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Många har under sommaren i fem
veckor, två gånger i veckan, kommit
till Solvikens badplats för att under en
tidig morgontimma gyim1astisera framför barnbassängen. Sammanlagt har vi
varit cirka 270, mest damer och några
få män. Vädret har varit svenskt sommarväder, ömsom sol och stiltje, ömsom blåst och regntunga moln. Regn
var vi förskonade från. Några av del-

tagarna är Möllebor, andra kommer
åkande eller cyklande från Arild, Lerhamn, Nyhamnsläge och Strandbaden.
Många är sommarboende. Flera bor i
USA, Danmark, Belgien, eller England
under vintern och återkommer sommar efter sommar till Solviken och
morgongymnastiken.

....
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Vi fortsltter i höst med damjympa i
annexet. Måndagar två förmiddagsgrupper, onsdagar en kvällsgrupp
och torsdagar en förmiddagsgrupp
allt med början i september. Vill Ni veta
mer ring Agneta Jetsen, Mölle Friskvård, tel 347 532

Agneta Jetsen
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ORVFÖRANVENS RAVER
Sommaren 98 kändes det riktigt alt systemändringar, teknisk upprustning
gymnastisera i Solviken till låten:
och kompetent tillsyn. Det finns förslag
"Sommaren är kort och det mesta regnar till projekt, ett för år 2000 (I.) och ett
bort". Sommaren , - - - - - - - - - - - - . . . . . annat långsiktigt (2).
99 borde det ha
(I) Kullabergsguiderna ålar sig skötseln av
hetat: "Sommaren
är lång men med
barn-bassängen och renalltför mycket
hållningen av badplatsen.
tång". Det var
Syföreningen tillstyrker

i;~=~~~~~~~~~!

