Byförcningens tidning för Möllcbor och Möllcvänncr

ORDFÖRANDENS

Nummer 2. Kommunens kvarnar

I byn dyker inte sällan frågan
upe: "Vad gör styrelsen i Mölle
Byförening egentligen förutom att arrangera lite fester?"
Men ofta hör man också oron
susa i byn så här: "Varför lägger
styrelsen sin näsa i blöt i allt
möjligt - det är ju ändå kommunen som bestämmer?"
Svaret på oron är: "Ta, just
därför". Kommunen nar ansvar för centralorten Höganäs
och 15 kransbyar. Det finns tre
skäl för Byföreningen att lägga
sin näsa i blöt.

mal långsamt, ibland mycket långsamt.
Alla har vi stort intresse i att byggnationen på fotbollsplanen kommer igång . Men kommunen har
varit sen att agera trots mycken
information. Efter redovisningen
av vår enkät om bostadsrätter alternativt hyreslägenheter mm sommaren 1998 har, vad jag vet, ingenting hänt. Styrelsen i Byföreningen
avfattade därför den 12 april detta
år en skrivelse till kommunstyrelsen
med begäran om arkitekttävling
för nybyggnationen. Skrivelsen har
ännu inte tagits upp på kommunledningens dagordning.

Nummer 1. Kommunledningen

Numm er 3 . Ett särskilt syfte med

känner inte varje bys egenart, värderingar och önskemål. Vi måste
själva tala om vilka vi är och vad vi
vill.
Tag till exempel badplatserna. En
dag förra sommaren begav sig en
kommunal "besiktningsman" till
Mölle. För att undersöka vattenkvaliteten hoppade han i vid Familjebadet i Solviken och tog långa simtag med kurs söderut. Till sin förtjusning hittade han en för honom
okänd brygga och klättrade snabbt
upp ur badet. För att se sig omgiven
av glada, nakna damer som vänligt
men bestämt visade honom raka
vägen ut ur Dambadet. Man kan
hoppas att åtminstone denne företrädare för den centrala kommunförvaltningen insett att Dambadet
är " heligt" för Mölles alla damer.
Sedan årtionden har de klipporna
varit skyddat revir och nåde den
som inkräktar. Nästa gång en "besiktningsman" dyker upp, kastar
damerna tångruskor på honom.

Byföreningens agerande är att göra
ett pågående förfarande synligt för
alla oss som har intresse i vad som
sker. I det aktuella byggnationsärendet vill vi ha ett ord med i laget
på ett tidigt stadium. Det nyttar
föga med remiss till Byföreningen
om kommunledningen endast låter
oss kommentera ett redan ingånget
entreprenadavtal.En arkitekttävling
skulle lyfta upp hela frågan om val
av hustyp mm till allmänt beskådande och öppen debatt. Att först
välja arkitektonisk lösning och arkitekt skulle skapa lika utgångsläge
för intresserade entreprenörer och
därmed göra en jämförelse mellan
olika entreprenörers anbud meningsfull.Jag har starkt stöd för min
uppfattning både hos SAR ,Svenska
Arkitekters Riksförbund och hos
NOSAM,Nordvästra Skånes Samarbetsorganisation till vilken Höganäs kommun är ansluten.

RADER

Nr 2 1999
gräsrotsnivå för närdemokrati.
Närdemokrati gäller ökat inflytande och självbestämmande i lokala frågor för kommundelar som
stadsdelar i storstäderna och byar på
landsbygden. N är sakfrågorna står i
fokus behöver det inte vara fråga
om representativ demokrati genom
de poHtiska partierna. D et kan vara
närdemokrati utanför partigränserna genom andra kanaler exempelvis byföreningar.
N ärdemokrati är särskilt intressant
då en kommun inte uppträder i
egenskap av myndighet utan som
civilrättslig part exempelvis då
entreprenadavtal ingås. Kommunen
har då i stort samma ställning som
en enskild markägare som säljer sin
mark. Men här är man inne på ett
område där regelverk saknas eller är
svårtolkat, varför det är särskilt viktigt för omgivningen att göra sin
röst hörd. Om uttrycket "lägga sin
näsa i blöt" gäller vad j ag kallar för
närdemokrati, då tänker jag fortsätta att vara blöt om näsan.
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Det går en våg genom landet på
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Ur led är tiden
Ve, att vi blev de
somfoddes
att den vrida rätt igen
HAMLET
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AVGÅENDE S1f

_LSEtEDAMOTER
ordstäv: ''Då 1nånga sitter runt ett bord och alla är
överens, fåds inga nya ideer''. Cl1ristina har alltså varit
tvärt 0111 och tack for det. Och ett särskilt tack till Beth
får att Du också i fra111tiden lovat att ställa upp som
festarrangör trots att Du inte lä11gre sitter i styrelsen.
Då vet vi att fester11a blir 6na.
UJ.

