utsida skulle påbörjas un -
der året. Vi får hoppas att det fortfarande gäller, för
Vitemölla är tyvärr inte med på listan över högprio-
riterade hamnar i Simrishamns kommun. 

Informationsmöte med kommunstyrelsen
Ordföranden har under våren varit på ett informa-
tionsmöte med representanter från andra byar. Mötet
hölls av Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordfö-
rande, och Diana Olsson, kommundirektör. 

På mötet diskuterades bland annat hur kommunen
skulle kunna bli bättre med sin kommunikation med
föreningarna/byalagen i kommunen, om problemen
med husbilar, det mycket dåliga skicket på våra ham-
nar etc. 

Lejeföreningen har efter mötet bjudit in dessa kom-
munrepresentanter till ett möte med styrelsen under
hösten. 

Fiberavgiften – har du betalat för mycket?
Det är många i Vitemölla som fått betala alltför myck-
et för fiberinstallationen. Det gäller dem som själva
grävt fram till tomtgränsen. Då kan det ha blivit fel i
faktureringen. Kontakta i så fall IP-Only, så returne-
rar de skyndsamt pengarna. 

Städningen på Kristi himmelsfärds dag 
Ett förmodligen rekordstort antal ”städare” ställde
upp vid vårstädningen av strand- och hamnområdet –
vi var 30 personer. Ett stort tack till alla som hjälpte
till och städade stranden, heden, busshållplatsen och
Möllehällan – det blev riktigt fint! 

På kvällen samlades vi åter vid Postahuset och gril-
lade tillsammans i det härliga försommarvädret. 

Tanken är att även barnen ska få en mingelfest
samtidigt som de vuxna får en chans att bekanta sig
med varandra.

Det blir – till barnen – korv med bröd och dricka
till en ”ringa kostnad” – samt fiskdamm!

Guidad svampvandring den 17 september
Har du varit sugen på att ge dig ut och plocka svamp,
men inte vetat vilka du kan plocka? Har du svårt att hit -
ta ett bra svampställe? Då är detta rätt aktivitet för dig!

Under tre timmar lördagen den 17 september, kl.
11.00–14.00, kommer vi att röra oss i naturen runt
Vitemölla av ledning av Andreas Silverståhl, svamp-
boksförfattare och van svampplockare. 

Efter vandringen samlas vi vid parkeringen norr
om Vitemölla för att gemensamt tillaga den svamp vi
förhoppningsvis hittat, samt lite annat gott till grillen.

Samling vid Postahuset. Medtag gärna lunchkorg.

Ålakväll den 23 september kl.18.30 i Ålaboden 
En nyhet för i år är ”Ålakväll på Lejet”! Vitemöllas
ålafiskare Marcus och Daniel kommer då att berätta
lite om ålafisket, och tillsammans äter vi en läcker
ålamacka i deras ålabod. 

Inbjudan kommer att anslås på våra anslagstavlor,
och en föranmälan kommer då att krävas. 

Missa inte denna spännande kväll i en gemytlig
miljö!

Kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen!
Även i år har lejeföreningens styrelse arbetat hårt för
att upprätthålla de viktiga kontakterna med Samhälls -
byggnadskontoret, vilket inte har varit lätt! Personal-
omsättningen är minst sagt hög. 

Hamnchefen Olof Lind och samhällsbyggnads -
chefen Henrik Olsson, som vi hade en god kontakt
med, har båda slutat sin tjänst på Samhällsbyggnads-