minst sagt snopet
guidernas ansökan hos
att båda våra
länsstyrelsen och kombadplatser fungerade så dåligt delar av munen om att få uppföra en bastu på
denna fantastiskt fina sommar. Den cementplattan ovanför familjebadet.
största boven var tången. Den täppte Bastun skulle vara tillgänglig för byborna
ideligen till pumpen i barnbassängen i och förses med utrymmen för
Solviken och la sig som illadoftande sjok omklädning 111111. Bastun skulle vara
i Fågelviken på den lilla sandstranden. flyttbar och kunna tas bort om den inte
Nu behövs det arbete och pengar för att fungerar. Innan avtal skrivs mellan
få båda badplatserna att fungera till nästa Syföreningen och guiderna skall
sommar.
styrelsen för Syföreningen ha godkänt
Problemen i Fågelviken får vi
ritningar över bastun med utrymmen.
försöka klara själva. Kommunen har Hör av er med synpunkter!
avsagt sig ansvaret för .--- - - - - -- - (2) Hela Solvikens
viken .
Sommarens
badplats
inklusive
tångelände väckte många
bryggan rustas upp till en
tankar hos styrelsen bland
högre standard med hjälp
annat den om frivilliga
av EU-medel. Bollen
insatser från bybor och
ligger för när-varande
sommar-boende. När det
--~hos Byföre-ningens
händer någonting akut som krä:;• - - -- --=-styrelse att komma in med
fysiskt arbete räcker inte våra egna över-siktligaskisserövervilkaönskemål
krafter till. För att vår by skall fungera som finns i byn. Vi i styrelsen är därför
måste vi kunna fa hjälp av friska, starka angelägna om att få in synpunkter på
krafter. Jag vet inte hur stora frivilliga detta mycket omfattande projekt. Vi
insatser det hade krävts för att hålla kommer att ordna ett informationsmöte
Fågel viken i gång även första delen av
under hösten i frågan.
sommaren. Men nog är det realistiskt att
Sommarens arrangemang har
tro att det varit möjligt. Och Fågelviken samtliga varit mycket lyckade främst
är inte ensam om problem som våra Sillens dag till stor del tack vare de två
fysiska krafter inte klarar av. Det kan
huvudarrangörerna, Gunnar Olsson och
gälla midsommarstångens resning och
Elisabet Carlberg som båda blivit allt
borttagning, ner-och upp-montering av skickligare och mer proffsiga. Styrelsen
stationsklockan mm.
utbringar ett LEVE så här i efterhand!
Därför går vi i detta nummer ut Midsommarfirandet och Sillens dag
med upprop till alla goda krafter att rapporteras på annan plats i Möllekuriren.
anmäla sig som villiga att ställa upp då
Sommarmötet på Grand drog
det behövs det vill säga ingå i en POOL sextio personer och alla gladde vi oss åt
för frivilliga insatser. Om vi far ett antal
Håkan Linds och Hans Otto Pyks
namn i poolen kan vi ringa runt i nödens
fotoförevisning. Håkan Lind tilldelades
stund och be om hjälp. Att vi har en pool årets Möllediplom för sin ledning av
av frivilliga kan bli avgörande för fotoprojektet, se följande sida. Många av
dem som ställt upp och jobbat i
överlevnaden av Fågelvikens badplats.
Se ruta om anmälan på sida 3.
fotoprojektet har gjort enastående
Med Solviken är det främst fråga
insatser och skall ta till sig en stor del av
om anläggningar som klappar ihop då äran för diplomet. - Peter Kovacs, ordf.
det blåser. Här gäller fortfarande ett socialnämnden, presenterade listor för
kommunalt ansvar. Det behövs namninsamling. Det gällde protest mot
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sommarens brist på polisbevakning i
Höganäs.
En begäran om hela styrelsens
omedelbara avgång och nyval på mötet
togs inte upp utan hänsköts till styrelsen.
Val frågor behandlas på årsmötet i mars,
medan sommarmötet är till för
information och diskussion . På
efierföljande styrelsemöte beslöt en enig
styrelse att inte avgå och inte ordna
nyval. Samtidigt beslöts om några
ommöbleringar inom styrelsen. Då Gösta
Carl berg förklarat att han inte tänkte delta
i fortsättningen i styrelsens arbete beslöts
att Mia Andersta skulle ersätta honom
som vice ordförande. En ny
byggnadskommitte tillsattes med Bengt
Bring, Bertil Svensson och Ann-Sofi
Holmbeck.
Det nybildade Kullabygdens
Byaråd har för närvarande elva av de
femton byarna i Höganäs kommun
anslutna . I byarådet diskuteras
gemensamma frågor. I det senaste mötet
i lngelsträde den 15 september deltog
kommunledningen.
Denna gång aktualiserades i rådet
frågan om el-priserna och avtalen med
Öresundskraft. Det är väl inte någon som
har någon invändning mot att fa lägre
el-kostnader? Se nännare sida 3.
Under natten den I6e augusti kom
det ett skyfall över bygden som orsakade
översvämningar i många hus.
Dagens intressanta fråga:" Hur
stor är sannolikheten för att skyfall av
denna karaktär skall slå till igen? "
Hur m å nga minns Tage
Danielssons tal om sannolikhetsberäkningar med anledning av
kärnkraftsolyckan i Harrisburg? Han
undrade till sist om sannolikheten för en
ny kämkraftsolycka var så obetydligt
liten så att den i Harrisburg hade nog
egentligen aldrig inträffat. På liknande
sätt kan man undra om sannolikheten för
upprepade våldsamma skyfall är så liten
-en på hundra - att översvämningarna
den sextonde augusti 1999 egentligen
inte inträffade åtminstone inte på
Kullahalvön. Men vi som drabbades
känner fortfarande förödelsens doft i
näsborrarna och vet att det hände och
tror att det kan hända igen i morgon.
Trots de statistiska intervallerna på I 00
år.
Ulla Jacobsson

Den brännande sommarvärmen har
nästan tagit andan ur oss. Strand och
bad har legat närmast till hands på
agendan för de flesta. Byn slumrar
stillsamt. Vid närmre påseende
kan man ändock iaktta
tappert kämpande
Möllebor med
målarpenseln i
högsta hugg.
M å n g a
vackra
renoveringsinsatser har
1
gjorts
Mölle de
senaste åren
till glädje för oss
alla. Av detta har vi
dragit slutsatsen att det
är många som värnar om och
är beredda att arbeta för en långsiktig
utveckling av Mölles skönhetsvärden.
Att bevara det gamla och
samtidigt våga klivet in i framtiden är en
komplicerad manöver och kräver ett så
brett perspektiv som möjligt.
Byggnationen på fotbollsplanen har varit
i focus de senaste tio åren och liknande
ärenden vad gäller trafik, byggnader,
öppna ytor, gång - och cykelvägar,
hamn, gator och torg kommer med
största säkerhet att dyka upp i framtiden.
Det blir lätt så att ingen framför
sina synpunkter förrän förändringen är
genomförd varvid konflikter uppstår