Per-Eric Scl1yberg, Cl1ristina L.Svensson och Elisabetl1 Carlberg-Suzor l1ar län1nat styrelsen. Styrelsen
tackar Er får allt arbete so1n Ni lagt ner på
Byfore1u11ge11. Pe1·-Eric 111ed sin klokskap ocl1 vänligl1et. Christina, so111 ofta fått 111ig a.tt tänka på ett

••

NYA STYRELSELEDAMOTER

•

Krister Kullenberg ny sek1·ete-

Gunvor Elfverson stanu11ar från

Mona Helleberg ny medlem i

ra re
Kriste1· är en riktigt tvättäkta ga.m 111al 111öllebo. Släkten ha1· funnits i
8-9 ge11eratio11er i Mölle och far111ors far byggde huset s01n Krister
och hans ht1stru renoverat och
bebor. Krister ha1· omedelbart tagit
itt1111ed att rationalisera sekreterarjobbet och nu umgås ordfora11den
och sekreteraren per e-post.

Västergötland n1e11 har status son1 .
garm11al n1öllebo ge11om i11gifte i
släkten Elfve1·son. Elfverso11s har
funnits i by11 i n1er än 300 år ocl1
ingår i det 11ä tverk s0111 består av
släkterna Pyk, Bökberg, K.rabbe
111.fl. So1n ''skrivkun11ig och skrivvillig'' l1ar sty1·elsen stora fårl1opp11ingar på Gunvors insatser.

redaktionskon1mitten
för
Möllekuriren. Mona har tagit på
sig det inte helt enkla jobbet att
samla in rapporter till tidningen
0111 Mölle Kapell, ha1nnen, boulen,
ten11isen, morgongymnastiken och
programn1et for utställningar mm i
sonunar i stationshuset.
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Fabriksförsälining
Välkommen till vår butikl
Här kan du köpa Höganäs
Keramiks eftertraktade
stengods och Boda Novas
designvaror med smärre
skönhetsfel till starkt
reducerade priser.
•

Välkommen!
Öppet: Vard. 9-18, Lörd. & Sönd. 10-17
Juli: Vard. 9-19,Lörd. & Sönd. 10-17
Väg 111 mot Mölle, Tel 042-36 11 31
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Brä11sle till ett lago111 stort bål var ihopsamlat, men det var ovisst om vi
kunde tända det.Vinden var hela dagen stark och frisk, men mot kvällen
n1ojnade den och Räddningstjänsten sa OK får tändning.
••

Over t1·e hundra kon1 till Fäladen for att fira våren och träffas.Bålet tändes
kl 20 och alla sjö11g med hjärtans lust ''Vintern rasat ut ... " ..-Mölle
Byfårenings ordforande hälsade alla välko1nna. En barnkör från
Brunnbyskolan gladde oss med flera sånger under kvällens lopp.Talet till
~å_re11 hölls i år av Gösta Carlberg - ett inspirerande tal, som här återges
1 sin helhet. Efter ytterligare några vårsånger sjöng vi nationalsången och
hurrade får vår kung. Några dröjde kvar och njöt av värmen från· bålet,
några utnyttjade Grand Hotels specialerbjudande.
•

Vi i konunitten vill tacka alla, so1n har n1edverkat till denna lyckade
vårkväll - risbidragare, eldare, högtaleri, talare och inte minst skolbarnen
med ledare, som har övat 111ycket - och var så duktiga. Stort tack alla!
•

Elisabet Suzor, Gunnar Olsson
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V årtal på Mölle Fälad
Valborgstnässoafton 1999

