Den här texten är hämtad ur
Bouletinen – informationsblad
för Mölle Bouleklubb.

När boulespelet kom
till Mölle
”Det var de närvarandes mening att föreningen i första hand skulle
ha karaktären av en kamratkrets med informell samling kring
boulekloten.” Initiativtagarna Olle Könsberg och Sune Rydén hade
lyckats samla tio för boulespelet intresserade möllebor att deltaga
i mötet.
______________________________________________________
”En kamratkrets med informell samling kring boulekloten”. Så
står det i protokollet från ett improviserat sammanträde vid
lastkajen på stationsområdet den 15 augusti 1989 för bildandet
av en bouleklubb i Mölle. Den beteckningen har blivit bestående,
låt vara att formerna efter hand måst bli mera reglerade.
Vi hade någon vecka före den 15 augusti – med Olle och Sune
som läromästare – i oxelallén mot Gylleröd gjort de första kasten
med nyinköpta klot. De studsade som stenarna ville, än hit, än
dit. Efter hand drog vi oss bortemot vägens ändalykt vid Fäladen.
Vi blickade begärligt mot det rätt ovårdade område där tågen
sedan länge hade slutat att pusta ut vid framkomsten till Mölle.
Kontakt togs med byföreningen om den kunde tänkas ha något
att invända mot en boulebana. Med byrådets välsignelse skrev vi
redan den 17 augusti till fritidsnämnden. Vi nämnde att vi var ett
trettiotal boulespelare, såväl herrar som damer, bland dem även
vänner från Arild och Höganäs, tillsammans snart över 40
medlemmar.
En så väl motiverad anhållan om ekonomiskt stöd kunde väl
nämnden inte motstå? Olle tog kontakt med fritidsnämndens
ordförande. Studier och beräkningar gjordes, och vid sitt
sammanträde den 3 oktober tillstyrkte nämnden ett anslag på
2 900 kr.
”Ja, vi måste väl göra någonting även för Mölle”, lär någon ha
yttrat vid sammankomsten. Tänk er nu vad som hade hänt med
ett sådant önskemål, i dessa åtstramningens tider!
Det skulle nu dröja till våren 1990 innan arbetet med banan
kunde komma i gång. Vi fortsatte att spela i allén.
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Bladet är odaterat, men det
kanske är någon medlem som
vet när det kom ut?

Åke Svensson fick det kommunala uppdraget att schakta och ta
fram banprofilen. NCC, som händelsevis fanns i byn för
avloppsarbeten, tog sedan vid. Det blev en rejäl bädd av
makadam och ovanpå det cirka 10 lass grus, det ytskikt som vi
sedan dess kastat eller rullat våra klot på.
Nu var det försommar. Det gällde för oss själva att fortsätta
arbetet – i första hand att sprida ut salt och att vattna, och
vattna, och vattna.
I Södergrens garage samlades några lördagsförmiddagar ett litet
glatt gäng, tog penslar i hand och målade staketläkten.
Så kom hösten. När bladen på björken vid banans mitt börjat
gulna skulle staketet sättas. Vi lånade ett tryckluftsspett från
kommunens parkavdelning, men det visade sig vara svårhanterligt och inte i bästa kondition. Det gick fortare ett gräva
groparna för hand.
Våren 1991 kunde vi börja spela för fullt på de sex banorna. Den
21 maj intonerade Tage Thiis invigningsceremonin på sitt lilla
dragspel. Rolf Norell från fritidsnämnden klippte det blågula
bandet.
Sedan dess har det vart efter hänt otroligt mycket, som vi alla
med stor tillfredsställelse kunnat konstatera. Ständiga
förbättringar på och kring banan. Bänkar, ny trappa, pergola, vita
stenar, banmarkering och – framför allt – i år den mycket stora
insatsen: utvidgningen med kanske tävlingsmässigt sett riktigare,
svårare banor.
Schybergska parken kunde skapas. ”Loppmarknadsgänget”
begåvade oss med nya bord och stolar med mera.
Det är här mer än värt att notera hur bouleklubben lyckats
förändra miljön på stationsområdet. Björkar har bevarats och
oxeln har formats till ett vackert träd. Kullens plantskola och
kommunens parkavdelning skänkte buskar, medlemmar kom
med rosor och tagetes – allt har planterats och underhålls väl.
Och flaggan går i topp vid alla våra aktiviteter. Ett mycket
beundransvärt arbete av så många frivilliga krafter! Uppskattat
av hela samhället – må vi innerligt hoppas.
Och vad händer sedan?
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Boulespelet då? Jo, det har tilltagit i intensitet på ett helt oanat
sätt. Från första säsongens en dag i veckan till tre, och med hög
puls när tävlingskommittén animerar oss att försöka bli bättre
och bättre.
Och många av oss kan inte ta paus från boulen ens under vintern,
då vi träffas och kastar kloten i Matakis Blå Hallen.
När det blir aktuellt med ett nytt jubileum – efter 10, 15, 20 … år
– är aktiviteten i Mölle bouleklubb och trivseln lika hög som i
dag?
Vi har tyvärr inte lyckats intressera yngre kullabor i nämnvärd
grad. Men de kommer kanske till banan när de blivit
pensionärer? Och gör lika goda insatser för att hålla den i gott
skick?
Må vi, nu snart 100 medlemmar i Mölle bouleklubb, hoppas det!
–●–
Bildtext: Initiativet och namnförslaget till bouleklubbens
informationsblad togs av K.G. Hansson. Lennart Silén Alfredsson
formade logotypen, Bengt Gille den grafiska layouten. Åke
Thomson skrev texten och tog bilderna.
Faktaruta om första styrelsen: Mölle bouleklubb bildades
formellt vid ett sammanträde den 1 2 september 1989. Olle
Könsberg valdes till ordförande. Styrelsen i övrigt: Åke Thomson,
vice ordförande, Barbro Möller, sekreterare, Fredrik Wahlund,
kassör och Lennart Seger, tävlingsledare. Suppleant: Kerstin
Kullenberg.
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