som hade kunnat förebyggas genom en
klar gemensam målsättning.
Att vi idag har en gammal
stadsplan kan lätt leda till komplikationer
cx:h

kanmunen tvingas till nya detaijpanslösningar
för olika projekt där viljorna går isär. Vi
är en av många orter i kommunen och
resurserna är givetvis begränsade. Så
hur ska vi skapa underlag för att få
gemensamma riktlinjer för framtiden?
Genom skapandet av ett
estetiskt råd, där medlemmar med olika
kompetenser inom området för ett
samhälles estetiska utfonnning, arbetar
fiivilligt med att samla och dokum-entera
information om Mölles tidigare
bebyggelse och stilar.

Samarbete och kunskapsutbyte
med kommunen. Genomgång av befintlig
stadsplan och förslag till kommunen
gällande förändringar av denna. Dialog
och kunskapsutbyte med byborna.
Detta är ett gigantiskt arbete och
de behöver stöd av Dig! Du som
ser möjligheter till långsiktiga
förbättringar i ditt "hörn"
av Mölle. Du skall också
kunna vända dig ti Il
rådet för att få
synpunkter om Du
känner Dig villrådig
beträffande en nyeller ombyggnation,
färgsättning, skyltning
m.m.
Vår förhoppning är
att rådet skall kunna arbeta
långsiktigt och vara obundet av
politiska och ekonomiska intressen.
Rådet kommer att arbeta under
byföreningens styrelse och vi ser fram
emot en helhetssyn på Mölles estetiska
fra mtid!
Enligt beslut taget i styrelsen för
Mölle byförening utgörs rådet av följande
personer:
Sigvard Enhammer
Erik Wennerström
•
Henrik Bager
•
Olivier Tripod
Mona Helleberg

.
.

.

Mia Andersta

ANMÄLAN1Il.LPOOLFÖRJOBBI MÖLLEBYFÖRENING.

FRÅGANOMEL-AvrAL

Jag lr villig att stilla upp och bugga i fllr MBF lr 2 000. Jag
finns i M6lle sommaren 2000 veckorna _ _ _ _ _ __
Jag finns i M6Ue hela Aret 2 000

kontakta Bengt Brlng Ålgrlnd 2,
tel nr 347 444 eller
Hans Nilsson tel nr 340 896,
mobil 070 4824498

Namn
INFORMATION

Ameu._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tolnr

Ligg ett meddelande i Byfllrenlngens brevlAda eller Ulla
Jacobssons, Ransviksvlgen 20B
Eller ring tel 042 347 026

Kostnaderna rur Möllekuriren har inom styrelsen sedan
lång tid ansetts Rir stora i förhållande till Byföreningens
begränsade resurser. Detta nummer skall ses som ett försök
att ~ål~a kostnadem_a nere. Därav förseningen med
Bhr det inte någon märkbar
utgivningen.
kostnadsreducering !Ar vi tänka till igen.

UJ
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Det har blivit tradition med Sillens dagprogram och aktiviteter uppskattas.
Därför kom det ett par tusen personer trots det varma sommarvädret - för att
uppleva sillen och mycket annat i olika
former.

;,

På morgonen var aktiviteten stor
bland arrangörerna för att allt skulle vara
klart till kl 11 . Redan då var det kö till
Skånska Sillakademins silla-skola, där
man fick lära sig att lägga in Brantevikssill, och sedan ta burk och diplom med
sig hem. Det blev många sådana skolor
under eftermiddagens lopp. Proffsigt
och med mycket humor - uppskattat av
alla.

I stora krögartältet kunde man
njuta av sill i olika former och lämpligt
dricka därtill, det gick även att fä korv
och bröd.Det var många som njöt av allt
vad de fem krögarna hade att erbjuda -

på grund av värmen inte minst ölen. Allt
var trivsamt och lyckat.
I samma tält hade Hamnföreningen genom Nils-Åke Jansson
arrangerat en utställning med gamla
fiskeredskap och andra gamla saker.
Mycket intressant,
och det var många
som
fick
fin
infonnation av NilsÅke.
Ingvar Olmell
underhöll
med
positiv-halar musik
och visade också
sina elektroniskt
datastyrda modellbåtar i hamnbassängen. Mölle museum för teknik och
sjöfart var också populärt. Där var en
jämn ström av besökare. Special Sport
School hyrde ut kajaker och Möllebåten
gjorde extra turer.