Arade Möllebor och ev.utombys
åhörare,
Jag har fått det hedersamma uppdraget att hålla ett hälsningsta1 till
våren. Jag kan inte göra det på
någon klingande ädelskånska, utan
mitt språk är nog präglat av den
Stockholmsförort därjag vä.'Cte upp.
Som barn skorrade jag visserligen,
något som jag fick lida mycken
smälek för under mina första skolår.
Men nu ärr det borrta.
Vi firar Valborg i dag. Alla vet väl
varför, men jag skall i alla fall ge en
liten historisk belysning av firandet.
De gamla romarna firade inte Valborg. Vårt Valborgsfirande går tillbaka till en hednisk tid i en fjärran
nordisk forntid .Våra förfader firade
den ljusa årstidens ankomst och
kanske också att sådden var klar,
med en fest där man tände eldar för
att det var festligt och vackert, men
också för att fördriva ondskans
makter. Och detta var vid midsommartid! Våra vänner på andra sidan
Sundet gör fortfarande så, de har ju
sina Sankt Hans-bål, som vi vid
klart väder kan se över Sundet.
Men själva har vi tagit upp en
utländsk sed, vi svenskar har ju en
svaghet för det! På 700-talet flyttade en engelsk prinsessa vid namn
ValborgtillTyskland,där hon grundade ett kloster och blev abbedissa
och så småningom helgonförklarad. För att hedra henne och för att
hälsa den ljusa årstiden men också
för att fördriva det onda tände man
eldar på väl synliga ställen under
Valborgsnatten ellerValpurgisnacht,
som det heter på tyska och som är
natten mellan den sista april och
den 1 maj. PåValpurgisnacht flyger
häxorna till Brocksberg, den högsta
punkten i Harz, ett stort bergsområde mitt i Tyskland. Här har vi
en viss skillnad i hur vi tagit upp
Valpurgisfirandet. Här flyger ju
häxorna till Blåkulla på Skärtorsdagsnatten.
Nu står vi här vid vårt stora fina bål
på Fäladen och hälsar den efter-

längtade våren.Men vi kanske också
som våra förfäder kan hysa en önskan att ondskan fördriva - här i
Mölle finns det väl inte så mycket
ondska - men en önskan om att
vårt bål och andra bål ner genom
Europa kan fördriva den ondska
som tyvärr härskar inte så långt
bort.Jag tänker förstås på de 100tusentals människor på Balkan,som
av krigets ondska fördrivs från sitt
land och sina hem. Låt oss önska att
ondskan viker , att det blir fred, så
att de kan återvända till sitt land och
sina hem. Vi låter våra tankar en
stund gå till dem.

munen blivit försummad i förhål!ande till andra delar av kommunen.Vi tänker,att det var bättre förr,
när det var Mölle municipalsamhälle och den lilla fina Brunnby
kommun. Och det kanske beror på
att MöUe inte varit representerat på
länge politiskt i storkommunen.
Men nu plötsligt "kryllar det" av
politiker i MöUe. 4 ordinarie i fullmäktige och två reserver, 3 i kommunstyrelsen och riklig representation i nämnder. Så det finns nog
möjlighet att det blir bättre ordning
på våra viktigaste frågor,och där vill
jag nämna hamnen , badplatserna

För att återgå till våren i Mölle, så
har vi nu en kort men härlig tid
framför oss.V åren är vacker överallt,
så jag vill inte påstå att våren på
Kullaberg är bäst i Sverige. Men,
ärade åhörare, missa inte att vandra
på vägarna och stigarna på Kullaberg de här dagarna. När marken är
täckt av vårens blommor och bokarna slår ut och skapar ett ljusgrönt skimmer mot den blå himmelen! Det är ett mirakel!Vackrare
än så kan inte naturen vara.

och trafiken under högsäsong.Dessutom har H amnfören ingen,
Byföreningen och Vägföreningen
ett nära och bra samarbete, som
säkert kommer att ge resultat.

Vi har hört många vårtalare här
som prisat Mölle. Jag instämmer
förstås i allt det goda som sagts, och
skall inte upprepa det. Men vi är
nog många som på senare år tyckt
att Mölle som en av byarna i kom3

När jag gör min stämma hörd i
kommunen har jag flera gånger
sagt, att Mölle är juvelen i Höganäs
krona, som det gäller att vårda. Det
finns förstås politiker i Viken, som
inte håller med mig. Men jag tror
att alla vi här är ense om det! Så låt
oss hälsa våren i Mölle med hurrarop och sång! På min gamla skolgård hurrade vi fyra gånger för
våren på Valborgsmässoafton. Här
hurrar vi ett äkta skånskt trefaldigt
hurra för våren i Mölle. Den leve!
Gösta Carlberg

~---spelas upp alldeles uta11 att någon
behöver ltjälpa till .
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Med såda11a forutsätt11ingar blir ett
arbete med att doku111e11tera ganlla
- och nyare - foton inte bara ett
arbete 111ed ga11tla kort. Det går fot·
all del i11te att leva11.degöra.de ga1nla
eller de ga111la 111.iljöerna, det vore
en överdrift. Men, for de s0111 var
n1ed då väc.ks 1ninnen till liv och fo 1·
oss a11dra skapas bättre forutsätt11ingar for fantasi11 att foreställa sig
hur det e11 gång var.
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Rester11a

