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MOLLEkuriren
llyl<.lrcningcns tidning för Möllcbor och Möllcvänncr

ORDFÖRANDENS
RADER
Den gångna sommaren hade kunnat vara bättre. Men i alla fall så har
förunderligt nog solen skinit och
milda vindar svept genom byn då
Byföreningen haft sina evenemang.
Valborgsmässoafton var så vårljum
att många dröjde sig kvar på fäladen
medan elden falnade. Klockan 11
på midsommarafton övervägde vi
att ställa in midsommardansen.
Regnet öste ner. Men klockan 12
sken solen från en blå himmel.
Invigningen i hamnen den 21 juni
av minnesstenen över drunknade
kunde ske i kvällssol och stiltje.
Dystert från början såg det ut för
Sillens dag den 1 augusti. Men som
på order uppifrån slutade det också
då att regna. Och till slut så kunde
vi sitta i Grand Hotels matsal
Maritime på sommarmötet den 13
augusti och i klart väder beundra
utsikten över Torskanäset i norr
och Mölle hamn i söder
Vi ger i detta nummer av
Möllekuriren bilder från evenemangen.

DE PERENNA BEHOVEN
OCH PROBLEMEN
Den nya Badbryggan i Solviken har
faktiskt stått emot väder och vind.
Det tackar vi för även om bryggan
inte är riktigt vad vi drömt om.
Värre har det varit att hålla tången
borta från Fågelviken.

Minnesstenen är alltså på plats och
inyigd.
Från Stjernstedtska Stiftelsen,
Kockenhus, har Byföreningen fatt
anslag för isolering av Annexet. Vi
har sökt bidrag från ytterligare ett
håll. Vi hoppas på ett positivt besked därifrån och kan i så fall sätta
igång.
Mölle skall inte behöva vara utan
butik. Kommunen har gått in aktivt för att finna en lösning och
hjälpa till att genomföra den. Det
har visat sig finnas mer än en mo-

MÖLLE
by the sea!
Nr 3 1998

dell att arbeta efter. Förhandlingar
pågår.

småningom kom hans arbete också
att innefatta hennes förhandlingar
med I CA-koncernens ledning. Nils
Enkäten ombyggnation på stationsEdström var emellertid klarsynt nog
planen besvarades av 91 personer.
att se de jävsrisker som fanns . Allt
67 var för och 19 mot förslaget om
uppeftersom
tiden
gick
krävde
bebyggelse.Av de 67 var 44 intresdraget
allt
större
insatser
av
honom
serade av seniorbostad. 16 kunde
och
det
kom
till
en
punkt
då
han
tänka sig att flytta till området inom
ansåg det riktigast att gå ut ur sty2 år, 27 inom 5 år. Resultatet berelsens butiksråd.De överväganden
döms som tillräckligt positivt för att
som
han
då
gjorde
är
ett
utmärkt
gå vidare med byggplanerna.
exempel på hur man skall tillämpa
Byföreningen kommer nu att vara den gyllene regeln om styrelsens
remissinstans. Många frågor kom- opartiskhet.
mer att aktualiseras inte bara om Jag beklagar att texten i förra numbyggnationens funktion utan också ret blev rumphuggen och kunde
om den yttre utformningen och missförstås.
Ulla} aco b·sson
miljön. Området komn1er att vara
byns ansikte utåt genom att ge besökaren ett förstahandsintryck av
byn. Observera att det är
Byföreningen och inte bara styrelsen som far möjlighet att påverka.
Vi i styrelsen hoppas kunna infor- Omkring 70 personer deltog i
mera byborna om olika arkitekt- mötet. Höganäs kommun repreförslag under hösten.
senterades av kommunalrådet Claes
Skiljeväggen i Annexet mellan Pettersson, planarkitekten Kerstin
Hamnföreningens kontorslokal och Nilermark, byggnadsnämndens
Byföreningens smala förrådsut- ordförande Anders Johansson och
rymme är nu riven. Muren har bygdesamordnaren Hans Nilsson.
fallit, vilket markerar fritt fram för Det blev en konstruktiv diskussamarbete mellan de båda fören- sion både om en framtida butik och
ingarna. Lokalen är ljus med föns- om planering av bebyggelse på
ter åt tre håll och tillräckligt stor för stationsområdet. Arbetet kommer
två expeditioner och aktuella för- att föras vidare i båda frågorna i
samarbete mellan kommunen och
råd
Byföreningen.
Rättelse. Tryckfelsnisse varframme i Efter diplomutdelningen avtackaförra numrets. 1 kol. 3. Texten om des förmannen Bo Göran Hansson
Nils Edström rättas och förtydligas som representant för Utvecklingssom följer.
centrum. Bo Göran Hansson har
Nils Edström ingick i styrelsens organiserat röjningen på Fäladen
butiksråd då svårigheter med bygg- och med sina medhjälpare arbetat i
lov för utbyggnad och renovering ur och skur. Det goda resultatet är
av butiken Fyren uppstod. Som ännu inte vetenskapligt belagt men
erfaren och kunnig advokat hjälpte kan i stora drag skådas med de egna
han Gunn-Brith rent ideellt med ögonen. En blombukett fick marsvarsskrivelser på överklaganden. Så kera bybornas tacksamhet. UJ.

