
Äggarullning – äntligen! 
I år kan vi äntligen genomföra VM i äggarullning
efter två års uppehåll. Vi träffas som tidigare i Mölle  -
hällan på påskdagen kl.11.00. Ett trevligt evenemang
för både stora och små. 

Tävlingsreglerna meddelas på plats och kan även
läsas på hemsidan. Där finns också ett par reportage
från tidigare tävlingar.. 

Alla är varmt välkomna till denna spännande täv-
ling – och glöm inte att ta med er ägg! 

Soppkväll blir vårkväll 5 maj kl. 18.30!
Vår populära soppkväll i Postahuset har vi av olika
skäl dessvärre tvingats flytta ett par gånger. Nu blir
det inte möjligt att arrangera den förrän torsdagen den
5 maj, och då blir det istället en vårkväll, som om
vädret tillåter, t.o.m. kan arrangeras utanför Posta-
huset. Och det blir förmodligen en mer vårlig anrätt-
ning än soppa som serveras. 

Ni anmäler er senast fredagen den 29 april via sms
till Pia Svensson 072-180 3574. Det är som vanligt
först till kvarn som gäller. Välkomna!

Vårstädning och tjärning av ålasumparna 
När våren förhoppningsvis håller på att övergå till
sommar, är det dags för den traditionella strandstäd-
ningen. Som vanligt utför vi den på Kristi himmels -
färdsdag den 26 maj kl.10.00. 

Vi kommer under förmiddagen också tjära de åla -
sumpar som skänkts till Lejeföreningen, och som
skall ersätta de söndriga sumparna som ligger på
norra hamnpiren. 

Efter städningen bjuder Lejeföreningen på korv
och bröd. Tag gärna med er egen dryck. Vi hoppas på

en stor uppslutning, så att vi hinner med allt som ska
städas och fixas! 

Trafikmiljön på Vitemölla
Efter mycket arbete och med en bra dialog med tra fik-
 ingenjören på kommunen, har vi fått ett första förslag
angående förändringar i trafikmiljön på Vi te möl la. 

När det gäller ned- och uppfarter från Lejegatan och
Garnhängevägen, har vi påpekat att vi INTE vill att
husbilar skall kunna köra ner mot Möllekruet och upp
för Möllebacken.   

När det gäller den så kallade ”parkeringen” på Titt-
utvägen där det står husbilar parkerade stora delar av
året, har vi nu blivit upplysta om att hälften av
marken ägs av Axels tivoli, Hjälmaröd 9:30, och hälf-
ten av en samfällighet, Hjälmaröd S:11. Vi trodde att
det skulle bli enkelt att lista ut vem som ägde Hjäl-
maröd S:11, men det är ca 100 (!) personer som äger
marken. Vi ska försöka beställa ett register från Sam-
fällighetsföreningsregistret för att få fram vem som
äger marken. 

Styrelsen har också blivit inbjuden till en träff i
april med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att dis-
kutera trafik- och parkeringsfrågor. De skriver i in-
bjudan att de vill diskutera våra problem och komma
fram till vilka åtgärder som skall göras. Samtidigt vill
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Medlemsavgiften 2022!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift till Leje-
föreningen. Medlemsavgiften är 300 kr per fastig-
het/ 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
➤ Soppkväll blir vårkväll
➤ Vårstädning 26 maj

➤ Trafikmiljön på Vitemölla
➤ Stranderosionen
➤ Bastuflotten

➤ Hjärt-lungräddning
➤ Bidrag från kommunen
➤ Årets fester

I DETTA NUMMER

➤ Dags för årsavgiften!



de tydliggöra vad som är kommunens ansvar, Trafik-
verkets ansvar och fastighetsägarnas ansvar. Det ser
vi verkligen framemot, och vi hoppas på en bra dia-
log tillsammans!

Svar som inkommit via mail från trafikingenjören: 
Här nedan är det förslag som togs fram i höstas och

som sedan legat på is p.g.a. sjukskrivningar/personal -
brist:

Ola Lars strädde – asfalt. Förslag: E16 Enkelrik-
tad trafik från Lejegatan till Garnhängevägen. S12
Husbilar förbjudna.

Norrearmssträddet – asfalt (idag skyltad begränsad
fordonsbredd). Förslag: E16 Enkelriktad trafik från
Garnhängevägen till Lejegatan. S12 Husbilar för-
bjudna.

Möllekruet – asfalt (idag skyltad sevärdhet). För-
slag: E16 Enkelriktad trafik från Lejegatan till Garn-
hängevägen. (Husbilar tillåtna.)

Möllebacken – asfalt (idag skyltad enkelriktad).
Förslag: E16 Enkelriktad trafik från Garnhängevägen
till Lejegatan (husbilar tillåtna).  

Stranderosionen 
Beträffande den accelererande stranderosionen så har
styrelsen varit i kontakt med hamnkaptenen i Simris-
hamns kommun, som nu har lovat att hjälpa oss. Det
skall ske genom att muddra i hamnen, och återan-
vända sanden och lägga den i kanterna ovanför stran-

den. Vi har också tänkt bjuda in honom till nästa
styrelsemöte för att höra lite mer kring arbetet. 
Bastuflotten
Planeringen av projektet Bastuflotten fortgår. Kon-
struktionsritningar för flotte och bastu tas fram i
skrivande stund som underlag för en förnyad kalkyl.
Parallellt tar projektet fram bemanningen för ett kom-
mande driftsskede och en driftsbudget. Lejeföreningen
har ansökt om hamnplats för flotten vid södra piren. 

Själva bygget startar när konstruktionsritningar
och kostnadsberäkningen är klara. Om allt går som
planerat kommer bastuflotten att byggas nere vid
Postahuset med start efter påsk. 

Hör gärna av dig om du vill medverka på något sätt
eller kom gärna och titta på! Som tidigare nämnts så
kommer ansvar för driften att beslutas under årsmö-
tet i juli.

Hjärt-lungräddning
Mats och Cecilia Agnvall har erbjudit sig att hålla
kurs i HLR – hjärt-lungräddning. Förhoppningsvis
kommer denna kurs att äga rum under sommaren
eller tidig höst, eller så fort pandemin medger det. 

Bidrag från kommunen
Även 2022 har styrelsen ansökt om bidrag från kom-
munen på 5 000 kr för diverse utsmyckningar för Vi-
 te mölla – till blommor, jord, marschaller och julgran.

Fester och arrangemang under 2022
Äntligen kan vi förhoppningsvis genomföra alla våra traditionella aktiviteter på Lejet! 

Har du egna tankar och idéer till aktiviteter så hör gärna av dig till festkommittén 
eller styrelsen.

17 april Äggarullning – Påskdagen kl. 11.00
5 maj Vårkväll (ersätter soppkvällen) kl. 18.30
26 maj Vårstädning – Kristi himmelfärds dag kl. 10.00
24 juni Midsommarfirande. Stången kläs kl. 10.00 – Dansen börjar kl. 14.00.
15 juli Årsmöte – Kl. 16.00
15 juli Hamnfest – kl. 19.00
28 juli Mingelkväll – kl. 19.00 
17 sept. Höststädning
Sommar/höst Utbildning i hjärt-lungräddning
13 okt. Soppkväll
5 nov. Vitemölla lyser – Alla helgons dag
27 nov. Julgranständning med glöggmingel
31 dec. Nyårsfyrverkeri i hamnen

Styrelsen önskar er alla en riktigt härlig vår och en 

GLAD PÅSK!