Hotell Kullabe,;g efier b1·a1ide11 1890

• De11 osa1111oljka skira g1·ö11Ska11
p1·ecis 11är boken slår t1t. E11 tid son1
just l1ar varit, n1e11 son1 kommer
tillbaka varje å1·.
• En soljg, l1elt stilla kväll i han111e11 dä1· alla båta1·na speglar sig i
vatte11ytan eller den tjutande nordvästen son1 ibland lägger hela ha11mplanen u11der vatte11 och sätter alla
fo1·töj1ungar på hårdast n1öjliga prov.
• M t1sik, son1 hörs över stora delar
av by11, och som visar sig konu11a
f1·å11 Tu1·istl1otellets nybyggda pavilJOng.
• Be1·gets 111ånga beka11ta - och
obekanta - stigar, av vilka en del
nästan vtLxit igen for att de sälla11
tra111.pas.
• Olycksbådande sirener från vår
egen b1·andbil och andra hastigt
11är111ande t1tryclau11gsfordon.
• Det ständigt vä..xlande sceneri vi
ha1· i su11dets ouppl1örliga trafik.
• Ett dopp ocl1 några vä..xlade 01-d
111ed a11dra n1orgo11badare i Fågelvike11 elle1· da1nbadet så fort vattenten1peratt1re11. stigit till åt11unstone
fen1ton-sexton.
• Det liv och den rörelse son1
skapas av t111·ister och sonu11argäster u11der l1ögsäso11gen eller det
l11gn s0111 börjar lägga sig över sa1nhället reda11 i slutet av augusti, en
växling lika märkbar ocl1 lika angelägen so111 årstiderna.
• Aktiviteterna hos olika grupper
so111 golfare, tennisspelare, sjöfolk,
fiskare,i11flyttade,näringsidkare,dykare, klättrare, bota1uster, orienterare, konstnäre1·, seglare, pensio11äre1·, sonu11argäster eller dagslä11dor.
• Den extra di1nension och den
11ärhet vi far genom nivåskillnaderna, där n1å11ga av husen bokstavli•

•

a11

•

gen k.lätt1·ar på bergsslutt11ingen och
kan överblicka n1ycket av det son1
händer i byn.
Allt det här - och n1er ändå - har vi
idag och det är sådant som göt·
Mölle till vad det är - en plats son1
är svår att inte beröras av, ett samhälle son1 har allt av det som räknas.
Men en del av char1nen med Mölle,
en del av det starka är att det finns
e11 historia, son1 är nunst sagt lika
fårgstark och variationsrik som dagens Mölle .
• Utvecklingen från ett oa11senligt
fiske- ocl1 sjöfartssa1nl1älle till e11
turistort, en internationell sa1nlingsplats, son1 räknades högt i11te bara i
Sverige och Danmark uta11 även i
Tyskland.
• Profilerna so111 inte glömts, n1en
s0111 det fi11ns risk for att de ka11
glö11unas.
• Besöken av skalde1·, konstnärer
och tom kungligl1eter so1n forgyllt
den i övrigt ä11då variationsrika
vardage11.
• Miljöerna som inte finns kvar
och 1niljöerna som ständigt forändras.
• Den varierande fiskelyckan som
ibland har resulterat i att den landade sillen har översvänu11at ka•
Jerna.
• Synden - eller kanske snarare
sn1aklösheten, som en del ville kalla
den - vid gen1ensamhetsbadandet i
Ransvik.
• Fyrplatsen - och alla de som
fyren till trots grt1ndstött eller gått i
kvav 1not berget. Missat sundets ineller utlopp av en eller annan anledning eller inloppet till Mölle.
• Naturen och de scenerier som
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Asjarigjel'z i,iför si,i 70-årsdag 1956
So11111är Asja11g hade cafe i det låga
huset lä11gs Kullabergsväge11 neda11forTuristhotellet.Asja11g kallades
fo1· jappen, 1ne11 var ege11tligen kines frå11 Singapore ocl1 en av två
sö11er till en silkesl1andlare.Det ryskjapanska k1·iget 1906 ski11grade familjen, so1n ha11 aldrig återsåg. Han
blev kypare ute i världen och ha111nade så s1nåningom i Mölle på 30talet. I dag l1ar de flesta ungdomar
åkt nästan jorden runt innan de
sl11tfort sina studier.Det verkar höra
till den all1nänna ordningen. Iru1an
det blev så kunde det räcka får
möllepojkarna att efter 111aten fa
konuna in innanfor köket påAsjangs
cafe och bara titta på hono1n när
han satt och sov. Nöjena var enklare då.
Eller att kunna tänka sig in i den
1niljö, son1 e11 gång fan11s runt torget vid Hotell Kullaberg, med Hotell Corfitzo11 och A1111a Pyks och
1ned telegrafstario11en i bruk. D~
var det en helt annan verksa11u1et 1
hela byn n1ed affärer och service i

