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Nya aktiviteter i Lejeföreningens regi 
Förutom de av årets aktiviteter som vi presenterade i förra
Lejebladet – det finns på vår hemsida under ”Lejebladet”
– tillkommer ett par nya och spännande:

– ”Kom och glo” äger rum den 5 augusti. Är du intres-
serad av att visa upp din trädgård eller ditt hus för med-
lemmar i Lejeföreningen, så mejla till krister@hjelms
info.se. 

Besökarna skall bjudas på något gott i glaset. Vi hoppas
att det är många som vill visa upp sitt hus, trädgård eller
något annat spännande, men också att det kommer många
nyfikna besökare! 

– ”Öppen scen” är ett samprojekt med Vitemöllakios-
ken. Det kommer att äga rum den 5 augusti på kvällstid
utanför Vitemöllakiosken. Vitemölla har många duktiga
musicerande personer som vi hoppas kommer att spela
och sjunga denna kväll. Vi återkommer med tid och hur
man ska anmäla sig till denna fantastiska aktivitet! 

Lejeföreningens samarbete med Vitemöllakiosken om-
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● Äggarullning på påskdagen
● Vårstädning på Kristi himmelfärdsdag
● Hjälp till att snickra en ny majstång!
● Nya aktiviteter i år!
● Utbildning i HLR den 15 juni!
● Träffa styrelsen den 25 juli!

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! 

Vårstädning Kristi himmelfärdsdag 18 maj kl 10.00! 
På Kristi himmelsfärdsdag samlas vi vid Postahuset för
att traditionsenligt städa stranden, heden, hamnen, killan
och busskuren. 

Efter väl utfört värv bjuder Lejeföreningen på korv och
bröd. Ta gärna med er egen dryck. 

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

Alla hälsas välkomna!

Hjälp till att snickra en ny majstång!
Dessvärre har vår majstång blåst sönder i vinter, så vi be-
höver göra en ny till midsommar. Finns det några hand-
lingskraftiga och händiga personer som kan hjälpa till med
detta, så kontakta styrelsen!

Vad gäller platsen för midsommarfirandet – Möllehäl-
lan – så behöver den röjas upp ordentligt. Styrelsen har av
denna anledning kontaktat Stiftelsen Skånska Landskap,
som är markägare, och vi hoppas att de hörsammar vårt
önskemål.

● Dags för årsavgiften!
● Snöröjningen sköts av kommunen
● Samverkan för Hanöbukten
● Erhållna bidrag!
● Nytt lås på Postahuset
● Årets fester och arrangemang

Medlemsavgiften 2023!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeför-
eningen. Medlemsavgiften är 300 kr per fastighet/hus-
håll och inbetalas på bankgiro 809-1431. I avgiften
ingår 100 kr som avsätts som en buffert för kommande
underhåll av Postahuset.

Ett inbetalningskort medföljer detta Lejeblad, men
finns även i pdf-format på www.vitemolla.org där det
kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.



Samverkan för Hanöbukten
Vi har tidigare berättat att styrelsen för Lejeföreningen har
återupptagit arbetet med organisationen Samverkan för
Hanöbukten. Styrelsens Maria Sander har nyligen deltagit
i ett möte i Kivik tillsammans med representanter från
denna organisation samt Kiviks byalag/kustråd. 

Det var ett mycket givande möte där representanterna
för Samverkan för Hanöbukten berättade om sin verk-
samhet, visioner och pågående projekt. Huvudsyftet är så
klart att verka för att Hanöbukten skall bli frisk och väl-
mående, men man framhöll också socialt hållbara aspek-
ter runt Hanöbukten, som social samvaro och möjlighet
att arbeta, verka och leva i området. Byalaget på Kivik be-
rättade bland annat om hur de driver det spännande pro-
jektet ”Kiviks tång”. 

Samverkan för Hanöbukten kommer i år – för andra
året – att genomföra en Hanöbuktsvecka under våren. Leje-
föreningen kommer att vara engagerade i detta arbete på
något vis.

Ansökta och erhållna bidrag! 
Styrelsen har ansökt och fått beviljat bidrag från:
– Österlenkraft, 3000 kr för första halvåret till de dyra el-
kostnaderna för Postahuset. Styrelsen kommer givetvis att
ansöka om bidrag för även det andra halvåret.
– Simrishamns kommun, och fått 5 000 kr till diverse ut-
smyckningar på Vitemölla – bland annat till blommor,
jord, marschaller och julgran.

Hjärtligt tack!

Nytt lås på Postahuset
Ett nytt lås har inskaffats till Postahuset, eftersom en
massa nycklar har tappats bort och försvunnit genom åren. 

Montering kommer att ske innan sommaren. 

fattar programmet:
Torsdag 29 juni Trubadur underhåller
Torsdag 13 juli Trubadur underhåller
Torsdag 20 juli Allsång
Onsdag 26 juli Musikquiz
Torsdag 3 augusti Allsång
Lördag 5 augusti Öppen scen
Torsdag 10 augusti Trubadur underhåller

Hjärt-lungräddning (HLR) – utbildning den 15 juni!
Cecilia och Mats Agnvall från Vitemölla kommer att hålla
i en utbildning i HLR den 15 juni kl. 14.00. Plats medde-
las i inbjudan som kommer i sommar. 

Antalet platser är begränsat, så det krävs en föranmälan
till utbildningen. 

Kom och träffa styrelsen den 25 juli!
Den 25 juli kl.16.00–18.00 har vi öppet hus i Postahuset.
Ni kan då träffa styrelsen och ställa frågor, eller rent av
komma med förslag på arbete till styrelsen! 

Vi bjuder på en kopp kaffe. 
Varmt välkommen! 

Snöröjningen sköts av kommunen
Innan ansvarsfrågan slutligen har lösts med hjälp av Lant-
mäteriets s.k. förrättning, har gatuingenjör Benny Losell
meddelat att Simrishamns kommun snöröjer och halkbe-
kämpar hela Källebacken (och resten av västra Vitemölla,
har vi märkt). 

Han berättade också att den sandlåda som tills nyligen
fanns strax ovanför Killan, har återtagits av kommunen.
Sådana behövs nämligen inte längre, eftersom de fordon
som sandar, numera inte behöver fylla på sina maskiner
med sand. 

Fester och arrangemang under 2023 
Här är en lista på alla våra trevliga aktiviteter som vi har planerat att genomföra under året. 

Har du själv några idéer om andra aktiviteter, så meddela gärna festkommittén eller styrelsen!  

Soppkväll den 9 februari – har ägt rum 
Äggarullning – påskdagen den 9 april
Vårstädning – Kristi himmelsfärdsdag den 18 maj
HLR – teori och förevisning torsdagen den15 juni 
Dans kring majstången – midsommarafton den 23 juni
Årsmöte och Hamnfest – fredagen den 14 juli 
Kom och träffa styrelsen – och ta en kopp kaffe i Postahuset den 25 juli kl. 16.00 
Mingelkväll – torsdagen den 27 juli 
”Kom och glo” – lördagen den 5 augusti 
Öppen scen lördagen den 5 augusti på kvällen – i samarbete med Vitemöllakiosken 
Höststädning – lördagen den 16 september
Soppkväll – torsdagen den 19 oktober
Vitemölla lyser – Alla helgons dag den 4 november
Julgranständning med glöggmingel – 3 december
Nyårsfirande i hamnen – Nyårsafton den 31 december 


