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l1åller sitt ARSMOTE i Mölle Statio11sht1s
torsdage11 den 11 111a1-s klockan 19. 00.

•

Utöve1· stadgee11liga ä1·e11de11 vill vi diskL1te1~;i
de olika få1·slag till byggnatio11 på stationso111rådet s0111 ko111111it i11 till sty1·elsen
By~g11atio11e11 ko1ru11e1· a.tt t1tgö1·a. ett do1ru11era11cle i11slag vid i11fa1·te11 till Mölle. De11 bö1·
dä1tå1· ge t1tt1·yck åt Mölles ege11a1·t ocl1 i11te vara ett bosta.d so1111·åde son1 lika gä1·11a kt111de
lig~a 11ågo11 a1111a.11sta11s i vå1·t avlå11ga la11d. B gg11ade1·11a skall s111älta i11 i de11 byn1iljö so111 vi
alla vä1·derar så l1ögt. Ht11· byggna.tio11e11 t1t 01·111as a11gå1· dä1-få1· alla Mö]Jebor, inte ba1·a de
so111 tänker sig att bo dä1·.
Fö1· alla so111 ka.11 tä11ka sig att bo dä1· gälle1· det att skaffa sig så 111ycket i11fo1·111ation s0111
1nöjligt får att i tid kt11111a gö1·a sin röst l1örd även 0111 de11 in1·e ucfo1·n1ningen av ht1se11.
Ko111 till n1ötet ocl1 låt oss alla l1jälpas åt. Välko1n11a! Sty1·elsen
Motio11er skall lämnas i Byfore11i11ge11s
b1·evlåda på statio11sl1t1set se11ast de11 3 111a1·s.

Medletnsavgift tör 1999
Vi bifoga1· ett i11becal11i11gskorc fo r 111edle111Savgifte11.
Sty1·else11 l1a1· i11te föreslagit någo11 l1öj11i11g a,, avgifte11. Uta11 111e11a1· att de11 fortfa1·a11de bö1· va1·a 85
k1·011or pe1· fanuljen1edle111.
Fö re11i11ge11 a1·beta1· for acc tilJ,,araca Mölles och
Möllebo1·nas intressen ocl1 for ,1tt 1ned olika aktiviteter gö1·a det trivsa1.11t i b)r11 .Vi ,,ill verka for att bevara
den ga111la kt1ltt11·e11 och den fina 111iljö vi ha1·. Våra
t1tgifte1· fo1· att l1ålla Statio11sl1t1set ocl1 öv1·ig ,,e1·ksa111het i gå11g ä1· e111ellertid sto1·a i fo1·l1ållande till våra
i11ko111ste1· so111 l1t1vt1dsaklige11 bestå1· av 111edle111savgifte1·. I-Iela ,,å1· ve1·ksa111l1et ä1· beroe11de av de11 bas
s0111 111edle111savgifter11a t1tgör.Vi är därfo1· tacksan1111a on1. Dt1 scöde1· fo1·eni11gen ge110111 att betala i11
111edle111savgiften i god tid.
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Årskort till Kullabergs Natur
l{ullabe1·gs Natu1· l1a1· också. i å1· till111.öcesgått oss i ,,år
begära11 att till 1·abatte1·at pris sälja å1·skort till vå1·a
111edle111.111ar. l<.01·tet kostar 150 kronor vilket ä1· 111i11d1·e än halva ordi11a1·ie p1·iset. Det berättigar till obeg1·ä11sat a11tal i11L11·ter till on1rådet. Fört1tsätt11i11gen är
att Du betalar 111edlemsavgifte11 till Byföreninge11.
Sätt ett kryss på i11betalnj11gsko1·tet så t1tfårdar vi ett
111edle111Sbevis so111 Du lä1m1ar i vakte11 när Du vill
köpa. å1·sko1·t .
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Mölle kurire11. Medlen1stid11ing får Mölle Byföre11ing. Ansvarig utgivare och redaktör
Ulla Jacobsson. I redaktio11en: Elisabet Suzor, Mia A11dersca. La)rouc: Lt1dd(! Persson .
Brev till redaktionen: Mölle kurire11, Box 24, 260 42 Mölle.
Brev till Mölle Byförening: 260 42 Mölle, Poscgironr 515201-2. OBS! l11lä111ning
av n1aterial får nästa nr som uckomn1er i börja11 av Jt1ni är senast den 5/ 5 !!!
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Medlemsavgifter
Hyror, utställ11ing
'' , ovr1gt
.. .
Diverse inkl. fors.
Bidrag
Räntor

1998 Budget 1999
65.824
66.000
40.000
37.590
85.493
90.000
71.407
30.000
20.000
10. 000
4.464
4.000

'

