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VM i Äggarullning! 
Det blir som vanligt äggarullning i Möllehällan på påsk-
dagen 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 ti-
digare tävlingar. 

Alla är varmt välkomna till denna spännande tävling! 
Glöm inte att ta med ägg! 

Hjälp till med vårstädningen!
Den traditionella strandstädningen gör vi på Kristi him-
melsfärds dag den 30 maj kl.10.00. Städningen i år –
som egentligen blir som vanligt, med städning av stran-
den, heden, hamnen, killan och busskuren – gör vi inom
projektet ”Samverkan för Hanöbukten”, som innebär att
alla kustsamhällena städar stränderna någon gång under
april–maj. 

En generell upplevelse bland kustsamhällena är att
mängden skräp på stränderna minskar. 

Efter städningen grillar vi korv tillsammans, som Leje-
föreningen bjuder på! Vi hoppas på en stor uppslutning, så
att vi hinner med allt som skall städas!

Samverkan för Hanöbukten
Lejeföreningens styrelse har valt att vara aktiv i kustrådet
i ”Samarbete för Hanöbukten”, eftersom vi ser att det är en
oerhörd viktig fråga för oss alla. Vi har under året deltagit
i ett antal kustrådsmöten, stormöten och ett mindre möte
tillsammans med Kiviks byalag, med bland annat Thomas
Johnsson, koordinator i Samverkan för Hanöbukten, och
Jenny Larsson, doktorand vid World Maritime University. 

Vi har diskuterat vilka anledningarna är till att Hanö-
bukten mår dåligt, och det är en mängd samverkande or-
saker som behöver hanteras i sin helhet – genom sam- 
verkande insatser. Därför skall Samverkan för Hanöbuk-
ten försöka ta ett helhetsgrepp och fokusera på olika behov
och risker i kustsamhällena, såsom klimatförändringarna,
den försämrade vattenkvaliteten i Hanöbukten, det mins-
kade fiskbeståndet, stranderosionen och det kulturarv som
håller på att försvinna. 

Samverkan för Hanöbukten har för avsikt att lyssna på
de problem som man i de olika kustsamhällena ser, och
vad man här föreslår till förbättring. (Kom gärna med för-
slag till styrelsen!) 

Det kommer under våren att tas vattenprover i bland
annat Mölleån och Klammersbäck. Resultatet kommer att
redovisas till varje förening/byalag. 

Vad gäller vår eka på stranden och ålasumparna på
norra piren, kommer Lejeföreningen att skicka en be-
skrivning och ansökan till de ansvariga för Samarbete för
Hanöbukten, som i sin tur skall försöka hitta sponsorer till
oss, så vi kan renovera dessa kulturföremål. 

Tittutvägen i fara!
Det har kommit till styrelsens kännedom att kommunen
och vägverket på sikt inte kommer att prioritera och un-
derhålla Tittutvägen mellan Vitemölla och Kivik, efter-
som man befarar att en framtida höjd havsnivå kommer
att försvåra vägunderhållet. 

Styrelsens har valt att agera genom en skrivelse till
kommunstyrelsens ordförande, samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, samhällsbyggnadsförvaltningens chef
samt till Trafikverket, i vilken vi belyser behovet av vägen
och tar starkt avstånd från planer på att vägen inte skall
underhållas och därmed så småningom kanske försvinna. 

Styrelsen har också kontakt med gatu- och parkchefen
på samhällsbyggnadskontoret angående stranderosionen
i Vitemölla, som måste åtgärdas omgående. 

Vi har också ställt en fråga till samhällsbyggnadsför-
valtningen om de kan undersöka varför det inte finns
något vattenflöde i Killan. 
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➥

➤ Dags att betala 

medlemsavgiften!

Medlemsavgiften 2019!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeför-
eningen. 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”.

➤ Äggarullning påskdagen
➤ Vårstädning 30 maj
➤ Info om Tittutvägen

➤ Samverkan för Hanöbukten
➤ Årets fester

– se baksidan!



Fester och arrangemang
i Vitemölla 2019!

21 april Äggarullning – Påskdagen kl. 11.00.

30 maj Vårstädning – Kristi himmelfärds dag kl. 10.00.

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

12 juli Årsmöte kl 16.00.

12 juli Hamnfest – kl. 19.00.

Juli Yoga – under juli månad.

25 juli Mingelkväll kl. 19.00.

14 sept. Höststädning.

10 okt. Soppkväll.

2 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.