SOMMARMÖTET
den 13/8 1998
på Grand Hotel

Mölle kuriren. Mecllemstidning för Mölle Byförening. Ansvarig utgivare och redaktör
Ulla Jacobsson. I redaktionen: Elizabet Suzor, Mia Andersta. Layout: Ludde Persson .
Brev till redaktionen: Mölle kuriren, Box 24, 260 42 Mölle.
Brev till Mölle Byförening: 260 42 Mölle, Postgironr 515201-2. OBS! Inlämning
av material för nästa nr som utkommer i början av December är §enag den 9/11 !!!
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MÄRTA TAAL

INGVAR BLOMQVIST

POR GOD OCH FÖRTJÄNSTFULL INSATS
FÖR BEVARANDET AV BYNS SPE CIELLA
MILJÖ OCH KARAKTÄ R
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M ÅRTA TAAL HAR MED DJUPT OCH Å KTA I NTRESSE
FOR NATUR OCH KULTUR STARTAT OCH DRIVIT
PROJEKTET MÖLLE FÄLADS BEVARANDE SÅ ATT VI O CH
V ÅRA EnERKOMM ANDE K AN FORTSÅTTA ATT NJUTA AV
DE UNIKA STRAND Å NGARNA V ID KULL ABERG

INGVAR BLOMQVIST HAR UNDER L ÅNG TID TROGET
ARBETAT FOR MOLL[ HAMN, I FLERA ÅR SOM H AMNKAPTEN,
HANS ID EELLA VERKSAMHET H A R BETYTT MYCKET
FOR ATT GO RA HAMNEN POPULÅR BL AND BÅTFOLK.

SÄRSKI LT TACK RIKTAS TILL HONOM FOR HANS INSATSER
I NOM SJORÄDDN INGSSÅLLSKAPET.

MOLLF.

MOLLE

13 AUGUSTI 19~8

13 AUGUSTI 1998
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MÖLLE BYFÖRENING

Två diplom delas ut i år, det ena till
Ingvar Blomqvist det andra till
Märta Taal.
Styrelsens beslut var enhälliga.Vi i
styrelsen vill framhålla att vi lagt
stor vikt vid att välja kandidater
som arbetat ideellt för Mölle by.Vi
fann att båda de utvalda med inlevelse och entusiasm gjort sina insatser.
Bådas prisbelönta verksamhet

kunde förts in under den gemensamma rubriken: nära havet.
Jag vill därför citera någ-ra rader ur
Gunnar Wallentins artikel om
Strandängarna vid Kullaberg.
"När man klivit över en del urgamla stengärdsgårdar och kommit
ut på udden vid Sälhundsdammen
breder en hänförande tavla ut sig
med Kullabergs långsträckta profil i
fonden. På bergets sluttning klättrar bebyggelsen i Mölle som vita
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och röda snäckor mot bakgrunden
av brunt, grönt och blått. Solen
badar landskapet i ett starkt vårljus
och färgerna dallrar i luften. Utåt
havet avtecknar sig måsar och änder mot det djupblå vattnet och
längre ut syns fiskarna från byn so~
sätter nät efter läckerheten stenbit.
Lastångare och seglare rör sig långsamt förbi. Tanken har lätt för att
följa med dem ut på upplevelser
och äventyr i fjärran länder."

l
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(med katt i tunna) ,julmarknad med
försäljning av julgotter och gammaldags julpynt..... annons i bladet.

Hans Otto Pyks fotografier.
På sommarmötet delades ut en
blankett på vilken Du kunde anmäla Dig för att i höst och vinter
hjälpa till att sortera och dokumentera Hans-Otto Pyks intressanta fotosamling över Mölles historia. Anmälan har konunit in från
bland andra Håkan och Anne
Marie Lind, Carl Herman och
Britt-Marie Petersson. Ett telefonsamtal har tyvärr förkommit
från 1nitt telefonbord.Jag är ledsen
för det och lovar att ta väl vara på
Ditt namn nästa gång Du ringer.
Finns det ytterligare några som vill
ingå i fotogruppen, är Ni mycket
välkomna!

brända mandlar läckert upplagda i
glasburkar och på glasfat med fot.
Egen kola-tillverkning i liten skala
så att det doftar ut på gatan. Långt
ner i någons byrålåda ligger kanske
recept från farfars tid i MölJe? Där
Annies kyldisk stod tiU höger i affiiren, om jag minns rätt, kunde vara
lösgodishylla med utvalda sorter.
Choklad, frukt och glass m ed
våffelrån far nog också plats, liksom
vykort med de gamla möllemotiven
med frimärke och gammal Mölle-