Kronor 284. 778

-------

1998

Budget 1999

32.300
64.681
19.238
4.271
2.240
8.375
38.916
170.021
0
Förbr mat+inv
6.407
Kontorsmat, rep
2.929
Porto+ tele
1.817
Gåvor, repr.
Annonser, markn-for. 26.111
38.995
Möllekuriren
Arrangemangskostn. 24.080
1.409
Möten
3.388
Diverse
Ränta till Jubil-fonden 1.700
9.400
Avskrivningar
286.257
Resultat
-1.479
Kronor 284.778

33.000
57.000
5.000
6.000
2.300
8.400
40.000
151.700
0
5.000
3.000
2.000
5.000
35.000
15.000
2.000
5.000
1.500
9.000
234.200
5.800
240.000

KOSTNADER
Stationshuset:
Hyra
El, värme
Rep.
Övr. Kost
Försäkr.
Avskr rep
Personal

240.000
-- - -- -

-------

- - - --

Balansräkning per den 31/ 12 1998
TILLGÅNGAR
Kassa, Bank, Postg.
Kundfordringar
Interimsfordringar
Inventarier
Bal. 01nbyggnadsk

SK'ULDER och EGET KAPITAL
Levera.ntörsskulder
2.818
Sociala avgifter
700
••
Interims, Ovr. Skulder 750
Jubileumsfond
54.839
Eget kapital
184.391
Redovisat resultat
-1. 479
Kronor 242.019

157.830
10.169
11.319
37.573
25.128

Kronor 242.019

-------

•

I

•

-------

'Under hösten har värmeisoleringen i Annexet forbättrats avsevärt. Kostnaden har varit stor men har
kunnat genomforas tack vare riktade bidrag.
En med Mölle Hamn Ek För gemensam foreningslokal har iordningställts i Annexets gamla väntsal.
Informationsskylten vid infarten till Mölle har finansierats med annonsintäkter.
Antal hushåll, som har betalt medlemsavgift under 1998 är 436 st (403), fordelat på 353 (325) i
fastighet, 51 (50) i lägenhet och 32 (28) st är övriga intressenter.
Antal medlemmar är 754 (736). Siffror inom parentes avser 1997.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 1998
Styrelsen för Mölie Byförening avger här
sin rapport för verksamheten under år
1998. Det är den trettionde rapporten
sedan föreningen bildades 1968.
Styrelsens sammansättning framgår av
valberedningens uppställning. Arbets11tskottet har bestått av ordf. Ullajacobsson,
vice ordf.Gösta Carlberg och kassören
Birgitta Gille. Elisabet Suzor har varit
sekreterare.Ansvarig utgivare och redaktör för Möllek11rire11 har varit UllaJacobsson. I redaktionskommitten har dessutom verkat Mia Andersta och Elisabet
Suzor samt Ludde Persson som ansvarig
för layouten. Butiksrådet har bestått av
Ullajacobsson,Lisa Knafve och Per-Eric
Schyberg. K. G. Hansson har som tidigare organiserat utlåningen i biblioteket.
Intendentpare t Ola och Ingeborg
Sjöswärd har med hjälp och stöd av
Bertil Svensson haft ansvaret för tillsyn
och uthyrning av lokalerna i Stationslwset och iA,mexet. Elisabet Suzor har varit
Jestarrangör. Gösta Carlberg, Bengt Bring
och Gunnar Olsson har arbetat med
frågor om byggnationen på stationsområdet.
Bengt och Inger Bring har organise~t
och kämpat med strm1dstiidni11gen. Bertil
Svensson och Per L.Andersson har basat
för renhållningen av badstränderna under
sommarmånaderna. Lena Svensson har
som ALU-projektanställd hjälpt oss under en stor del av året på ett charmant
sätt. Byarådssamordnaren Hans Nilsson
har under perioden gett många goda råd

och ställt upp med en hjälpande hand.
Gunnar Olsson har designat en
orienteringsskylt för Mölle som blivit
mycket uppskattad. Och sist men inte
minst har Håkan Lind organiserat och
lett den 50 personer starkafotogntppen.
Styrelsen har under perioden haft 12
styrelsemöten och AU /,ar triifJats 5 gånger.

