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Niklas Martinsson – kassör
Ralf Jersby – ledamot (nyval)
Ingrid Resmark –  suppleant 
Anders Lindgren – suppleant (nyval)
Till ny festkommitté omvaldes:
Maria Nilson – sammankallande
Maria Hammenberg
Pelle Gemmel (stugfogde)
Bengt Leksell
Teresa Mattisson
Lars Olsson
Till revisorer omvaldes:
Ulf Månsson
Hans Krantz
Till revisorssuppleant omvaldes:
Margareta Hansson
Till valberedningen omvaldes:
Nils Losell, sammankallande
Peter Andersson
samt nyval av Maurits Pergament.

”Husmanskväll” på Badhotellet den 2 november!
Eftersom vår gemensamma ”husmanskväll” på Bad-
hotellet blev så uppskattad, så upprepar vi denna nu
den 2 november kl. 18.30. 

Var och en anmäler sig själv till Badhotellet, tel.
0414-70 000, och betalar även direkt till restaurang en,
när måltiden avnjutits.
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➤ Lejeföreningens årsmöte
➤ ”Veckans husmans” på Badhotellet 2/11
➤ Forskare om torskbeståndet
➤ Renovering av piren

➥

Vitemölla lyser på Alla helgons dag!
På Alla helgons dag lördagen den 4 november lyser
Vitemölla även i år ikapp med hela Österlen. Det blir
förhoppningsvis ett finstämt tillfälle att träffas på en
stund innan lördagssupén. De naturliga mötena på lejet
är som bekant färre under denna mörka tid på året. 

På de båda pirarmarna – hoppas vi i alla fall, även
om vissa delar är avspärrade p.g.a. pågående renove-
ring – tänder vi klockan 18.00 marschaller. De ger i
all sin enkelhet en stämningsfull inramning till det
opretentiösa minglandet på hamnplanen, där Lejefö -
re ningen bjuder på något varmt att dricka. 

Hjärtligt välkomna! 

Lejeföreningens årsmöte 
Årsmötet som ägde rum den 14 juli hade samlat 55
medlemmar. P.g.a. att ett forsande regn startade just
när mötet tog sin början, fick det i år för första gången
hållas inne i Postahuset. Mötet hölls i en trevlig ton
och var mycket uppskattat. Det inleddes som vanligt
med att lejets förste horn blåsare, Sverker Andersson,
blåste i byahornet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar
avhandlades. 

De flesta styrelsemedlemmarna valdes om, och ett
par tillkom. Styrelsens sammansättning är nu:

Pia Svensson – ordförande
Krister Hjelm – vice ordförande
Gunilla Vernberg – sekreterare 

➤ Medlemsförslag redovisas
➤ Uppskattade arrangemang under året!
➤ Höststädning avklarad
➤ Myllingar vann VM-golfen!



Samhällsbyggnadskontoret över hamnområdet, så att
vi kan få veta var till exempel strandskydd råder. 
– Den vilande vägföreningen. Vi väntar fortfarande
svar från Samhällsbyggnadskontoret och Lantmäte-
riet angående denna. 
– Angående soptunnan vid hamnen så har styrelsen
på nytt varit i kontakt med kommunen och under-
strukit att vi behöver en större soptunna här under
sommarmånaderna. Dessutom behövs det en mindre
tunna resten av året. 
– Parkerade husbilar vid hamnen. De boende som
upplever problem med parkerade husbilar i hamn-
området, ber vi klaga direkt till kommunen.

Stort antal uppskattade arrangemang i år!
Under det gångna året har det som vanligt anordnats
ett antal fester och arrangemang, som varit mycket
uppskattade på lejet, alltifrån soppkvällar och yoga
till de traditionella sammankomsterna som äggarull-
ning, midsommarfirande, hamnfest och mingelkväll.
Och det är inte riktigt slut än!

Då och då hör medlemmar av sig till styrelsen, och
inte minst var Marianne Dymling Hjelms mail upp-
skattat:

”Tack till styrelsen som varit initiativtagare till
sommarens yoga. Jag har varit så innerligt tacksam
för dessa måndagsmorgnar. Att sätta klockan på
07.00 för att en halvtimma senare sitta bakom Pos-
tahuset är egentligen inte min grej. Men varje gång
har jag känt tacksamhet när solen har värmt oss, och
vi har lyssnat på havets kluckande, samtidigt som vi
rört på kroppen och andats. Att yoga passar alla är
jag ett bra bevis på, eftersom jag får ut lika mycket av
den fast jag sitter på en stol. Så snälla styrelse, jobba
för att vi kan samlas nästa sommar igen och njuta av
yogan på vårt älskade Vitemölla”

Höststädning avklarad!
Den traditionella städning som utförs av medlem-
marna i Lejeföreningen på hösten är nu avklarad. Inte
mindre än ett 30-tal medlemmar ställde upp, och det
städades på och intill stranden både i norr och söder.
Även runt busshållplatsen och Killan städades. 

Vi såg dessvärre fortfarande hundbajspåsar lite här
och var samt trädgårdsavfall på strandvallarna. Men
det har vi svårt att tro att myllingar är skyldiga till?

Efter en väl genomförd höststädning bjöds det på
frukost i Postahuset.

Myllingar åter lyckosamma i VM i golf!
Årets VM i golf spelades som vanligt den första fre-
dagen i augusti, och 40 glada golfare med anknytning
till Vitemölla spelade på Lilla Vik. 

Prisutdelning med mingel förrättades i hamnen på
kvällen. Bengt Leksell blev VM-mästare och segrade
i B-klassen, Per Solbe segrade både i A-klassen och
Open-klassen, Klauspeter Hauber vann veteranklas-
sen och Elsa Rexö damklassen.

Nästa år spelas VM på Djupadal den 3 augusti.

Forskare undersöker fiskhälsan
Vitemölla har haft besök av forskare från Göteborgs
Universitet – institutionen för biologi och miljöve-
tenskap, som undersöker kustlevande fiskars hälso-
tillstånd i Hanöbukten. 

Undersökningen ingår i ett uppdrag från Havs- och
vattenmyndigheten, som går ut på att övervaka mil-
jön i Hanöbukten under 3 år, för att undersöka even-
tuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskens
hälsa. Dessa studier integreras med kartläggning av
kustfiskebeståndet och miljöfarliga ämnen.

Renovering av Vitemölla hamn inledd
Nu har det äntligen blivit dags för renovering av ham-
nen i Vitemölla. Den 25 september samlades ett 20-tal
engagerade myllingar i Postahuset till ett informa-
tionsmöte från Samhällsbyggnadskontoret och SSE
– Svensk Sjöentreprenad. SSE som skall utföra arbe-
tet i hamnen, inriktar sig på nybyggnation, service,
underhåll och utförande kring faciliteter i anslutning
till vatten. Företaget är också Sveriges ledande aktör
inom dykeri och sjöarbete. 

Så det låter lovande!

Medlemsförslag redovisas
De förslag från Lejeföreningens medlemmar som
lades fram under årsmötet, har vi behandlat så här:
– Växtlighet vid korsningar och längs tomtgränsen –
Vi påminner än en gång om att det är viktigt att hålla
växtligheten vid korsningar och längs tomtgränserna
så låg att sikten för trafikanterna inte hindras, så olyc-
kor kan undvikas.
– Trivselåtgärderna på ”torget” som föreslogs, har
styrelsen framfört till Samhällsbyggnadskontoret.
– Strandskyddet: Styrelsen har begärt in en plan från

Här undersöks den infångade fisken noggrant inne i det
mobila laboratoriet i Vitemölla.


