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Inget har varit sig riktigt likt
Hoppas att ni har haft en fin sommar, de underliga
tiderna till trots! Folkhälsomyndigheten rekommenderar som bekant fortsatt hemarbete och social distans. Så vi får passa på att umgås utomhus så mycket
vi kan under hösten och vintern.
Många av de aktiviteter som styrelsen hade tänkt
genomföra i år har tyvärr fått ställas in. Alla våra arrangemang måste självklart vara säkra och följa Folkhälsomyndigetens rekommendationer. Vi är därför
dessvärre tvungna att ställa in även soppkvällen, som
var inplanerad i oktober, och hoppas att det istället
är möjligt att äta soppa tillsammans nästa år.

per mejl piajsvensson@gmail.com eller per telefon
eller sms till telefonnummer 0721-803 574.

Kallelse till årsmöte 31 oktober 2020 kl 14.00!
Eftersom Lejeföreningens årsmöte inte kunde genomföras i somras, har styrelsen planerat in mötet nu
i höst istället, under förhållanden som ska vara så
säkra för deltagarna som möjligt.
Härmed kallas därför till Lejeföreningens årsmöte
lördagen den 31 oktober kl. 14.00 i Kiviks kapell.
OBS! Endast för Lejeföreningens medlemmar!
Det är viktigt att medlemsavgiften har betalats dessförinnan. Ärenden enligt stadgarna.
Vi kommer tyvärr bara att kunna erbjuda ett femtiotal platser enligt Folkhälsomyndighetens regler. Så
har ni möjlighet att begränsa ert deltagande till
en person per medlemshushåll, vore det bra.
Därför är det först till kvarn som gäller! Lämpligast är det med föranmälan till ordföranden antingen

Har du betalat medlemsavgiften för 2020?
För att delta på årsmötet måste du ha betalat medlemsavgiften till Lejeföreningen. Har du glömt att
betala den – endast 200 kr per fastighet/hushåll – så
gör det nu! Ett inbetalningskort finns att tanka ner
från vår hemsida via länken ”Bli medlem” – eller via
direktlänken www.vitemollaorg/onewebmedia/Leje
foreningenArsavg2020_lag.pdf.
Du kan också betala in direkt till Vitemölle Lejeförenings bankgiro 809-1431. Glöm inte att ange
namn och adress!
OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.
Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!
Vitemölla Lyser på Alla helgons dag!
På Alla helgons dag lördagen den 31 oktober lyser,
som nu traditionen sedan länge bjuder, Vitemölla tillsammans med resten av det sydöstra hörnet av Skåne.
För oss i Vitemölla är ”Österlen lyser” ett välkommet tillfälle till träffas under någon timme på lördagskvällen innan kvällsvarden. Under denna den
mörkaste tiden på året, är ju de naturliga mötestillfällena annars få.
På eftermiddagen kommer vi att med så stor
precision som möjligt placera ut marschaller på båda
pirarmarna. När dessa tänds klockan 18.00 ger det
en mäktig inramning till minglande på hamnplan.

➥

I dessa pandemitider kommer vi för att undvika
trängsel, inte att bjuda på den sedvanliga drycken.
Men tag gärna med något eget gott att värma strupen
med!
Varmt välkomna till denna fina högtid!
Trafiken i Vitemölla
Denna sommar har Vitemölla haft mångfalt fler
besökare än tidigare år. Det har inneburit fler fordon
på vägarna, och parkeringsplatserna har inte räckt till.
Vi har varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltingen (SBF) och har fortlöpande diskussioner
med dem. Simrishamns kommun är i färd med att ta
fram en s.k. Mobility managementplan – ett koncept
för att informera trafikanter, och effektivisera och
styra trafiken bättre.
Styrelsen kommer att träffa representanter från
Kiviks byalag, för att gemensamt diskutera bland
annat trafiksituationen på Vitemölla och Kivik. Våra
frågor kommer därefter att vidarebefordras till SBF i
kommunen.
Styrelsen har också varit i kontakt med Trafikverket angående trafikproblemen, och framfört önskemål om att få farthinder på Lejegatan.

Ni som har tankar och idéer om trafiksituationen på
lejet, får mycket gärna mejla till ordföranden Pia
Svensson, piajsvensson@gmail.com. Alla förslag är
välkomna!
Höststädningen är avklarad
Vi är glada att vi med glans har kunnat genomföra
den traditionella höststädningen i Lejeföreningens
regi! Vi var ett femtiotal medlemmar som deltog, och
ännu en höst kan vi njuta av ett rent och fint Vitemölla.
Vi vill tacka Vitemöllakiosken som generöst bjöd
på korv och glass efter arbetet! Och naturligtvis ett
stort och varmt tack till alla som deltog i städningen!
Monica Larsson har fotograferat er!
Många av lejeborna har i sommar blivit fotograferade
av Monica Larsson – både deras hus och myllingarna
själva har blivit förevigade.
Detta fotograferande ska utmynna i en fotobok
som beräknas bli klar nästa år. Det ska verkligen bli
spännande att se resultatet av hennes arbete med att
dokumentera ett fragment av det sekel vi befinner oss i.
Vi önskar lycka till!

Styrelsen för Lejeföreningen önskar er alla
en fin höst!
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