
I DETTA NUMMER:

– antingen kontant eller via Swish. Medtag egen
kudde, matta eller filt att ligga på. 

Datum: 6, 9, 13, 16 och 20 juli. Vi börjar kl. 8.00
på morgonen vid varje tillfälle. 
◆ VM i golf 7 augusti
Vitemöllemästerskapet i golf arrangeras även i år.
Tävlingen äger rum fredagen den 7 augusti på Dju-
padal. Närmare information meddelas senare på le-
jets anslagstavlor. 
◆ Boule
Den som vill spela boule är hjärtligt välkommen på
söndagar kl. 15.00. Vi spelar på banan mitt emot Vi-
temölla Badhotell. Ingen föranmälan krävs. 

”Potthålen” på Garnhängevägen skall lagas!
Vi har haft många och långa samtal med Samhälls-
byggnadskontoret angående ”potthålen” på Garn-
hängevägen. Kommunen har nu beslutat att låta laga
dem, och har anlitat Skanska för att utföra arbetet. 

Bidrag från Kultur- och fritidsnämnden
Styrelsen har hos Kultur- och fritidsnämnden ansökt
om, och blivit tilldelad, 5 000 kr till Lejeföreningen
för utsmyckning på lejet. 

Ett hjärtligt tack för det!

Har du betalat medlemsavgiften för 2020?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
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Inställda fester, aktiviteter och årsmötet
Som styrelsen tidigare meddelat har dessvärre många
av våra traditionella aktiviteter ställts in i år på grund
av Covid-19 – vilket så klart är väldigt tråkigt. 

Vi hoppas emellertid att vi ska kunna genomföra
årsmötet under hösten. Men först när Folkhälsomyn-
dighetens direktiv ändras, kan vi bestämma datum för
detta. 

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 12 juli
2019 – 10 juli 2020 är skriven och har godkänts av
styrelsen på styrelsemötet den 14 juni. 

Den kommer som vanligt att läggas in på hemsidan
samt anslås på anslagstavlan på Postahuset.

Icke inställda aktiviteter!
◆ ”Walk and talk”
Alla som vill promenera tillsammans (givetvis håller
vi avstånd) träffas varje onsdag kl. 9.00 vid postahu-
set. Vi startar onsdagen den 1 juli. 
◆ Yoga under juli månad
Även denna sommar blir det kundaliniyoga vid pos-
tahuset. Man behöver inte ha någon som helst tidiga -
re erfarenhet av denna typ av yoga. Det som utmärker
den är att de flesta kroppsställningar är relativt lätta
att utföra. 

Kostnaden är 100 kr per gång. Du betalar på plats
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Lejeföreningen? Endast 200 kr per hushåll. Har du
slarvat bort inbetalningskortet så finns ett sådant att
tanka ner från vår hemsida – direktlänken är www.
vitemolla.org/onewebmedia/LejeforeningenArs
avg2020_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!

Behov av en Postahusfond
Styrelsen har under året sett ett behov av att en sär-
skild Postahusfond borde upprättas. Den skulle kun -
na byggas upp genom att öka medlemsavgiften med

100 kr, som bokförs på ett särskilt konto, för bland
annat renovering av Postahuset. Ny årsavgift skulle
då bli totalt 300 kr, om det kommande årsmötet god-
känner detta. 

Strandstädningen populär!
Vårens städdag genomfördes som vanligt med bra-
vur. Den traditionella gemensamma fikan kunde vi i
dessa tider inte njuta av den här gången, men det hop-
pas vi kunna ta igen vid nästa städdag. 

Vi var nästan 70 personer som hjälptes åt med att
städa stranden, heden, killan och busshållplatsen –
stort tack till alla deltagare, och givetvis även till er
som ständigt ser till att gräsmattorna på Garnhänge -
vägen är i gott skick. 

Styrelsen vill framföra ett varmt och stort tack för det gångna verksamhetsåret, och 
hoppas att tiderna blir sådana att vi kan kalla till årsmöte under hösten!

Vi önskar er alla en fin sommar!

Vårt kära svanpar nere vid hamnen har nedkommit med fyra små söta
duniga ungar. Elka har från första parkett vid Techas och Halvard
Hanssons hus, haft bra koll på ruvning och nedkomster. Hon kunde
berätta att det första ägget kläcktes natten till midsommardagen,
sedan kom de övriga med några timmars mellanrum.