Bidevindsvägen som en tid var Pensionat Jönsson och som idag bebos
av Per-Staffan Johansson med familj.
Gustav Elfversson var för en tid
kungen av Kullaberg. Han ägde
först R ansgården,den mindre av de
båda Kullagårdarna, där många resande och gästande dignitärer togs
emot. 1861 köpte han den större
Kullagården och ägde fram till 1872
hela berget, m en fick då under
oklara omständigheter avträda allt
till baronen på Krapperup. Sonen
Johan byggde Hotell Elfversson, vars
annex i dag är en del av Bella Vista.
En marsdag under isvintern 1942
var många ute och pilkade på sundet. Inte alla märkte att vinden

Torghandelframför Anna Pyks och telegrafstationen
vart och varannat hus. Här såldes
böcker och så klart bad- och
vandringsartiklar. O ch det var inte
tal om att lägga ner någon livsmedelsaffär.Tvärtom.Alla hotellen med
dess va ktmästare och gäster var
mycket påtagliga i hela samhället.
Det fanns skomakare och bank och
en buss som gick till fyren.Båttrafi k
fanns flera dagar i veckan till H älsingborg och Köpenhamn och med
tåget fanns hela Europa tillgängligt.
Massor av kiosker på m ånga ställen
i byn och skolor för olika åldrar.

skomakar Bergkvist sin verkstad,
men det inköptes 1927 av byn för
100 kronor och revs för det ansågs
utgöra ett trafikhinder.
Bränderna 1890 och 1953 har i
olika omfattning påverkat byns profil. M en vad det var som orsakade
bränderna 1953 , då bl a huvudbyggnaden till Hotell Elfversson
brann ned, har aldrig blivit klarlagt.
Store-Johnsson räddade 135 människoliv under sin tid till sjöss under

Skomakare Be,;gqvist
vände och isen rämnade.Ett tjugotal drev till havs på flak, som så
småningom bröts.Räddningsbåtar
drogs fram över isen under besvärliga omständigheter. Emanuel Andersson från Mölle kunde inte vänta.
Han gav sig själv ut och räddade
livet på många men fick till slut själv
sätta livet till.
Ja, nog har det funnits färgstarka
personligheter,därde ovan nämnda
bara är ett axplock.

~
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Parkeringsproblem på torget!
Eller den miljö som fanns vid foten
av möllebergsbacken med bron över
bäcken Strajd och de gamla
korsvirkeshusen. I ett av dem hade

andra hälften av 1800-talet. För
detta blev han rikligt medaljerad.
Han var gift med Catharina
Corfitzon och byggde det hus på

5

M en vi blir också hemmablinda.
Den naturupplevelse som för en
Bjuvs- eller Vaggerydsbo är något
sällsamt är för oss så mycket vardag
att vi ibland inte förmår uppskatta
den till sitt värde. De gamla bildernas mångfald - ibland med till synes
enahanda motiv - får en att inse vad
vi har i överflöd.
Forts sid 6

"Pippi" Lundh, sonen Gunnar,Arthur var och en som inte är född i Mölle.Vi
Rube, Thure Kronholm och några har också kombinerat olika generatioandra har alla genom sitt fotografe- . ner och olika håvor så att vi har haft
rande fört ut Mölles namn i världen. tillgång till scanner och dator i varje
De har också gett förutsättningar för grupp.
oss andra att bättre kunna ta till oss det Den gångna hösten och våren har givit
sådana som Anders Mölleryd, Hans- så mycket positivt, inte minst socialt,
Otto Pyk och Bert Knafve berättat om att arbetet kommer att fortsätta till
hösten. Hela materialet skall cirkulera
det som varit
bland de olika grupperna och dessFortfarande har vi kvar de som var utom hoppas vi kunna fylla på med
med på den tiden. Det finns de som andra fotografier som finns i byn.
kan berätta. Och många av dem har
varit med i det arbete som gjorts under Därför efterlyser vi nu:
det gångna året och som inneburit att Om du har kort i gamla album eller på
vi dokumenterat H ans-Otto Pyks vinden, som du tror kan ha ett allmänt
omfattande samlingar av Möllebilder. intresse: Hör av dig! Det finns inte så
Mellan 30 och 40 personer har varit många bilder av de olika affärer och
engagerade, uppdelade i fem olika serviceinrättningar som fanns i byn
grupper. I varje grupp har det funnit (utöver hotellen). Kioskerna är dåligt
minst tre gamla Möllebor, som haft fotograferade. Och porträtt av byns
sina rötter här. Därutöver har det varit gamla profiler är alltid välkomna. Dessnyinflyttade. Som nyinflyttad räknas utom skulle det vara roligt med en

