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sen sedan konstatera följande: Det finns en extern fi-
nansiering för att bygga en vedeldad bastu för 4–6
personer på flotten – bygget kommer med andra ord
inte belasta Lejeföreningens ekonomi. 

Styrelsen beslutade därför att fortsätta planering -
en. En särskild projektgrupp ska bildas som hålls
samman av Pelle Gemmel och Gunnar Ericson. Många
intresserade har redan anmält sig till ett kommande
bygge, som kan komma igång när det har planerats
i detalj.

Den viktigaste frågan som återstår att lösa är hur
själva driften och skötseln ska organiseras. Styrel-
sens principiella och absoluta uppfattning är att drif-
ten inte ska belasta Lejeföreningens med lems fi nan-
 sie ra de budget. Bastun måste bära sina egna kost-
nader. Så är det ju också redan idag för driften av
Postahuset (de 100 kr extra som tas ut tillsammans
med medlemsavgiften om 200 kr) och Lejeförening-
ens festverksamhet som också helt bär sina egna
kostnader.

Styrelsen ser två alternativ. Ett alternativ är att Le-
jeföreningen är framtida huvudman för driften av
bastuflotten (som också ägs av Lejeföreningen), och
att verksamheten (skötsel, reparationer, ved, städ-
ning, eventuell försäkring m.m.) finansieras genom
avgifter av dem som använder bastun. Bastuflottens
ekonomi särredovisas i den ekonomiska redovis-
ningen. Det är Lejeföreningens medlemmar som får
använda bastuflotten.

Ett andra alternativ är att det bildas en fristående
förening för driften (fast Lejeföreningen är fortfa-
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➤ Hommeflotte blir bastu!
➤ Ålasumparna på norra pirarmen
➤ Fester och arrangemang 2022

Bastuflotte i hamnen! 
Under de senaste åren har en del Vitemöllabor tyckt
att det hade varit trevligt med en bastu i hamnen.
Bl.a. har frågan kommit upp på flera årsmöten (se-
nast i år) med begäran om en utredning av hur det
hela skulle kunna lösas. Lejeföreningens styrelse har
undersökt möjligheterna, och kommit fram till att en
bastu skulle kunna förverkligas redan till sommaren
2022.

Följande har hänt: Sten Möllare och Tobbe Åla-
fiskare kontaktade Lejeföreningen angående sin hom-
meflotte som de inte längre skulle använda. De ville
därför gärna donera den till Lejeföreningen. Detta
födde tanken att vi med den skulle kunna lösa bas-
tufrågan – i form av en bastuflotte. 

Det hade nämligen visat sig, efter kontakter med
kommunen, att det inte var helt enkelt att bygga en
bastu på land vid hamnen på grund av markägoför-
hållanden, bygglovsfrågor m.m.

Styrelsen och några bastuintresserade synade den
nya idén i sömmarna. Hommeflotten visade sig vara
tillräckligt stor för en bastu, och den är flyt- och sjö-
värdig med god marginal. Styrelsen tilltalades så
klart också av tanken att hommeflotten skulle få ett
nytt liv istället för en oviss framtid. 

Styrelsen beslutade den 30 oktober att ta emot
Stens och Tobbes donation och dra igång ett ”pro-
jekt bastuflotte”. Nästa steg var att ta fram en första
skiss, samt göra en första kalkyl för att se hur pro-
jektet skulle kunna finansieras.

Vid styrelsemötet den 28 november kunde styrel-

➤ Vi ses vid tolvslaget!
➤ God Jul!
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rande ägare till bastuflotten och upplåter den till
denna förening). Den nya föreningen svarar för drif-
ten (samma som i alternativ 1) genom medlemsav-
gifter eller på annat sätt som den nya föreningen
bestämmer. Bastun används av medlemmarna i den -
na förening.

Hur driften ska organiseras blir en fråga för Leje-
föreningens årsmöte att besluta om den 15 juli. Till
årsmötet ska det därför finnas ett färdigt förslag om
detaljerade regler, budget samt helst även personligt
ansvariga för den kommande driften.

Den som har frågor och funderingar är välkom-
men att kontakta styrelsen. Den som vill medverka
och hjälpa till, antingen med bygget eller med den
kommande driften, får så klart också mycket gärna
höra av sig

Vi bifogar ett foto på ålaflotten och det skissför-
slag som vi arbetar vidare efter. 

Styrelsen för Vitemölle Lejeförening
Pia Svensson ordförande

Fester och arrangemang på lejet under 2022
◆ Soppkväll – torsdagen den 17 februari.
◆ Äggarullning – Påskdagen den 17 april.
◆ Vårstädning – Kristi himmelfärds dag den 28 maj.
◆ Dans kring majstången – Midsommarafton 24 juni.

◆ Årsmöte – fredagen den 15 juli.
◆ Hamnfest – fredagen den 15 juli.
◆ Mingelkväll – torsdagen den 28 juli.
◆ Höststädning – lördagen den 17 september.
◆ Soppkväll – torsdagen den 13 oktober.
◆ Vitemölla lyser – Alla helgons dag den 5 november.
◆ Julgranständning med glöggmingel – 27 november
◆ Nyårsfyrverkeri – Nyårsafton den 31 december.

Med förbehåll för ändringar, inte minst med tanke
på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, får
man väl fortfarande dessvärre tillägga.

Vi ses på nyårsafton!
Lejeföreningen bjuder vid tolvslaget som vanligt på
ett vackert fyrverkeri, som avfyras från norra pirar-
men. 

Fyrverkeriet kommer att centreras över hamnen
och varar i cirka fem minuter. 

Vi vet att detta är en uppskattad tradition, som
också har det goda med sig att många hushåll avstår
från att köpa egna smällare och raketer, som kanske
avfyras på andra platser och tidpunkter, till olägenhet
för bl.a. hundar och katter. 

Vi hoppas få se så många av er som möjligt nere
vid hamnen, för att gemensamt hälsa det nya året väl-
kommet!

God Jul 
& 

Gott Nytt år!
önskar 

Lejeföreningens styrelse


