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Hjälp till med vårstädningen!
Vi skall städa stranden, hamnen, killan, busskuren och –
även ta ner majstången!
Denna traditionella vårstädning gör vi på Kristi himmelsfärds dag den 10 maj kl. 10.00. Vi hade också tänkt
att vi ska snygga upp boulebanan.
Efter städningen grillar vi korv tillsammans som Lejeföreningen bjuder på.
Vi hoppas på en stor uppslutning, så att vi hinner med
allt som ska städas!
VM i Äggarullning!
Det blir som vanligt äggarullning i Möllehällan på påskdagen kl.11.00. Ett trevligt evenemang för både stora och
små. Tävlingsregler meddelas på plats och kan även läsas
på vår hemsida, där det även finns ett par reportage från tidigare tävlingar.
Alla är varmt välkomna till denna spännande tävling!
Glöm inte att ta med ägg!
Restaurering av piren
Efter vad vi har hört från Daniel, som är platschef och ansvarig för restaureringen av piren, så har arbetet på den
södra piren gått mycket bra, och man beräknar vara klara
i början av mars.
Det har varit ett stort förändringsarbete. Nu återstår att
gjuta en bottenbalk som skall hålla befintlig spont på plats.
Inom kort kommer Daniel att delta på ett möte med Samhällsbyggnadskontoret, där man förhoppningsvis skall
fatta ett beslut om att reparera ”pirens rygg”. En offert är
redan inlämnad till kommunen på detta arbete, som inte i
ingår i det nuvarande projektet.
Under mars har man tänkt påbörja arbetet på den norra
piren – där det är betydligt mindre som behöver göras.
Man hoppas kunna avsluta arbetet i maj.
Sand kommer ständigt in genom hamninloppet, men
någon ytterligare muddring ingår inte i detta projekt.
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Pengar från kommunen!
Även för 2018 har styrelsen ansökt om bidrag från kommunen på 5 000 kr, att användas till olika slags utsmyckningar i Vitemölla – bland annat till blommor, marschaller,
julgran och julbelysning.
Bastu vid Vitemölla badhotell
Många har säkert sett att en liten byggnad har uppförts
bredvid badhotellet. Det är en bastu.
Eventuellt kommer ägaren Rolf Lundahl att arrangera
någon aktivitet under vintersäsongen, så att lejeborna kan
basta där. Visst hade det varit härligt?
Välkommen till Kiviks bio – hälsar Kulturföreningen
Bernadotte
Kiviks bios biljettpris är 90 kronor. Det finns för närvarande inga planer på att höja priset. Det visas två filmer
varje vecka. Extravisningar sätts in om det kommer många
besökare vid första visningen. På sommaren arrangeras en
ungdomsfestival, då man visar barn- och ungdomsfilmer.
Datum är ännu inte bestämt för årets arrangemang. Priset
för ungdomsbiljetterna är 50 kronor.
Fester och arrangemang – se baksidan
Nya aktiviteter under 2018 är att Lejeföreningen anordnar en bouletävling samt en minigolftävling med efterföljande grillning. Hjärtligt välkommen!

Medlemsavgiften 2018!
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”.

➥

Fester och arrangemang
i Vitemölla 2018!
1 april

Äggarullning – Påskdagen kl. 11.00.

19 april Gemensam ”dagens husman” på Badhotellet – anmäl till Vitemölla
Badhotell om du kan komma.
10 maj

Vårstädning – Kristi himmelfärds dag kl. 10.00.

22 juni

Midsommarfirande. Stången kläs 10.00 – Dansen börjar kl. 14.00.

13 juli

Årsmöte kl 16.00.

13 juli

Hamnfest – kl. 19.00.

19 juli

Minigolftävling med efterföljande grillning.

26 juli

Mingelkväll kl. 19.00.

Juli

Yoga – under juli månad vid Postahuset.

1 aug.

Boulekväll.

3 aug.

VM i golf.

16 sept. Höststädning.
11 okt.

Soppkväll.

3 nov.

Vitemölla lyser – Alla helgons dag.

31 dec.

Nyårsfyrverkeri.

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.