dokumentation över fastigheterna.
Hans-Otto håller på att slutföra sin
historieskrivning om alla fastigheter.
Får vi låna kort på just din fastighet,
både som den ser ut nu och som den
såg ut förr (eller tidigare hus) om du
har. Det räcker om vi far låna korten
någon vecka så far du tillbaka dem.
Bifoga gärna vad du vet att berätta 0111
vem som haft huset och när och dessutom eventuellt årtal när huset byggdes och byggdes till eller om. Det gör
inget om fotona är av dålig kvalitet.
Med dagens teknik och med benägen
hjälp kan vi åstadkomma underverk.
Alla - både de som varit med tidigare
och nya - är välkomna till en ny säsong
kring våra bilder!
Anmäl ditt intresse till UllaJacobsson,
34 70 26, eller till Håkan Li nd, 34 75
53!
Håkan Lind

V AD HÄNDER I MÖLLE I SOMMAR
Midsommar! Vi startar att klä midsommarstången kl 10 midsommarafton. Beth, Ann-Sofi, Ulla och
några till från styrelsen kommer att vara där med grönt, snöre och sax.Alla barn har med sig blommor.
Alla vuxna hjälps åt att resa stången. Stången bör kunna vara rest vid 12-tiden. Vi tror på detta som
tradition. Återsamling sker kl 14 för dans,lekar och tårttävling. Platsen är som vanligt lekplatsen vid Fyren.
MYCKET VÄLKOMNA
Sillens dag! Kommer att bli den 31 juli kl 11 men programmet är ännu inte färdigt.Vad red. vet så blir
det krögartält och en del nyheter.
Sommarmöte! Mölle Hamnförening och Mölle Byförening håller gemensamt sommarmöte på Grand
Hotell i Södra Matsalen lördagen den 7 augusti kl 14.Vid mötet kommer bland annat H åkan Lind att
presentera material från Byföreningens fotoarbete och Möllediplomet att delas ut. Medlemmar från båda
föreningarnas styrelser kommer att finnas på plats för diskussioner i smågrupper i aktuella frågor som den
ökande turismen och Kullaberg som Nationalpark.
UJ

KULLABERGS-GUIDERNA
PRESENTERAR SIG
En vacker dagstod det ett cirkelrunt plankskydd med 3 meters diameter ovanför
familjebadet på cementplattan. Styrelsen i
Mölle Byförening undrade som många
andra vem som hade uppfört detta och hur
det var tänkt att användas. Vi letade oss
fram till kullabergsguiderna.
M ölle Byförenings styrelse vill gärna stödja
krafter som positivt arbetar för byn och
nya ideer som ser dagen men i detta fall vill
vi allt först undersöka om uppförande av
ett skyddsplank och installation av en pool
stämmer med regelverket för naturreservat. Nedan återges en intervju med guiderna.
Kullabergsguiderna HB startades hösten
1996 av Marcus Petterson och Joachim
Persson från Mölle. Marcus driver sedan
lång tid tillsammans med sina föräldrar

MölleHässle Camping.Joachim driver sedan 13 år en skola för att utveckla personal
till att leda äventyrsaktiviteter. Han riktar
sig till myndigheter. Svenska Försvaret är
en stor kund. Både Marcus och Joachim
har jobbat med dykarutbildning men gör
det inte längre. De har fem guider anställda
under säsongen av vilka tre kommer från
Höganäs kommun. Guiderna är lätta att
känna igen på deras uniformer.
Affårsiden i deras företag är att tillfredsställa det växande behovet av information
och av organisation av aktiviteter på Kullaberg. Cirka 400.000 människor kommer
varje år för att njuta av berget. Många
behöver informeras om vilka stigar och
~a ~ättringar som skall undvikas.Många
vill _guidas runt berget exempelvis på en
tur I grottorna. Så småningom har turistinformationen kommit att ta mera tid i
anspråk än övriga aktiviteter.
Som tillsyningsmän för västra naturreser-
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vatet har kullabergsguiderna släckt grilleldar i grottorna, avvisat personer som
velat campa på reservatet, med sin lok3:1kännedom hjälpt räddningspersonal vid
klätter- och andra olyckor och hållit snyggt
och rent på parkeringsplatserna.
Men hur var det nu med det cirkelformade skyddsplanket? undrar Byföreningens styrelse.
Jo, innanför planket skall finnas ~n pool
med uppvärmt vatten. Efter en gmdad tur
skall man kunna ta ett dopp i poolen
obekymrad om blåst och kyla ute på havet:
Man skall kunna sitta på pool-kante_? 1
kvällningen även tidig vår och sen host.
Allt under guidernas överinseende. Det
kommer att finnas ett låst lock på poolen
då den inte används.
För kontakt med guiderna
ring Sofia 070-2414842, Marcus
347 384 eller Joachim 347 705.
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Utställningarna är öppna hela veckorna. Skifte av utställare sker på
fredagarna.

