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En av de pråmar som ligger mitt i hamnen
slet sig i ovädret i slutet av november, men
Nisse Losell och Jan Nilsson var snabbt
på plats och räddade situationen.

Fiberutbyggnaden fortsätter!
KASAB har börjat gräva ner fiberkabel på Tittutvägen och man kommer snart fram till Lejegatans södra
del. Deras plan är att försöka få igång ett par abonnemang innan nyår.
De är dock ännu inte färdiga med att gräva ner kabel inne på alla fastigheter från gatan till huset. Dessa
hushåll är dock inte bortglömda, hälsar KASAB.

En tråkig sak beträffande det sistnämnda, är att
skattereduktionen för rotavdraget sänks 2016 till
30%, vilket kan göra grävningen från gatan till huset
något dyrare om den görs efter årsskiftet.
Stormskador på hamnpiren
De kraftiga vindarna i november har åstadkommit en
del skador speciellt på den norra hamnpiren. Foton

➥

Väder och vind har tagit hårt på
hamnpirarna, och lejeföreningen
har skickat foton till hamnchefen
och krävt åtgärder.

Nyårsfirande på Vitemölla!
För alla som planerar att fira nyårsafton på Vitemölla,
gäller som vanligt att det nya året saluteras med ett
hejdundrande fyrverkeri nere vid hamnen.
Varmt välkomna att i glatt sällskap och eventuellt
med ett glas i ena handen och en god vän i den andra,
ta farväl av det gamla året och hälsa det nya välkommet!
Befolkningen ökar!
Antalet bofasta har ökat på Lejet – men inte genom
inflyttning! Marcus och Jessika har nämligen fått en
söt och välskapt dotter som heter Elna, och farfar Jan
Nilsson har blivit en mycket stolt sådan.
Stort GRATTIS till dem alla!

på skadorna har skickats till Olof Lindh, hamnchef
på samhällsbyggnadskontoret.
Vi får verkligen hoppas att de tar skadorna på allvar och åtgärdar dem. Risken är annars att vi snart
inte har mycket till hamn kvar i Vitemölla.
Båtflyktingar i Vitemölla?
Vitemölla var i massmediernas centrum torsdagen
den 3 december. Flera personer hade nämligen observerat ”båtflyktingar” vid Vitemölla, och rapporterat iakttagelserna till polisen.
Det visade sig emellertid vid kontroll att det var en
skolklass på överlevnadskurs som rört sig i området!

Fester och arrangemang under 2016
Soppkväll – torsdagen den 3 mars
Äggarullning – påskdagen den 27 mars
Strandstädningar – Kristi himmelfärds dag den 5
maj samt lördagen den 10 september
Midsommarafton – fredagen den 19 juni
Årsmöte och Hamnfest – fredagen den 15 juli
Byavandring – tisdagen den 26 juli (preliminärt)
Mingelkväll – torsdagen den 28 juli
Svampvandring – lördagen den 17 september
Österlen Lyser – Alla helgons dag den 5 november
Nyårsafton – lördagen den 31 december
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 hemsidan, eller när något annat intressant hänt.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Lejeföreningens styrelse!

Årets julgran har rests och lyser nu upp den än så länge höstliknande julmånaden. Hjärtligt tack till Nisse Losell, Thomas
Hansson och Jan Nilsson, som fick den på plats även i år.