presenterade dessa och deras mentorer
på scenen på sitt personliga, trevliga och
humoristiska sätt. Därefter bar det iväg
till Kullaberg för vandring och ti Il Ransvik
för posering i klassiska Möllebaddräkter.
På kvällen var det dags för uppvisning i
festklänning i krögartä ltet. I-lär var det
över 200 personer som njöt av vad
krögarna hade att erbjuda och röstade
fram " Miss Mölle 99". Med tjugo rösters
övervikt vann Ann-Chri s tin Jönsson
denna titel - grattis.
Ett annat lyckat arrangemang denna dag var hattparaden.
Eftersom Elisabet Carlberg i år höll i
Miss-Mölle-tävlingen var det Katarina
Rehnström, Anne Skotte och Karin
Svensson , som tog hand om
hattparaden. Detta gjorde de på ett
mycket förtjänstfullt sätt - proffsigt och
lyckat.
Se separat referat/
Skånes Turistråd har bidragit till
marknadsföringen genom att låta trycka

På grund av kort l!l!l.!Rl"':l!IJ!~"'l"T"=---:---,~~~'1
förberedelsetid blev
minimarknaden liten
i år. Det blev bara två
stånd.
Birgitta
Schweiz sålde naturprodukter
och
Turistbyrån sålde"
infonnation.
Med
stor
glädje konstaterar vi
, att "M iss-Mölle"
arrangemanget blev
av i år också. Det är
helt och hållet Elisabeth Carlbergs
foldrar, som infonnerade om bl.a.sillaförtjänst. Med kort förberedelsetid
dagama i Skåne och på Själland.
ordnade hon sponsorer, mentorer och
Åtta annonser har varit införda i
mycket annat - inte minst den fina
HD och NST. Dessutom har cirka I00
scenen, som var som ett korsvirkeshus
A3 affischer satts upp och info-blad har
utvändigt och praktiskt invändigt.
gått ut till samtliga hushåll i Mölle.
Sedan anmälningstiden gått ut,
Arrangörerna Mölle Hamnvalde juryn fem Miss Mölle-kandidater.
förening, Mölle Byförening, Krögarna
Dessa blev Ann-Christin Jönsson,
och Turistbyrån tackar alla, som har
Carolina Rosenkvist, Sara Sjöberg,
medverkat till att göra sillen och Mölle
Therese Hamnäs och Sofie Rydell populära.
tyvärr ingen från Mölle, men de flesta
hade anknytning till Mölle. Peter Fasth
Gunnar Olsson
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UAlTPARADEN - EN STOR iU((f FÖR &ARNEN
Hattparaden hade i år lockat så många
som 36 personer som visade upp sig i 25
olika hatt-kostymer. Som vanligt hade alla
låtit fantasin och kreativiteten flöda . De
flesta hattarna stod barnen för och alla
var fantastiskt fina då de passerade för
den stora publiken.

Djur och fåglar var ett vant igt tema
men även sillen, Mölle och aktuella
händelser var populärt. Den hatt som fick
flest röster i vuxenklassen var en mycket
orginell hatt. Den hette "Öresundsbron"
och bars av Clara Wiklund och Liselotte
Yngve som agerade brofästen medan

Greta Yngve tuffade fram
under bron med en båt på
huvudet. Tvåa blev
Konstnärs-gården med
"Gott och blandat". Tredje
pris delades mellan Malin
Ankardal med sin "Sillhatt"
och
Charlotta
Sjöholm med
"20-ta lsglamour".
I barnklassen vann Mimmi
Rehnström med " MiniNimis". Tvåor blev två av
hattparadens
yngsta
deltagare Lovisa Lager och
Klara Henning med " I Mölle
trivs både folk och fä".
Tredje pris delades mellan
fyra barn Johan Olofsson, Viktoria
Jörgensen, Lotta Olofsson och Johanna
Jörgensen. Deras hatt hette " Mölle by
the sea".
Specialpris för "natur"-ligaste
hatt gick till Mette Skotte med
"Skogsduvan".
Vi
I
"hattparaden kommitte n" som
förutom av undertecknad, bestod av
Karin Svensson och
Anne Skotte, vill
tacka alla söta barn
och trevliga vuxna
för att ni ställde upp.
Ett stort tack också
till vår konfrencier
lsabella Gerlee som
själv bar en underbar
hatt.
Hoppas vi ses
igen
nästa
år!
Kommitten vill också
tacka sponsor~rna