I STATIONSHUSET
Datum
18/6 - 25/6 Gert Lindkvist
Ängeholm
'
25/6 - 2/7 Hillevi Lippinius
2/7 - 9/7 Gunilla Bardanzellu
917 - 16/7 Bodil Rössel
16/7 - 23/7 Britta Sturefelt Pålols
23/7 - 30/7 Ingrid Isendal
3017 - 6/8 Margareta Sednäs
6/8 - 13/8 Jean Delander
13/8 - 20/8 Björn Malm
20/8 - 27 /8 Maggie Glavå

I ANNEXET
Oatum
11/6-18/6 Marianne Bos Mareng
18/6 - 25/6 GunnJärbur
25/q - 2/7 Ulla Carlander
2/7 - 9/7 Ing Britt Sagner
9/7 - 16/7 Gunvor Sjögren
16/7 ...., 23/7 Gudrun Mårtensson
23/:7 - 30/7 Cecilia Helmstad
30/.7 - 6/8 Rosa Ekelund
6/8. -13/8 Annika Karlsson
20/8 - 27 /8 Christina Rahfelt
MåQga som ställer ut både i Stationshuset och i Annexet ställer ut
i grupp.Den som "svarar"för gruppen står med sitt namn ovan.

grön, vilka är öppna för spel under
sommarsäsongen. Det brukar vara
rätt fullbokat runt våra traditionella tävlingar i mitten av juli, men
annars finns det gott om tider hela
somn1aren. Man bokar speltider i
klubbhuset bredvid banorna.
Varje år ordnar vi tennisskola för
våra ungdomar. Allt från nybörjare
till dem som har tränat i flera år.
Årets tränare blir precis som förra
året Julia Gomez. Träningen startar
den 21 juni och pågår i tre veckor.
Vi har även vuxenträning om det
finns önskemål om det. Anmälan
kan ske på listor som finns uppsatta
på klubbhusets anslagstavla.
I cirka 15 år har vi haft utbyte med
Gilleleje TK. Den 3 juli är det deras
tur att komn1a till oss. Utbytet sker
under lättsamn1a former och brukar vara mycket uppskattat.
Vi försöker varje år att satsa på något
som behöver fräschas upp. I år har vi
renoverat dusch och toalett, där
några medlemmar lagt ner ett jättejobb på att det skall bli fint till
sommarens begivenheter.
På vårt område har vi, förutom två
tennisbanor och klubbhus, också en
stor härlig gräsmatta,samt både bollplank och minitennisbana. Med önskan om en härlig tennissommar
hälsar jag er hjärtligt välkomna!
Gustaf Rodhe/ordf.

MÖLLE
BOULEKLUBB
FYLLER 10 ÅR
Vid Mölle Bouleklubbs årsmöte
omvaldes Per-Eric Schyberg till
ordförande.
Kjell larsson blev ny kassör efter
karin Bolin och ny vice ordförande
blev Charlie Svensson.
I övrigt omvaldes K G Hansson,
Kerstin Wahlund och Greta Yngve.
T ävlingskommitten består av K G
Hansson, sammankallande,Jan Andersson, Bengt Bring och Per
Christiansson.
Medlemsantalet är för närvarande
117.
Träningsspel på banan vid Stationshuset tisdagar kl 10
onsdagar kl 14 utom i juli månad
då tiden är kl 16
torsdagar kl 16
Ett omfattande tävlingsprogram är
fastställt för sommaren.
Lördagen den 14 augusti firar klubben sitt 10-årsjubileum med
sommarmöte och en jubileumstävling.En festkommitte under ledning av Maj-Britt Hansson förbereder jubileet.

MÖLLE TENNISKLUBB
FYLLER40 ÅR

MÖLLE KAPELL.

Välkomna till Mölle Terinisklubb,
som i år passar på att fylla 40 år.
Tennisbanorna är belägna underbart uppe på backen med utsikt
över havet och ändå vindskyddade.
Vi har två grusbanor, en röd och en

13 juli kl 18.00 Söndagsmässa och kyrkkaffe.
11 juli kl 18.00 Gudstjänst och kyrkkaffe.
8 aug kl 18.00 Gudstjänst och kyrkkaffe.
30 juli-11 aug varje onsdag kl 20.00 Sommarandakt.
2 juli Bryggmöte kl 19.00 Elida kom.mer till Möle Hamn.
15 juli kl 19.00 Sommarkyrkan kom.mer till Mölle Hamn.

Bonzo och Ulf önskar alla sina
vänner en riktigt trevlig sommar!
Vi har aldrig haft så många kapitalstarka köpare
till villor i Mölle och Kullabygden.
Ring oss för kostnadsfri värdering och offert .

