
I DETTA NUMMER:

Lejeföreningen? Endast 200 kr per hushåll. Med-
lemsavgiften är nödvändig för att kunna vara med på
t.ex. årsmötet och Mingelkvällen! 

Har du slarvat bort inbetalningskortet så finns ett
sådant att tanka ner från vår hemsida – direktlänken
är http://vitemolla.org/onewebmedia/Lejeforeningen
Arsavg2017_lag.pdf. 

Du kan också betala in direkt till Vitemölle Leje-
förenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange namn
och adress!

OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.
Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!

Mingelkväll 27 juli
Lejeföreningens otroligt populära Mingelkväll äger
rum den 27 juli kl. 19.00. OBS! Endast för medlem-
mar! 

Mingelkvällen kommer även i år att före gås av ett
Minimingel/familjemingel, för barn och föräldrar,
mellan kl. 16.00 och 18.00.

Tanken är att även barnen skall få en mingelfest
samtidigt som de vuxna får en chans att bekanta sig
med varandra.

Busshållplatser – ”superbussar”
Region Skåne har planer på att införa ett system med
direktbussar på bl.a. linjerna Ystad–Kristianstad och
Simrishamn–Kristianstad. Avsikten med detta så kal-
lade ”superbusskoncept” är att efterlikna tågresande. 
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Midsommar på Lejet
Vi reser och klär majstången kl.10.00 på midsommar-
 afton – kom gärna dit med barnen och hjälp till! Tag
med blommor och grönt, så blir stången vacker även
i år. 

Och det blir som vanligt musik till arbetet! Vite-
möl las glada och duktiga spelemän repar nämligen
samtidigt. Och spelar du själv något instrument, är
du hjärtligt välkommen att förstärka orkestern!

Dansen kring majstången börjar traditionsenligt kl.
14.00. Plats som tidigare: Möllehällan. 

Lejeföreningens årsmöte och Hamnfest 14 juli
Härmed kallas till Lejeföreningens årsmöte fredagen
den 14 juli kl. 16.00 vid Postahuset (endast för Leje-
föreningens medlemmar – se till att betala medlems-
avgiften dessförinnan!). Ärenden enligt stadgarna. 

Efter årsmötet blir det i vanlig ordning Hamnfest
kl. 19.00. 

Precis som i fjor kommer vi att ta en entréavgift
till Hamnfesten. Denna ersätter det tidigare frivilliga
bidraget då vi ”gick med hatten”. 

Entréavgiften, 50:-/vuxen (från 18 år), förväntas
täcka kostnaderna för orkestergage och bordshyra.

Entrébiljetter kommer att säljas under kvällen.
Medtag jämna pengar, tack! 

Har du betalat medlemsavgiften för 2017?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till

➤ Vådligt att köra på bron över Mölleån!
➤ Den vilande vägföreningen och bron
➤ Yoga på Lejet
➤ VM i golf den 4 augusti
➤ Vårstädningen avklarad
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Glad sommar!

En förutsättning för att tågkänslan skall infinna sig
hos passagerarna, är att bussen bara stannar vid håll -
platser som vanligtvis har många påstigande resenä-
rer. Det kommer innebära att många hållplatser på
landsbygden kommer att dras in! I dagsläget är det
oklart vilka hållplatser det handlar om. 

Den politiska beslutsprocessen är komplicerad, ef-
tersom den involverar både beslut och avtal mellan
berörda kommuner och regioner, samt genomförande
av Skånetrafiken. 

Vi i lejeföreningens styrelse har bestämt att vi skall
agera mot detta. Ordföranden har därför varit i kon-
takt med både politiker och kommundirektören, och
vi återkommer så fort vi vet mera. 

Men vi kommer här förmodligen att behöva alla
medlemmars hjälp och stöd!

Vådligt att köra på bron över Mölleån!
I skrivande stund har det kommit till vår kännedom
att en olycka ägt rum på bron över Mölleån vid par-
keringen! 

Det skedde fredagen den 2 juni, när en bilist skulle
köra över den. En planka slog med kraft upp i bilens
underrede och skadade det. Och till den grad att han
inte kunde köra vidare, utan var tvungen att knacka
på hos en intillboende för att låna en såg för att såga
av plankan!

Han var naturligtvis nyfiken på vem som ansva-
rade för bron, eftersom han självfallet ville ha ersätt-
ning för skadorna på sin bil.

Lejeföreningen kommer snarast att kontakta poli-
sen och kommunen, eftersom det inte kan anses vara
säkert att färdas på bron i det skick den är i. Den bör
förmodligen stängas av. 

Lejeföreningen har sedan många år agerat i frå gan
om underhållet av bron, utan att den har lösts av be-
rörda myndigheter. På senare tid har kommunen
t.o.m. försökt lägga ansvaret för bron på den vilande

gamla vägföreningen i Vitemölla! Senaste nytt i den
frågan kan ses nedan.

Den vilande vägföreningen och bron
Efter styrelsens påtryckning till kommunen, har Sim-
rishamns kommun ansökt om förrättning hos Lant-
mäteriet, angående vem som är ägare och ansvarar
för bron. Samtidigt vill kommunen ompröva den vi-
lande vägföreningens ansvar i Vitemölla.

Yoga vid Postahuset i sommar!
I sommar får du möjlighet att prova på kundaliniyoga
vid Postahuset. Man behöver inte ha någon erfaren-
het av denna yoga tidigare. Det som utmärker den är
att de flesta kroppsställningarna är relativt lätta att ut-
föra. Nästan alla människor kan göra övningarna,
även om man är äldre eller inte har tränat på länge.
Du behöver inte heller vara vig eller i fysisk topp-
form. Man brukar kalla denna yogaform för aktiv och
dynamisk. 

Kostnaden är 100 kr per gång. Du betalar på plats
vid varje tillfälle som du deltar. Medtag egen matta
eller filt att ligga på. Välkomna!

Datum: 3, 10, 17, 24 och 31 juli. 

VM i golv 4 augusti
VM i Golf kommer att arrangeras även i år. Täv-
lingen äger rum fredagen den 4 augusti.

Städningen på Kristi himmelsfärds dag 
Ett stort antal ”städare” ställde upp vid vårstädningen
av killan och strand- och hamnområdet – vi var näs-
tan 40 personer. Efter städningen bjöd Lejeförening -
en på korv som belöning för arbetet. 

Ett stort tack till alla som hjälpte till med städ-
ningen i år! 

På kvällen samlades vi åter vid Postahuset och gril-
lade tillsammans i det härliga försommarvädret. 


