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Killan återinvigs lördag 16 juli
Var i lejet hämtade man förr sitt dricksvatten, och var
tvättade man sina mattor? Jo – i Killan. Denna kulturhistoriskt intressanta källa med tillhörande byggnad har under våren totalrestaurerats. Växtligheten
runt Killan är röjd, nytt staket är rest kring tomten,
ruttet trä i byggnaden är utbytt, och hela byggnaden är
nymålad. Själva Killan är rengjord och genomspolad
så att klart, rent vatten rinner ner i karen. Byggnadens interiör är rengjord.
Allt detta arbete har på ett förtjänstfullt sätt utförts
av Peter Hägg och Bertil Ask, på uppdrag av Simrishamns kommun och Lage Engebo på samhällsutbyggnadsförvaltningen. Lejeföreningen tackar för
kommunens kulturhistoriska insats på Vitemölla.
Den nyuppståndna Killan firas med en högtidlig
återinvigning lördag 16 juli kl 15.00. Då ges bl.a.
möjlighet att skåla i det klara vattnet från Killan, och

Bodil Andersson kommer att visa hur man skurade
mattor i Killan förr i tiden – och faktiskt än idag.
Alla lejebor hälsas hjärtligt välkomna till Källe(Kille)backen!
Midsommarfirande i Vitemölla
Midsommarfirandet går som vanligt av stapeln på
midsommarafton i Åhällan. Lejets egna spelemän
står för musiken och Maria Frelin är som vanligt eminent dans- och lekledare
10.00 inleds dagen med att alla barn och föräldrar
samlas i Åhällan för att klä och resa majstången. Tag
gärna med blommor och blader så att vi får en vacker
stång. Våra spelemän repeterar samtidigt, så det blir
skön musik till arbetet. Vill du själv vara med och
spela så kom till repetitionen.
14.00 Dans och lekar kring majstången.

➥

Lejeföreningens årsmöte 8 juli 2011 kl 16.00
Härmed kallas till lejeföreningens årsmötet 2011 som
äger rum fredag 8 juli 2011 kl 16.00 på Hamnplan i
Vitemölla.
Ärenden enligt stadgarna. Verksamhetsberättelsen
kommer att finnas publicerad f.o.m. 5 juli på föreningens anslagstavla på Posthuset samt på www.
vitemolla.org. Motioner/förslag till årsmötet skall inlämnas till styrelsen/Anders Westerberg senast lördag 2 juli.
Efter årsmötet vidtar den traditionella stora hamnfesten kl 19.00. Glöm inte att ta med en generös peng
att lägga i hatten för att täcka kostnaderna för detta
festarrangemang!
Hjärtstartaren i Posthuset – repetitionskurs
För dig som var med på hjärt/lungräddningsutbildningen förra året erbjuds nu en kort repetitionskurs
måndag 1 augusti kl 18.00 i Posthuset. Instruktör blir
Cecilia Andersson.
Anmälan till Bodil Andersson tfn 0414–700 51, epost: bodilagneta@telia.com. Kursen lämpar sig väl
också för dig som inte var med förra året.
Väderskyddet – igen!
I Lejebladets aprilnummer kunde vi berätta att kommunen skänkt oss ett väderskydd av äldre typ till busshållplatsen. När Lejeföreningen skulle hämta det i
maj i kommunens förråd, visade det sig emellertid att
väderskyddet under vintern vandaliserats och slagits
sönder.
Så nu får vi vänta till i höst, då andra väderskydd blir
lediga för transport till busshållplatsen Källebacken.
Österlens Kraft stödjer Lejeföreningen!
Efter ansökan från Lejeföreningen om billigare el till
Posthuset har vi fått ett synnerligen positivt svar från
Österlens Krafts VD Göran Andersson. Han erbjuder
ett elpris som reducerar våra kostnader med 600 kr
per år. Än mer glädjande är följande passus i hans
brev:
”Österlens Kraft ser ett värde i att det finns ideella
föreningar som tar tillvara ortsbornas intressen och
vill därför ge ett bidrag på 3.000 kr. Detta kan ske årligen om ni inför varje år skriver några rader till oss.”

ya bänkar och bord i hamnområdet
Som ni kanske märkt har bänkar och bord i hamnområdet förnyats, och nya bänkar har tillkommit på
hamnarmarna. Krister Hjelm har utfört arbetet.
Vindkraftsparken i Hanöbukten
Den planerade vindkraftparken som vi skrev om i Lejebladet i mars förra året har nu fått klartecken och
tillstånd från Miljödomstolen i Växjö. Återstår att se
om detta står sig vid kommande prövning i Miljööverdomstolen.
Har du betalat medlemsavgiften för 2011?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
Lejeföreningen – 150 kr per hushåll. Inbetalning kan
ske på plusgiro 19 99 86-1.
Årets fester i Vitemölla
Midsommarfirande – midsommarafton kl 14.00 i
Åhällan. Smyckning av stången kl 10.00
Hamnfesten – den traditionella går av stapeln fredag
den 8 juli med start kl 19.00. I år firar hamnen 115årsjubileum, och vi kan dessutom glädja oss åt den
reparerade träspontningen och de nya ledstängerna
vid båtplatserna på södra hamnarmen. Dans till Pergis orkester. Glöm inte att ta med en generös peng att
lägga i hatten för att täcka kostnaderna för detta festarrangemang!
Mingelkväll – sensommarens omtyckta träffpunkt
för Lejeföreningens medlemmar infaller i år torsdagen den 28 juli kl 19.00.
John Tufvesson Memorial – förra årets succé med
VM i simning blir tradition, och årets upplaga äger
rum torsdag 11 augusti kl 16.00
Österlen lyser på Vitemölla – kl 18.00 på Alla helgons dag den 5 november tänder vi marschaller på
pirarmarna.
yårsfyrverkeri – som vanligt avslutar vi det gamla
året och hälsar 2012 välkommet med fyrverkeri och
medhavd champagne på hamnplan nyårsafton kl 24.00
Vitemöllemästerskap 2011:
Golf den 5 augusti
Tennis (kontakta axel.krantz@hotmail.com
VM i simning – John Tufvesson Memorial 11 augusti. Se ovan.