.....

www.ekenstam.se
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rade på vår enkät. Efter en annons
i HD har vi nu lyckats finna lämplig
personal.
I samband med kommunens förbättringsarbete med Mellankajen,
där företaget Dykma utfört arbeten
med sin pontonkran, har det öppnat sig en möjlighet för Mölle Hamn
att fa pålat ner rälsen till vågskydden
till ett rimligt pris. AB Dykma slog
ner 14 stycken pålar och med hjälp
av rostfria byglar för fästning av
brädskoning kommer arbetet att
avslutas fortast möjligt.
Två nya duschplatser har fård.igst~llts i hamnhusets sanitetsanläggrung.

Påskens vackra väder gjorde att vår
nya hyresgästfam.ilj,Olofsson Holmbeck, fick en start som nästan tog
musten av alla medverkande familjemedlemm~r. Familjen Knafve har
många års erfarenhet och lär inte ha
blivit överraskade av det stora antalet besökare av hamnen under påskhelgen.Vi önskar alla våra hyresgäster god framgång och hoppas på ett
fint sommarväder.
Den nya fasadbelysningen på hamnhuset är uppmonterad och enligt
de flesta nattflanörer fullt godkänd
med ett behagligt sken.
Vi har haft mycket svårt att besätta
"Städ- och Servicetjänsten" och
trots att det delades ut ett blad till
alla hushåll var det ingen som sva-
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Vid ett arbetsmöte lördagen den 24
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VINTERBAREN HAR ÅKT TILL
MALDIVERNA,
men den låter hälsa och tacka alla Möllebor som värmt
den under den här tiden.
VINTERBAREN har lovat att komma tillbaka med en
rejäl invigning när adventsklockorna börjar ringa.
Nu konuner CAPTAIN'S med sanuna gemyt men något svalare
toner och hälsar alla Möllebor välkomna till en het sommar.

Häng me'
Eva, Ilse, Oskar och alla medarbetare på Grand.
CAPTAIN'S_har <;>ppet fredagar, lördagar och söndagar fram
till Midsommar, därefter varje dag.
P.S:Till våra allra yngsta gäster vill vi framföra beröm. Ni har
skött er exemplaris~t! ( Det gäller även våra fyrbenta vänner).
Hoppas Ni fortsätter besöka oss tillsammans
.
m~d ma~una o:h pappa.
Vi har en specialare at Er pa terrassen i sommar.
Ciao! D.S.
Grand Hotel Mölle Tel 042-34 72 80, Fax 042-34 71 44
www.grand-molle.se

april utfördes en hel del uppsnyggning bland annat forslades en stor
del av skrotet bort från utfyllnaden.
Glädjande var att en del av föreningens medlemmar ställde upp och
arbetade och inte bara styrelsen. Nya förtöjningsringar har monterats på tvär- och långkajen. Hamnhuset har målats ut- och invändigt
och träbryggan vid lilla släpstället
har oljats in.
Historik från 1963
Båtavgifterna ändras från 25:- och
40:- till 30:- GeGe-glass och Gussi
Olofsson hyr kioskerna. Harry
Wellberg och ErikJönsson hyr garagen.
(Gussi Olofsson varfarmortillThomas Olofsson, Pernilla Olofssons
man).
Olle Hersö far friplats i lilla hamnen under 5 år som tack för
byggnadsritningarna till hamnhuset.
Vägdirektör Ekström ombesörjer
gratis asfaltering av hamnplanen.
SJ :s godsmagasin inköptes för 400:(Var finns det nu?) Lilla slipen förses
med betonggjutning + asfalt.
Båtvinschen höjes. (25 · båtägare
betalar sina båtplatser för 5 år och
möjliggör därmed arbetet.)
Källa: Hamnstyrelsens årsprotokoll
för 1963

MORGONGYMNASTIK
I SOLVIKEN
Tycker man om att röra sig till
musik är det en upplevelse att göra
det i Solviken framför barnbassängen. Att blicka ut över havet,
som ibland är stilla,lugnt och solbelyst, ibland är skummande vitt, att
följa fiskmåsarna med blicken eller
se när segelbåtarna stillsamt lämnar
hamnen ger en helhetsupplevelse
som far alla sinnen att vakna till liv.
Alla kan, oavsett ålder, deltaga.
Vi startar som vanligt direkt efter
midsommarhelgen. Måndagar
och torsdagar klockan 08.15.
Det kostar 10 kronor.Vid regn och
storm är det inställt.
Kanske har Du någon gång funderat på att pröva på?Varför inte i år.
Alla är varmt välkomna!

Agneta Jetsen, Mö/le Friskvård
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