Statio11sl111set ocl, A1111exet
Byföreningen sa upp avtalet med kommunen hösten 1997 därför att kostnaderna för hyra, uppvärmning och underhåll tillsammans var orimligt höga. Samtidigt sa Byföreningen upp sina avtal om
andrahandsuthyrningar. Efter ett antal
förhandlingar med kommunen ingicks
ett 3-års hyresavtal som gäller från och
med 1999-01-01 till och med den 200112-31. I avtalet förband sig kommunen,
förutom att svara för yttre underhåll, att
installera reglage på värmepannan i
Annexet och att utöva kontinuerlig tillsyn övervärme-anläggningarna.Byte av
oljepannorna eller ö~ergånp tilljo_rd eller bergvärme far sknvas pa framtiden.
Avtalet med kommunen om hyra skall
sägas upp före den 31 mars 2001 . Det bör
bli lättare att ta ställning till frågan om
Byföreningen skall fortsä~ta att hyra St~tionshuset och Annexet vid det laget.Till
dess bör det nämligen ha visat sig hur
mycket uppvärmningskostnaderna har
sjunkit genom isolering, tillsyn m m.
Det var kärvt att fa ekonomisk hjälp från
kommunen till att isolera Annexet. Frivilliga bidragsgivare har i stället räckt oss
en hand och gjort det möjligt att isolera
taket.Vi tackar för detta.

STYRELSE OCH REVISORER - - - - - - - - - Nuvarande

Vald till

Valberedningens förslag Väljes till

1999

Omval

2000

Omval
Nyval Krister Kullenberg

2001
2001

Ordförande
Ulla Jacobsson

Ordinarie ledamöter
Gösta Carlberg
Birgitta Gille
Elisabet Suzor
Mia Andersta
Bengt Bring
Bertil Svensson

2000
1999
1999
2000
2000
2000

Suppleanter

2000
Ann-Sofie Holmbeck 1999
Omval
2000
. S h b
l 999
Nyval Gunvor Elfversson
Per-Ene c Y erg
Nyval Mona Helleberg
2000
1999
Christina Svensson
.
· chyberg och Christina Svensson har undanbett
Elisabet
Suzor, per-E nc

s

sig omval.

Revisorer
Ordinarie
1999
Per L.Andersson
Carl Magnus Liljegren 1999

Suppleant
Leif Persson

1999

Omval
Omval

2000
2000

Omval

2000

Mölle 1999 02 09.
OI
K G Hansson och Solveigjohansson.
Valberedningen Gunnar sson, · ·
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Nedmontering av skiljeväggen iAnnexet
mellan Hamnföreningens kontor oc_h
Byföreningens förråd har skt,;tt med frivilliga arbetsinsatser och sma k?stnader
för material. En vacker blomma nll Bengt
Gille och Bertil Svensson för detta.

Sorgebarnet Sofoikcm badbrygga
Efter alla turer med en badbrygga som
blåst bort av luftdraget från Kattegatt och
Öresund har vi nu en badbrygga som
hållit sig på plats hittills. Felet_är ~ara_det
att den inte är användarvänlig, atmmscone inte för mammor med småbarn och
inte för äldre. Kan någon tänka sig att
ordna ett protesttåg till Höganä~ ½ommun? Vi kan börja med ett numkrav
nämligen på ett återst.1Llande av en brukbar och hållbar brygga, alltså en typ av
reparation. Drömmen om en ny badbrygga som skulle höja kvaliten på bad
både för oss själva och för förväntade
turistströmmar far väl anstå.
B11tikc11
Butiken FYREN övertogs i augusti av
Hoa Trieu och hans familj . Det hela
fungerar bra med undantag fö r att. butiken behöver en större kundkrets.Vi hoppas på sol och vår och turister från
campingen och segelbåtarna som uppskattar en närbutik med fräscha grönsaker och gott sortiment.
E11e11e111a11ge11 1111der perioden

Samtliga sociala evenemang har gått bättre
än vi vågat hoppas. R egnet har stått som
spön i backen, hårda vindar har farit fram
på hamnplanen och ibland h.ar ky\an
bitits men ... det har lugnat ner s1g. Inv1gningen av mi11nesste11e11 över omkomna
fiskare och sjömän med tal av Hans-Otto
Pyk skedde på en sådan varm och solig
mellandag som brukat komma varannan
vecka.
En vänlig sol lyste över valborgs-miissobål
och allsångare. Mot bakgrund av det
flanunande bålet höll Arne Dahlberg
talet till våren. Halv 12 bestämde vi oss
för att genomföra midsommardansen trots
blöta och oväder och klockan 12 kom
solen. Elisabet Suzors och Ann-Sofie
Holmbecks arrangemang med lekar och
tårttävlingar var lika lyckade som året
innan. Sillens dag med miss Mölletävling som nytt, uppskattat inslag kunde
genomföras i vackert väder och det välbesökta sommarmötet på Grand Hotell
bjöd på klar sikt och varma vindar. Det
snöblaskiga vädret på ju/marknaden fick
motvikt i Hoas julglögg.