Vannt tack till:

Ransviks Cafe och
Restaurant, Knafves,
Mölle Hamn.kiosk,
Gmvtorgets Parfymeri,
Höganäs Rödspättan,
Leksakslådan, Höganäs,
Mö lie Turisthotell,
Sommarboden, Solviken,
Restaurant klubbhotellet,
Lisa Wohlfart, Grand
Hötel Dahlberg, Höganäs
Keramik, Bokshopen i
hamnen, Accent A,
Höganäs, Duk/väv och
våfflor samt Kullabygdens
Bok- & Pappershandel

Katarina Rehnström

VÄLKOMMEN TILL

fRof/ flfersÖs
fDam- & flferrsalong
Kullabergsvägen, Mölla (vid kapellet)
Tidsbeställning på tel. 042-473 71
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TON 1999

MIDSO
På morgonen klockan I 0
samlades några få entusiaster för all påbörja klädning av stången. Det var en
härlig morgon med en sol
som lyste över våra
huvuden. Sakta men säkert
lövades det stora träkorset
och fler och fler hjälpredor
uppenbarade sig. Klockan
11 .30 var vi klara för resning
som gick smärtfritt denna
gången. Nu hade vi alla lite
tid för oss själva för all
förbereda i våra egna hem inför aftonens

övningar.
14.00
återsamlades
alla för dans,
lekar och
tårllävling.
Thomas
Dreilick höll i
allsången
tillsammans
med 1-lorst
ltzigel som
spelade
dragspel.
Barnen lekte de traditionella lekarna

medan en jury smakade på tårtorna. Det
var ingen läll bedömning bland
härligheterna. Vinnare blev lilla Emelie
Rörstad med en tårta som liknade en
gammaldags Möllebaderska. Sedan fick
allmänheten slänga sig över kaffe, saft
och tårtor. En mycket lyckad
midsommarafton tycker vi som höll i det
hela. Speciellt tack till alla er som
möjliggör midsommarafton för barnen på
lekplatsen i Mölle, bland annat till Horst,
Thomas, Ingvar Ohnell och Karl-Gunnar
Nilsson som alltid ser till all det finns
björkris alt klä stången med.
TACK ALLA
Elisabet Carlberg

BOULE KLUBBEN TIO AR

Jubileumsdagen startade med en tävling
med lottade par i 2 set. Resultatet blev:
Delad I :a plats: Kerstin
Svensson och Per-Eric Schyberg, 3:e
plats Charlie Svensson och 4:e plats

Christer Bolin.
Årets sommarmöte hölls i
Turisthotellets trädgård med 44
deltagande medlemmar. På mötet
diskuterades sommarens tävlingar och
andra aktuella frågor.
Vid
middagen
hälsade
ordföranden Per-Eric Schyberg 53
medlemmar välkomna och gjorde en

återblick över de senaste 5 årens
utveckling. Medlemsantalet hade ökat
med 30 personer till 117. Ordföranden
hyllade initiativtagarna till klubben Olle
Könsberg och Sune Ryden. Gösta
Welin, som tillhörde kretsen
kring initiativtagarna,
kåserade om klubbens
tillkomst. Ett improviserat
möte had e hållits på
stationsområdet den 15
augusti l 989 då man beslöt
att bilda Föreningen Mölle
BouleKlubb. " Det var de
närvarandes mening att
klubben först och främst
skulle ha karaktären av en
kamratkrets med informell
1
samling kring boulekloten".
Åke Thomson
gjorde en beundransvärd insats för
klubben redan rrån starten. Åke avled
1998. En blomma placerades under
dagen i minneslunden på Brunnby
Kyrkogård till hans minne.
Jan Svensson medlem i klubben
och i Mataki Bouleklubb, överlämnade
en kristallskål att användas som
vandringspris i KM singel. Greta Yngve

