
I DETTA NUMMER:

Lejeföreningens årsmöte och Hamnfest 12 juli
Härmed kallas till Lejeföreningens årsmöte freda-
gen den 12 juli kl. 16.00 vid Postahuset. Endast för Le-
 jeföreningens medlemmar – se till att betala medlems-
avgiften dessförinnan! Ärenden enligt stadgarna. 

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

Precis som de senaste åren kommer vi att ta en en-
tréavgift. Avgiften, 50:-/vuxen (från 18 år), förväntas
täcka kostnaderna för orkestergage, bordshyra och
andra med festen förenliga kostnader.

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

Mingelkväll 25 juli
Lejeföreningens otroligt populära Mingelkväll börjar
kl. 19.00 den 25 juli. OBS! Endast för medlemmar!
Så kontrollera redan idag om du har betalat med-
lemsavgiften! 

Yoga vid Postahuset i sommar!
Även denna sommar blir det kundaliniyoga vid Pos-
tahuset. Man behöver inte ha någon erfarenhet av
denna typ av yoga tidigare. Det som utmärker den är
att de flesta kroppsställningarna är relativt lätta att ut-
föra. Nästan alla människor kan göra övningarna,
även om man är äldre eller inte har tränat på länge.
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➤ Midsommarfirande i Möllehällan!
➤ Har du betalat medlemsavgiften?
➤ Årsmöte och Hamnfest 12 juli
➤ Mingelkväll 25 juli!
➤ Yoga på lejet

➥

Midsommarfirandet på lejet
Vi reser och klär majstången kl.10.00 på midsommar-
 afton – kom dit med barnen och hjälp till! Och tag
gärna med blommor och grönt, så blir stången riktigt
vacker även i år. 

Vitemöl las glada och duktiga spelemän repar sam-
tidigt, så det blir skön musik till arbetet. Spelar du
själv något instrument, är du hjärtligt välkommen att
förstärka orkestern!

Dansen kring majstången börjar traditionsenligt kl.
14.00. Plats som tidigare: Möllehällan. Varmt väl-
komna!

Har du betalat medlemsavgiften för 2019?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
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
Arsavg2019_Lag.pdf. 

Du kan också betala in direkt till Vitemölle Leje-
förenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange namn
och adress!

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

➤ VM i golf den 2 augusti
➤ Bidrag från Kultur- och fritidsnämnden
➤ Kustrådet
➤ Kommunstyrelsens ordförande på besök
➤ Samhällsbyggnadsförvaltningen



Glad sommar
önskar styrelsen!

Du behöver inte heller vara vig eller i fysisk topp-
form. Man brukar kalla denna yogaform för aktiv och
dynamisk. 

Kostnaden är 100 kr per gång. Du betalar på plats
vid varje tillfälle som du deltar. Medtag egen kudde,
matta eller filt att ligga på. Välkomna!

Datum: 1, 8, 15, 22, 29 juli samt 5 augusti. Vi börjar
kl. 7.30 på morgonen varje gång.

VM i golf 2 augusti
VM i Golf kommer att arrangeras även i år. Täv-
lingen äger rum fredagen den 2 augusti.

Bidrag från Kultur- och fritidsnämnden
Styrelsen har hos Kultur- och fritidsnämnden ansökt
om, och blivit tilldelad, 5 000 kr till Lejeföreningen
för utsmyckning på lejet. 

Ett hjärtligt tack för det!

Information från kustrådet
Samverkan för Hanöbukten har idag inga medel till
förfogande för att finansiera de insatser som vi vill
genomföra på vårt leje. Lejeföreningens styrelse har
emellertid ansökt om bidrag av dem än en gång för
att bevara vår kulturhistoria. Samverkan för Hanö-
bukten kommer i sin tur att söka bidrag från deras fö-
retagspool. 

Vi kämpar ihärdigt vidare, och hoppas att det finns
något företag som vill ge oss ett bidrag till att restau-
rera ”hommebåten” och ålsumparna. 

Kommunstyrelsens ordförande på besök
Till vårt senaste styrelsemöte hade vi bjudit in Jea-
nette Ovesson, som bör jade med att berätta om sitt
uppdrag som kommunstyrelsens ordförande. Därefter
gavs det tillfälle att ventilera alla de problem som vi
brottats med kommunen om i flera år. 

Några av frågorna som diskuterades på mötet var: 
Vägföreningen som kommunen vill återuppliva –

skall Vitemölla delas? 

Marknadsfältet med den sönderfallande spången
på backen.

Kustrådet.
Erosionen.
Kustvägen mellanVitemölla och Kivik.
Byggandet av en 36 (!) meter hög mobilmast i

Furet.
Bastu i gamla mudderverket.
Killan.
Soptunna vid Postahuset och hundlatrin.
Några beslut fattades naturligtvis inte under mötet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Vi kan glädjas över att efter hårt slit i styrelsen äntli-
gen fått kommunen att placera en soptunna vid Pos-
tahuset, som kommer att stå kvar även under vin -
terhalvåret. Och under sommarhalvåret kommer den
dessutom att bytas till en större soptunna. 

När det gäller stranderosionen och underhållet av
Tittutvägen, vilka vi är mycket oroliga för, så har
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelat oss föl-
jande:

”Att det är markägaren som ansvarar för åtgärder
i enighet med gällande regler. Kustremsan i anslut-
ning till Vitemölla är inte kommunens mark. Det-
samma gäller för Tittutvägen. Trafikverket är ansva-
rig väghållare och marken kring vägen är övervä-
gande inte kommunal. En ansvarsutredning för kust-
skyddet togs fram 2017”. 

Förvaltningen har även tagit fram en havsplan med
kustzonsanalys, som nu är ute på remiss, som går att
läsa på kommunens hemsida. Detta är fortfarande ett
arbetsmaterial och inte politiskt beslutat om ännu. 

Förvaltningen skall under året även ta fram en kli-
matanpassningsplan som kommer att ta ett helhets-
grepp om kustfrågan i kommunen.

Havsplanen finner du via denna länk:
www.simrishamn.se/bo-och-bygga/planer-och-

utveckling/vara-oversiktsplaner/havsplan-och-
kustzonsanalys