Biblioteket
I höstas fick vi en donation om 30 band
Svensk Uppslagsbok till vandringsbiblioteket i Stations/111set. Vi tackar IngaBritt Hammar för den generösa och
nyttiga gåvan.
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla
frivilliga krafter som bidragit till att vi
kommit åtminstone ett steg framåt mot
de mål vi föresatt oss!

Från 1600talet gällde
en lag att aJla
hus och gårdar skulle
åsä ttas ett
nummer för
att myndigheterna lättare sk ull e
kunna hålla
reda på sina
und e rsåta r.
Vid den tidpunkten
fanns det
Mölle 20
hus,
Hur denna
numrering
gick till kan man bara gissa sig till.
Men ett är säkert och det är att det
senast byggda huset fick nummer
20 och sedan gick man bakåt så
långt som man kunde komma ihåg.
Vi vet idag att det enligt gamla
handlingar år 1569 fa1ms 10 hus i
Mölle, men jag tror knappast att de
visste om detta år 1680. Så jag menar att vilket hus som helst av de
lägsta numren kan ha varit det för. sta eller äldsta i samhället. Sedan
numreringen väl kon~mit igång
fördes det längder och jordeböcker
på Krapperup som. ägde både mark
och hus.
Den som kanske betytt mest för
upprustningen av befolkningens
bostäder var utan tvekan P.G.von
Kochen som från år 1734 var den
som styrde och ställde i fiskelägena
och även på landsbygden.
I ett Syneprotokoll från år 1749 får
vi veta att under hans tid på
Krapperup har från år 1734 till år
1748 icke mindre än 15 nya hus

uppbyggts, gam.la dåliga hus rivits
och ersatts med nya. Man har kommi t upp till hus nr 40 och de 15 hus
som blev nyuppförda var nr 2, 3, 8,
9, 13,20,22,23, 26,27,28,36,37,
38 och nr 40. Nr 13 hade eldhärjats
och nr 8, 20, 36 och nr 40 står under byggnad.
Förutom alla dessa nybyggda hus
blev också alla de andra översedda,
de, som för det mesta endast varit
försedda med rökpörter dvs med
öppen eldstad och öppning i taket
för röken. Gammalt och ruttet virke
i husen byttes ut och alla husen
försågs med ny eldstad och skorsten. Det hade alltså inte funnits
någon skorsten på husen före von
Kochens tid på Krapperup. Där
gjorde han en god gärning med
förbättrat inneklimat och förbättrad brandsäkerhet.
Av de idag äldre husen kan nämnas
att nr 1 Gammelgården på Norra
Brunnsvägen var bebott redan 1670
och varit kontinuerligt bebott se-
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dan dess .
Även om
hus nr 9 på
Fågelviksvägen kan
sägas detsanuna men
att det före
1749 byggdes ett nytt
då det gamla var nergånget.
Hus nr 11
p å Bid evindsvägen
fanns också
från 1670.
Hus nr 12
ocksåpåBidevindsvägen mitt emot nr 11 finns
också registrerat från 16 70-80 talet.
Dock synes detta hus ha blivit ombyggt och breddats. Nr 15 på
Gyllenstiernas Alle med gaveln
mot vägen är också av mycket gammalt datum före år 1700. Hus nr 33
på Norra Brunnsvägen kan också
tillskrivas sekelskiftet 16-1700.Nr
42 på Gastagudan har det skrivits
mycket om. Det kan följas från
1710 men av handlingar fa vi veta,
att nytt hus uppfördes här år 176869. På Norra Strandvägen finner vi
hus nr 49, det är den långa gröna
längan, som så många stannar och
beundrar,det byggdes på 1750 talet.
Hus nr 53 på Södra Strandvägen
ligger på en gammal skansanläggning. Hus nr 63 Grönkulla är från
1780 talet. Nr 66 utmed Fågelviksvägen blev färdigt 1800. Hus nr 25
vid Bågarpsvägen finns registrerat i
Jordeboken redan 1693.
De flesta av dessa uppgifter är hämtade ur Krapperups jordeböcker

\

I

\

ÖRESUND

eller mantalslängder. Alla de gam.la
husen var av korsvirkestyp en del på
gråstensgrund, andra låg direkt på
marken och hade jordgolv. Många
av husen var byggda på Krapperup,
nedmonterades och transporterades ned med foror till Mölleläge där
grundstenarna redan låg på plats.
Andra byggde sina hus själva mot
lägre städja (arbetsplikt på Krapperup) .
Hade så när som glömt ett annat
hus nr 36 vid Möllebergsstigen.