.KYRKLUNCHERIMÖLLE STATIONSHUS
Oktober 5

Tisdag

November 16
December 14

tisdag
tisdag

kl. 12.00

Optiker Emo Bengtsson
Talar om an använda sina glasögon
Horst ltzigehl spelar och sjunger höstvisor
Julsånger med Jean Wagners kör samtjulbuffe
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bidrog till den glada stämningen med
en Mölle-Boule-visa. Festkommitten
avtackades med en rruktkorg som togs
emot av Maj-Britt Hansson. Charlie
Svensson överlämnade ett hederspris
till jubileumstävlingen, som ägt rum
tidigare under dagen, ett bouleklot i
vulkaniskt glas frän Guatemala. PerEric Schyberg fick äran att mottaga
detta förnämliga pris. - Därefter vidtog
dans fram till småtimmarna.
Tidigare under sommaren har KM i par
avgjo1ts. I tävlingen deltog 12 lag.
Resultat:
I. Karin Bolin - Per-Eric Schyberg
2. Bengt Bring - Pelle Christiansson
3. Siv Andersson - Maj-Britt Hansson
4. Kerstin och Charlie Svensson
Per-Eric Schyberg

MÖLLE KAPELL
SYFÖRENING

Föreningen träffas i stationshuset
varannan torsdag klockan
14.30. Det blir 30/9, 14/10, 28/
I0, .l l/ l l och 25/11 . Lördagen
den 13/11 klockan 14.00 hålls
den årliga auktionen. Gamla som
nya medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna
I
Birgitltzigehl

till
Orgeln i kapellet är dessvärre i dåligt skick
och kan trots vissa kvaliteter inte fylla alla
de behov som finns. Kyrkorådet har
därför tillsatt en orgelkommitte, som skall
presentera förslag på lösninga r.
Kommitten skall ta fram underlag till
offerter för olika alternativ, a nge
kostnadsgränser, utreda praktiskt-tekniska
förutsättningar, inhämta expe1tråd mm. I
förutsättningarna skall även hänsyn tas till
hur mycket orgeln kommer att användas
i framtiden och i vilka andra sammanhang
- utanför rent klerikala - den kan tänkas
komma till användning.
Orgelkommitten har därför anlitat
orgelprofessorn Hans Hellsten att som
expert lämna sina synpunkter på orgeln,
analysera de behov som finns och
undersöka om det befintliga instrumentet

uppfyller dessa samt också skissera ett
antal tänkbara lösningar.
Orgeln är en Frobeniusorgel,
som byggdes 1935-36 av den danska
orgelbyggarfirman Th Frobenius &
Sönner och den behöver enligt Hellsten
renoveras, stämmas, intonationsjusteras, delvis tätas och repareras om
den fortsatt skall användas. Orgeln kom
till samtidigt som kape llet och
placeringen en bit in på läktaren gör att
den diskret passar in i rummet. Hellsten
menar att det finns en stilistisk enhet
mellan arkitektur och orgelklang, som
har ett stort egenvärde. Läktarbarriärens färgsättning och utsmyckningar ansluter till kyrkbänkarna.
Det finns för närvarande inga
medel avsatta för detta ändamål , utan

församlingen får hoppas på donationer.
Kostnaderna för olika tänkbara
alternativ ligger mellan 250.000:- och
2.000.000:Orgelkommitten söker därför
att på olika sä tt få kontakt med
tänkbara donatorer för att på så sätt
kunna täcka en del av kostnaderna. Alla
bidrag - stora som små - mottages med
tacksamhet. Ring tel. 346520 eller
skriv till Brunnby fösamling, adress:
260 41 Nyhamnsläge. Ett engagemang
för Mölle kapell skulle både kunna höja
musikupplevelsen i kapellet och ge ett
värdefullt bidrag till bygdens redan
omvittnat rika kulturliv.
Orgelkommitten i Brunnby församling

MÖLLEKAPELL
Oktober 10
November 14
November 28

Tacksägelsedagen

December 19
December 24

4:de advent
Julafton

I :a advent

klockan 10.00
18.00
"
18.00
"

"
"

10.00
15.00

Mässa med stora och små
Söndagsgudstjänst
Adventsgudstjänst med
Ljus-kaffe i stationshuset
Gudstjänst vid Kmbban
Julbön

