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➤ Äggarullning
➤ Strandstädning
➤ Årets fester och arrangemang
➤ Sommarkväll på Lejet

Äggarullning och strandstädning
Årets alla arrangemang och fester startar med äggarullningen i Möllehällan på påskdagen kl. 11.00. Ett roligt
evenemang för både ung och gammal. Alla är hjärtligt välkomna till denna gemytliga tävling!
Den traditionella strandstädningen gör vi på Kristi himmelsfärds dag den 14 maj kl. 9.00. Samma dag röjer vi sly
och städar upp i Möllehällan. Vi samlas vid Postahuset.
På kvällen träffas vi på nytt vid Postahuset, för att grilla
tillsammans om vädret tillåter.
Programmet för årets alla fester och arrangemang finner du på baksidan!
Sommarkväll på Lejet
Lejeföreningen arbetar med att tillsammans med Byalaget på Kivik få till stånd ett arrangemang med författaren
Klas Östergren. Vi återkommer med dag och plats när
kvällen är spikad.
Fiberanslutning redan innan sommaren!
Efter idogt arbete av ”fiberambassadören” Mats Elerud,
har nu 107 fastighetsägare bundit sig till fiberanslutning,
vilket motsvarar 63 % av fastigheterna. Ett strålande resultat för Vitemölla!
Eftersom så många anslutit sig, planerar IP-Only tillsammans sin entreprenör KASB att gräva ner fiberkabel i
Vitemölla så snart Kivik är klart. Målsättningen är att all
grävning i gatorna skall vara avklarade innan sommaren.
Den ytliga skötseln av hamnområdet
Med tanke på den turbulens som för tillfället råder inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningen,
har Lejeföreningens styrelse bestämt att avvakta med vidare funderingar kring att eventuellt ta över den ytliga
skötseln av hamnområdet.
Under våren skall Pia och Krister att se efter vad som
behöver åtgärdas i hamnområdet, och därefter kommer
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styrelsen att skicka en skrivelse/behovslista till ansvariga
inom kommunen.
Lejeföreningen är f.ö. igång med att försöka skapa nya
kontakter inom kommunen, eftersom många av de tidigare har lämnat sina tjänster.
Barnakullen
Som ni säkert sett är gång- och cykelvägen på Barnakullen
klar vad gäller ytbeläggningen. Efter många turer med
kommunen, har vi lyckats få ett beslut på att det inte blir
någon asfaltering av den.
En del vitemöllingar har varit oroliga över att det har
körts bilar på Barnakullen, och Lejeföreningen har därför
varit i kontakt med kommunen, som förhoppningsvis
kommer att sätta upp en förbudsskylt. Det går dock inte att
placera ut någon form av hinder, eftersom sådant också
skulle hindra utryckningsfordon.
Kopplingstvång av hundar gäller året runt!
Många hundägare håller inte sina hundar kopplade vid
promenader på heden norr om Vitemölla, vilket är mycket
angeläget för den känsliga faunan. Därför råder det kopplingstvång här året runt.
Styrelsen tycker att skylten om detta är otydlig, och
kommer att kontakta Länsstyrelsen med önskemål om tydligare sådana skyltar.

Styrelsen önskar alla en riktigt Glad Påsk!

Medlemsavgiften 2015!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeföreningen. Medlemsavgiften är 200 kr per fastighet/
hushåll och inbetalas på bankgiro 809-1431.
Ett inbetalningskort medföljer detta Lejeblad, men
finns även i pdf-format på www.vitemolla.org där
det kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.
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Fester och arrangemang
i Vitemölla 2015!
5 april

ÄGGARULLNING, kl 11.00 Möllehällan

14 maj

STRANDSTÄDNING/STÄDNING MÖLLEHÄLLAN, samling vid Postahuset
kl 9.00. Grillning vid Postahuset på kvällen, om vädret tillåter.

19 juni

MIDSOMMARFEST, stången kläs kl 10.00, dans kring stången kl 14.00

10 juli

ÅRSMÖTE kl 16.00 vid Postahuset (end. Lejeföreningens medlemmar)
HAMNFEST kl 19.00

17 juli

LOPPMARKNAD – bakluckeloppis – vid kiosken kl 13–17, Avgift till
Lejeföreningen 100 kr

? juli

SOMMARKVÄLL PÅ LEJET: Preliminärt arrangemang med författaren
och akademiledamoten Klas Östergren. Datum ej spikat.

23 juli

MINGELKVÄLL (endast för Lejeföreningens medlemmar) kl 19.00

5 september STRANDSTÄDNING/STÄDNING MÖLLEHÄLLAN, samling Postahuset
kl 9.00. Grillning vid Postahuset på kvällen, om vädret tillåter.
30 oktober

ÖSTERLEN OCH VITEMÖLLA LYSER, marschaller på hamnarmarna och
varm dryck kl 18.00

31 dec.

NYÅRSAFTON i hamnen kl 24.00

Se aktuell information på Lejeföreningens båda anslagstavlor – vid
Postahuset och i korsningen Källebacken/Furet – eller föreningens hemsida

www.vitemolla.org
OBS! Se till att du får ett mail när något händer i Vitemölla!
Skicka din e-mailadress till morten.persson@filateli.se, så sätter vi upp dig
på Lejeföreningens mailinglista.