Det är också belagt från 1680-talet.
Även hus nr 67 (Mamsellens) vid
Kullabergsvägen tillhör de allra
äldsta från omkring 1810.
Med dessa rader harjag velat visa de
verkligt gamla husplatserna i Mölle.
Jag vill absolut inte påstå att husen
på dessa tomter är så gamla. De kan
ha byggts om både en och två
gånger. Det kan ju vara roligt för de
som idag bor i husen att veta hur
gamla husen kan vara och att där
har bott folk så länge. H-0. PYK

Till 1998 års julbasar i Mölle stationshus och annex hade 22 hantverkare ställt ut. Det var ett brett
utbud och deras produkter var lika
fina och välgjorda som vi har varit
vana vid.
Trots busväder med snö, blåst och
halka hade många tagit sig till Stationshuset. Dock inte så många
som tidigare år - men kommersen
blev god tyckte de flesta utställarna.
Fyrens nya ägare fortsatte traditionen med servering av glögg, som i
år ägde rum i Annexet.
Följden av det dåliga vädret, med
sand och salt som nödvändigheter,
gjorde att städningen dagen efter
var en tung och dryg " historia" .Jag
vill ta tillfallet i akt att tacka Bertil
Svensson och min man Bengt, för
utan deras hjälp hade jag stått mig
slätt.

Birgitta Gille

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

I

www.ekenstam.se

Ulf af Ekens tam
Aukt. Fastighetsmäklare
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Ulf af Ekenstam •fontello
■ Telefon 042-12 33 30 ■
HELSINGBORG • MALMÖ • GÖTEBORG • STOCKHOLM
Kullagatan 50 • 252 20 Helsingborg

-Möte med Gunvor Ranieli
Att vara född Elfverson var att växa
upp med havet! Farfar kapten, morfar kapten,far kapten. Längtan, väntan , oro. Inga moderna möjligheter
till kommunikation.
Svårt för oss i mobiltelefonens tid
att förstå?
Långa kärleksfulla brev. Är det kanske lättare att vara nära på avstånd?

På rottingens tid
Gunvor gick i skolan i Mölle på
tjugotalet. På den tiden gick man
fö rst i småskolan som låg på höjden
vid Gylleröd och sen i storsko/an
som ligger kvar vid infarten till
Mölle.
" Det var på rottingens tid", säger
ho n och ser sorgsen ut.
D et hände emellanåt att hela familj en fick följa med far till sjöss och en
gång fick vi hiva däckslasten för att
inte gå under i en svår storm på
Nordsjön berättar Gunvor.Efter rea/ex amen i Höganäs fortsatte
Gunvor till -Lund och sjuksköterskeskolar. O er glada ·studeptlivet i
Lund gällde ii1re de blivande sköterskorna. Det var internat, endast för
flickor och utegångsförbud efter
klockan tio. Det kunde hända att
någon manlig student dristade sig
till att sjunga en serenad utanför
fönstret men där upphörde festligheterna.
Kallad till sjuksköterska
Att vara sjuksköterska var ett kall på

den tiden, poängterar Gunvor.
En vecka på sjukhuset med blindtarmsinflammation redan som liten
sjuåring tror hon lade grunden till
valet.
Vid ett annat tillfälle ledde ett benbrott till besök hos doktor Alling i
Höganäs, som hade en livs levande
Puma som tamkatt! (Därav namnet
Puman på Höganäs apotek.)
N ågon puma blev det inte för Gunvor, men några års arbete som sjuksköterska innan det bar av hem till
Mölle för att ta hand om mormor
på Harastolsvägen.

Italien nästa
Så en dag korsar en vacker ung man
från Italien hennes väg.Vad gör han
i Sverige? Jo, han är sjöman förstås!
Det blev gifremål i Mölle kapell, tre
barn och många resor till familjen i
Italien.
Första resan dit gick med buss. Den
tog fem dagar och gick genom ett
fullständigt sönderbombatTyskland.
Språksvårigheter? Ja och nej. Maken talade mycket bra engelska.
Han hade bland annat jobbat på
anrika HotelWaldorfAstoria i New
York. Gunvor hade träffat amerikanska kusiner och varit många
gånger i London redan som barn.
Men med den italienska släkten
blev det teckenspråket som gällde i
början.
Det blev långa tider av väntan igen
med maken på sjön, men denna
gången med telefonkontakt.
Arbete och lek
"När barnen vuxit upp började jag
arbeta med--sjukvård igen, ,på
Möllegårdens konvalesenthem som
var ettN'acker.t gammalt hus beläget
där, Trappstigens hyreshus tronar
idag."
.
.
Senare var Gunvor kapellvärd i
Mölle. Idag är hon a ktiv i
syföreningen, och har nu huggit in
på arbetet med Pyks bildsamling
tillsammans med några andra
Möllebor.
"Det är något som jag efterlyser!
Fler aktiviteter, gärna i blandade
åldrar, där man umgås och inspirerar varandra. Tidsandan med mycket
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tv-tittande är negativ tycker jag!
När vi var unga lekte vi gömma eller
d,mk.
På midsommar tågade vi runt i byn
med dragspel och sång. Nu snart, på
fastlagssöndagen var det katten ur
tunnan där alla pojkar och unga
män deltog, någon gång även till
häst! Dagen avslutades med kattabal till grammofon hemma hos någon i byn."