MÖLLE HAMN EKONOMISKA FÖRENING
Fram till den 2 augusti i år har hamnen
besökts av 1.394 gästbåtar. Fjolårets
totala resultat var 1.340 gästbåtar.
Rekordsommaren 1997 besöktes hamnen
av 2.070 gästbåtar och förhoppningsvis
blir vädret under resterande delen av
sommaren gott, torrt och solrikt med lätta
vindar så att 97 års resultat t.o.m.
förbättras. WW
Sillens dag med "sillaskolan",
Hattparaden och Miss Mölle har avverkats
den 31 juli. Mölle Hamn servade
Krögartältet och Sillaskolan med el och
vatten och sökte tillstånd till firandet.
Obehörigt ingrepp har gjorts i
Hamnhusets elcentraler. Någon har bytt
hyresgästernas fördelningssäkringar till
svagare säkringar och dessutom gjort
ingrepp i materialen, vilket innebär livsfara
vid säkringsbyte. Vid förfrågan har ingen
inom styrelsen och kommunen sagt sig
ha rört elcentralerna. Nu kommer vi att
fråga hyresgästerna om de har anlitat

någon "elektriker" som kan ha gjort
ingreppet. Vet någon av Möllekurirens
läsare någonting om saken var snäll och
underrätta
styrelsen
för
Hamnföreningen.
Vi har fatt in offert fTån Höganäs
energi om tillsyn och service inklusive
material av hamnens belysningsstolpar
två gånger per år. Styrelsen beslöt att
anta offerten under förutsättning att
även inseglingsljusen skulle ingå samt
att vid uppkomna fe l mellan
tillsynstillfällena fri service av övrig
material skulle ingå.
För att reglera trafiken på
utfyllnaden har stenar och kättingar
satts upp där.
Under den närmaste tiden
kommer " Stora vinschen" att
renoveras. Någon har vid användning
av den " lilla vinschen" vid ett par
tillfällen förstört wiren. Var vänliga att
hålla uppsikt över wiretrumman när ni

använder vinschen.
Hamn-mästaren s lutar sin
anställning den 9912 31. Hugade
speku-lanter på arbetet som hamnmästare Kan ta kontakt med styrelsen
för Hamn-föreningen.

Historik frin 1964
Johan W Svensson - Jojje - efterträder
Martin Bengtsson som hamnmästare.
John-Erik Jonsson blir ny ordinarie
ledamot efter Anders Bökberg. En
båtkärra beställs av Hasse Nilsson som
utför arbetet gratis. Albin Tönnesson
skänker ett väggur till ruffen .
Kvinnoföreningen skänker flaggspel
samt fyra parksoffor. 25 fasta bänkar
kommer på plats längs stora hamnens
kajer. Nytt spel (vinsch) till stora
slipen skaffas till en kostnad av 150:K ä I la: Hamnstyrelsens
årsprotokoll för år 1964.
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Möllediplomet 1999
Till

Håkan Lind

FÖR GOD OCH FÖRTJÄNSTFULL INSATS FÖR BEVARANDE
AV BYNS SPECIELLA MILJÖ OCH KARAKTÄR
Håkan ~ind har Rlren~t !"~ för det gamla Mölle m7d si!1a kunskaper i mod~m datateknik och med stor framgång lett ett fotoprojekt under 98-99. Hans förmåga att
på ett sullsamt humonsuskt satt få ett 40-tal bybor att 1dcn111icra, sortera, organisera och datonnata Hans Ono Pyks omfattande material är beundransvärt. Vid sidan av
Håkan har så många ställt upp i arbetet att det är omöjligt att nämna alla vid nanm. Håkan får symbolisera mångfalden av insatser.

Mölle
7 augusti 1999

Mölle Byförening
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Matlagningskurs på Grand i
Mölle.
'//i träffes 5 torsdagskvå"/larpå Gra11d och u11der ai1spåi1da.far111er lagar vi e11 3-riitters middag. När vi åi·

klara awyi,ter vi middagen tillso111111a11s. Kursledare är kiJksmiistore RickardJoha11sson. Avslut111i1gskvällen
har vi engagerat Per Dahlberg/hin restaurang Gastro som ko111po11eror 111e11y och leder kursen. '//i har
planerat 1i1 fti{jande datum: 28 okt, J8 110v, 9 dec, JJ ja11, J fab. A11111å"/a11 till Oskar Blom på 042-362230.
(kan M" ti1te vara med alla gånger går det bro att slacka 11ågo11 a1111an person.)

CAPTAINS'

äröppettorsdag-söndagunder

hösten.
Snart kommer

VINTERBA.R.fil'J

tillbaka

från Maldiverna.
P.S Det finns fortfarande platser kvar till NYÅRSAFTON

Paketpris:
5 kurskvällar med receptkompe11dti1111
5 st ]-rätters middagar inkl vin till
maten.
Pris 2.250:-

..

VALKOJY1MEl,J!

- se www.grand-molle.se D.S.
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