Förluster och visioner
En stor förlust för byn tycker Gunvor att nedläggningen av järnvägen
var. H ennes egna förluster har varit
betydligt större. Far och Mor fick
inte fylla femtio år. Hennes make
gick bort för tjugo år sedan.
"En stark gudstro har varit till hjälp"
säger hon~ "Jag ber för de svaga i
världen." Ater igen, engagemanget
för andra.
Trots ständigt ryggont vaknar hon
glad över att leva varje dag och
viftar bort krämporna med kommentaren "jag valde nog fel yrke" .
På min fråga om en framtidsvision
för Mölle svarar Gunvor: "M åtte
det inte bli så exploaterat så att det
småskaliga försvinner. Jag hoppas
att man fortsätter att komma till
Mölle för naturens skull, att alla
finge se den skira grönskan i bokskogen om våren."
Mia Andersta

KYRKLUNCHER
Tisdag 2 mars kl 1200-1400
Antikviteter talar Mikael Persson från Bräcke Antik om.
Tisdag 13 april kl 1200-1400
Hugo Henriksson eller Mats
Henriksson från Henrikssons
Trädgårdsprodukter.Berättar om
Hur man odlar kryddväxter och
dess användning, samt odling av
buskar.
Tel: 344704 Krapperup.
Tisdag 11 maj kl 1200-1400
Birgitta Albertsson från Arild,
visar videofilm från Stora Barriärrevet eller visar diabilder.
Tel: 346706

••

.""MOLLE HAMN EK fÖR
Den gångna sommarens bedrövliga
väder har påverkat hamnens ekonomi
i negativ riktning. Sommaren 97 besöktes hamnen av 2070 gästbåtar och
under sonunaren 98 reducerades antalet till 1340 stycken.
Familjen ltzigehl har sålt sin rörelse i
hamnhuset. Den nya ägaren Pernilla
Olofsson Halmbeck, övertar hyreskontraktet från och med 990101. Styrelsen vill tacka familjen Itzigehl för
deras hängivna arbete med hanmkiosken i mer än 30 år och samtidigt
hälsa Pernilla välkommen och önska
henne lycka till.
En ny fyr (fyrhus) har anskaffats. Hamnens sopcontainer har placerats bakom
ett staket och alla mindre sopkärl har
samlats bredvid containeruppställningen. Färskvattenledning har dragits
till mellankajen. Utökning av duschkapaciteten har påbörjats. Renoveringen av konsoler och bänkar på stora
kajen kommer att utföras när väderleken blir "behagligare".
Kanslichefen i Höganäs kommun,Erland Bondesson, har uppvaktats angående den bristande samarbetsanda som
kommunen visat under ett flertal år.
Besiktningar har gjorts i hamnen utan
att någon har kallat eller underrättat
MH:s styrelse. Inga kontakter har tagits angående kommunens budgetarbete och andra frågor som påverkar
MH:s handlande. Dessutom tillkommer att åtgärder eller uppgifter om
vilka överenskommelser träffats vid
möten mellan konununens tjänstemän och MH, inte verkställts, utan
MH får vänta orimligt långa cider
innan kommunen uppfyller sin del av
överenskommelsen. Kanske "regimskiftet" kan medverka till förbättrat
samarbete? Vi harju också fatt 4 stycken "bybor" invalda i kommunens styrande organ, hoppas det skall hjälpa oss
i det fortsatta samarbetet.

Vindmätaranläggningen har varit otillförlitlig under en längre tid och div.
servicearbeten har utförts utan att få
anläggningen i fullgott skick. Leverantören har nu meddelat att en ny anläggning kommer att levereras i mitten
av april utan kostnader för MH.
Ett antal människor har nu begärt
bättre belysning vid hamnen.Vi kommer att utöka punktbelysningen längs
hanmhusets framsida och förhoppningsvis är arbetet utfört n ä r
Möllekuriren gått i tryck.

Annat var det förr ..... .
Följande är ett sammandrag av Hamnstyrelsens årsprotokoll 1962.
Hamnmästaren MartinBengtsson,årslön 500 kr.
Hamnsryrelsen: CG Cronberg (ordf.),
Bernhard Nilsson, Nils Bengtsson,
Arne Swärd, Anders Bökberg och
Gösta Wellberg.
Inkomster: Hamn platser 704 kr.Turistbåtar (gästbåtar) 340 kr. S/ S Agnete
911 kr= Totalt 1.995 kr.
Hamnmästarens lön höjdes från 500 kr
till 750 kr per år.
Gamla "Kutterhusec" skall rivas, nytt

hamnhus uppbyggas, beräknad kostnad I 8.000 kr.Tvärkajen i lilla hamnen
byggs ut, lämplig för 7 stycken båtplatser. Skyddsräcken vid stora hamnens lastkaj??
Perzy Malin invald som ordf. Ledamot efter Arne Swärd,som flyttat från
Mölle. Tage Andersson ny suppl.
Hamnstämplarinköptes- Mölle Hamn
och Mölle Hamnsryrelse. Avgiftshäften för gästbåtar införskaffades.
Nybyggd tullokal placerades på långkajen emedan reguljär båcrrafik med
Gillelej e upprättades. Båt - S/ S Agnete
Chef Friis och redare Lauritsen.
Fiskecävling har ordnats i Hamnsryrelsens regi, nettovinst 660 kr.
Begäran hos Sjöfarcsverket att fa höja
årsavgiften för " båtar" med 50% beviljades.
N ya avgifter: Snipor och Småbåtar 25
kr, Motorbåtar 40 kr, Däckade båtar
60 kr.
Agn ece- Rederi e t bjude r Hamnsryrelsen och Hamnmästaren med fruar
på flott middag på Hotel Kullaberg.
Hamnsryrelsen öppnar postgiro.
Tage Andersson ordf. Ledamot efter
Bernhard Nilsson,som avgår på grund
av sjukdom. Ernst Scholcz och Gunnar
Svensson nyvalda suppl.

Källa: Ha11111s1yrelse11s årsprotokollför 1962
N EB

Eficr kejsar Wilhc/111s besök i i\llölle 1907 blev Mö/le pop11/iirr i Tyskla11d. 1j1ska jlo11m1
a11kmde 11pp 111m,for lvlöllc ha11111 och glada gossar, befäl och 111arroser rodde i laud och ble11 viil
111ottag11a m, 1\1/ölleboma med bl a da11s på E!fi,ersso11s.

Några ord om vad som händer i Mölle under våren
1. Slå katten ur tunnan. Hamnplanen

3. Bevaka också anslag om kulturella

söndagen den 7 mars klockan 14.00:
2. Strandrensning konuner att ske 1
andra halvan av mars. Den skall samordnas med Lerhamn. :8evaka ansla~
om exakt dag. Rensnm~~n kan _bh
riktigt trevlig om man gor den ttllsammans!

evenei:nang! . .
4. Grmdarna t1ll fäladen konm1er att
vara öppna lördag-söndag 24-25 april
mellan klocka~ 14_och 16 fö~- att m~n
skall kunn~ kora m med bransle ull
V~borgs~_nassobra~a?!_
Har behovs det frivilliga krafter! Obs!
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ej annat än kvistar och grenar.
B~!et tänds ~ockan 20.00 påValborgsmass. Det bhr barnkör och hyllningstal till Våren.
Den som vill kan fortsätta upp till
~rand Ho tel där det bjuds på vintoddy
for endast 15 kronor.
Välkomna!
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KA liATAIJA 1111--, JS?
De11.,,,a bild oc/1 ocJ,, de gn111la bilder11,n på sidnr, fyra oc/1 sj,, ko111rner från
Ha11s-Otto Pyks sn111li11ga1:

••

'•

Motmedel tnot vedpest.
Visst blir n1an betänksan111ä1- man
en n1ö1-k dece1nberkväll andas i11
de11 fi-äna ca11cero~e11a 1·öken från
dåligt torkad vect. Frågorna inställer sig: ve1n tusan ä1· det son1
eldar 111ed blöt ved; var det så l1ä1·
kä1·nkraftsavvecklin.gen sk11lle
möjliggöras?

Motmedel nr 1 t1tgö1·s självfallet av en gedigen torkning av
brasveden, upp till ett pa1· år lär
behövas, samt av ko11cent1·e1·ad
eld1u11g i b1-askami11e1·.
Motmedel nr 2 ä1- installatio11 av
nytt nuljövänlio-t uppvärnmingssyste111. I Möfi'e, so111 i11te stå1·
högst på listan får fjär1-vä1·n1et1tbyggnad, är det i första ha11d
i11divia11ella vär111epu1npsysten1
son1 kan ko11u11a i fråga.
Dessbätt1-e finns det i Mölle reda11
11ågra installatio11e1· av berg-,jordoch luftvä1-111e, dvs av uppvä1-11mingssystem 1ned en vä1·111epu111p son1 hämta1- värmee11ergi f1·å11 bo1·rhål i ber0 et, f1·ån

'

!
'I

11ften. Bob E1·icsson 111ed HotelKullaberg och a11nex Sjöhem ocl1
familjen Rasn1.11sson & Klingbe1·g i Villa Siesta på Ba1·akullsvägen har installe1·at be1-~ärme.
Mölle kapell har fatt jorctvä1·111e.
Leverantör till san1tliga dessa
värn1epumpsysten1 i Mölle har
varit Behre11s Alter11ativ Energi

AB iVike11. Pe1· Beh1·e11s poä11gtera1- att få1· be1·gvä1·111e gäller att
11tbytet s0111 1·egel bli1· stö1·re ju
stö1·re fastigl1et eller arilägg11ing.

Ras11111sso11 & Kli11gbe1·g beto11a1·
att bergvä1·111e helt enkelt va1· 11ödvä11digt få1· att de sk11lle fa en
ko11uortabel vä1·111e i deras villa
på 300 kvad1·at i11kl källa1·e. Tidigare få1·b1·ukade de 34 tusen k,;vti11una1· pe1· år får 11 ppvä1·1n11i11g
111ed di1·ektverka11de el.Trots detta
k1111de de endast hålla e11 in11eten1pe1·att11· på 17 g1·ade1· och dess11 to111 inte vär1na ttpp källa1-e11 .
Efter övergånge11 1 septen1be1·
199 8 till b e1·gvä 1·111e 11 ar
elfå1·br11k11i11ge11 sju11kit till 20
tusen kw-ti1n111ar pe1· å1·. sa111tidigt so111 de kt1n11at l1öja i1111ete111pe1·a.tu1·en till 19 - 20 g1·ade1·.
Nu kan de också l1ålla var1nt i
källa1·en.
Rasn1usson & IGi11gbe1·g tycke1·
att de1·as sats11i11g kan jän1fåras
111ed ett i11köp av e11 bätt1·e ny bil
1nen n1ed de11 i11te l1elt oväsentliga skillnaden att de1·as i11vestering bid1·a1· till att 11u11ska utsläppen av bl.a. växtl1usgase1· sa111t att
e11 be1·gvä1·1nei nstallatio11 l1ar
längre livslä11gd. Bo1·1·l1ålen l1a1- i
princip obeg1·ä11sad livslängd,
radiato1·er 40 - 50 å1· ocl1 ko1npresso1·n i en vär111.ept1111p ett 20tal å1·. De son1 reda11 har ett vatte 11bt11·et dist1-i bu tio11ssystem
8

(1·adiato1·e1·) kan få1·modligen göra
1·ena energispa1·kli ppet efte1·s01n
i11veste1·i11gskostnaden då endast
bli1· hälften så stor.
N ågo11 l1usägare har installerat
l11ftvä1·n1epu111p. L11ftvärn1e är väsentligt billigare att installera än
jo1·d- och be1·gvär111e 111e11 1nåste
backas upp under köldla1äppar
och ge1· i11te 1·iktigt lika stora
e11e1·gisparvi11ster. A andra sidan
ka11 en luft\rär111ept1111p i ett s1nåh11s ge11on1 lägre el1·älc11ingar betala tillbaka l1ela inköpskost11aden
på i bästa fall e11dast 5 - 6 år. För
opti1nal effekt av luft\1är1ne bör
det vara ~oda får11tsätt11ingar får
lt1ftci1·k111atio11 i l1t1set. Ge11om
få1·bätt1·ad ae1·ody11a111ik har de
tidigare ganska. bt1llersan11na
luftvä1·111epumpa1·na nu blivit tystare.
Mölleku1·iren gissar att ga11ska
1nå11ga l1t1sä~a1·e i byn skulle kun11a
slå ett slag bade får 111iljön och för
sin egen vär111eeko110111i geno1n
att i11stalle1·a värmepu111p.
iVlats Jacobsson

Fågellivet på fäladen
Under fåglar11as l1äckni11gs- och
äggkläckningstid är Fäladen ext1·e111t kä11slig för störninga1·. Läs
tavlor11a so111 är ttppsatta på det
11att11·skyddade 0111rådet! Något att
tänka på särskilt for 11undägare. Vi
1nisst1nnar Er i11te pro111enaderna
n1en var försiktiga!
Styrelsen