" Annies affiir" skulle inte konkurrera med hamnkiosken, utan med
sitt specialsortiment vara ett komplement, som gör det attraktivare
att bes~ka Mölle. Vad säger Annie
själv? Onskar hon inte att affären
skall fa leva kvar i sitt ursprungsskick?-Det vore synd om denna
genuina affärsmiljö inte togs till
vara.
Inne i Mölle finns egentligen inte
mycket för turisten att titta på, föreutom en handfull rara villaträdgårdar
och litet snickarglädje på en och
annan veranda till det fåtal
fiskarlängor som inte brann ner
1890. Mölle har i alla tider varit ett

Isaac Svens butik.
Vi tar oss friheten att publicera ett
brev ställt till turistchefen Lars
Löfqvist:
"Jag heter Karin Ekenberg, är född
och uppvuxen i tvlölle och bor
numera i Strandbaden. Jag fick
följande ide efter ett besök i ett
lanthandelsmuseum utanför
Hörby.
Isaac Svens affär i Mölle - skulle
inte den kunna bli museum? Huset och affären är den sista genuina
sekelskiftes1niljön i byn. Den står
kvar i samma skick som när jag var
liten, som en målning av Alma
Öhrström, med färgat glas och
pingla i dörren, spetsg?trdin och
pelargoner i fönstren. Ar det den
dåvarande affårsinnehavarinnan
Annie som äger fastigheten? Är
den K-märkt?
Detta museum skulle vara öppet
främst på sommaren, och kunna
drivas som ideell eller ekonomisk
förening. Mölleborna inbjuds av
byföreningen att delta i uppbyggnaden av museet - rekonstruktionen av gamla tiders Mölle.Alla går
hem och letar i lådor och arkiv.
För att göra litet förtjänst på museet kunde man kombinera med
godisbutik med gammaldags karameller, polkagriskäppar och
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poststämpel , att läggas på en antik
postlåda utanför aff:'iren. Finns det
äldre saker bevarade från det gamla
postkontoret? Vet kanske Sonny,
brevbäraren?
Om jag inte minns fel, finns det en
gård ut mot gatan bakom. ett lägre
plank- kullerstensbelagd? M ed porten på glänt, kunde en vackert målad skylt locka flanörer; "Loppis,
antikt & kuriosa in på gården, välkommen" .Vid marknadsstånd säljs
möllebors gamla skrällen blandat
med finare gamla saker. Här säljs
också traktens kera1nik och konst,
liksom byföreningens hantverk tillverkat under vintern.Va1je år håller
man påskmarknad, fastslagsmarknad
3

levande samhälle som förändrats
med historiens upp- och nedgångar.Byns charm ligger i de olika
byggnadsstilar som representerar
olika epokers näringsfang - . fiske,
sjöfart, turism, sovstad - åter turism? Upprustandet och bevarandet av de fa,riktigt gamla miljöerna,
som hotellen och kanske även Isaac
Svens affär, är viktiga bidrag till
Mölles mångfald!
Jag skulle väldigt gärna vilja ha
respons på mina tankar!
Med vänlig hälsning

Karin Ekenberg
Skanörgatan 9
..
263 58 HOGANAS
tel 33 31 88 "

ÅTER STOR sUccE FÖR SILLENS
Det var hård vind och regnmolnen
hängde tunga över Mölle på morgonen den första augusti. Men efter
hand mojnade vinden och även
sole n tittade fram. Detta gjorde att
upp emot ett par tusen personer
kom för att uppleva de olika arrangemangen på Sillens Dag i Mölle.
Skånska Sillaacadem.in genomförde
elva föllbokade sillaskolor.Det innebar att 220 personer fick lära sig att
lägga in Branteviks sill och ta burk
och diplom med sig hem.
H attparaden drog som vanligt
mycket folk,men inte fullt så många
vuxna tävlingsdeltagare som förra
året. Elisabet Suzor skall ha beröm
för arrangemanget och Örjan
Rinn ert var en pro ffsig conferensier
som vanligt.Ett stort tack vill också
arran gö re rna framföra till alla
sponsorer som skänkte priserna.
D et var många som köpte trevliga
och nyttiga saker hos marknadshandlarna, och många passade på
att se Mölle från ovan genom att
flyga helikopter.
Tyvärr gick det inte att genomföra
ponnyridningen till många barns
besvikelse.
I det stora tältet kunde krögarna
glädja sig åt att det var så många som
njöt av sillflundra på bröd, fem
sorters sill o ch Mölletoasten plus
dricka härtill. Givetvis gick det också
att fa korv med bröd. Fram på
kvällen underhöll showorkestern
Sarajevo. Allt var proffsigt och lyckat.
I samma tält hade Hamnföreningen
genom Nils-Åke Jansson en intressant utställning av gamla fiskered-

skap och andra gamla saker, som
väckte stort intresse.
H amnfören.ingen hade också engagerat fiskförsäljare som hade god
åtgång för sina produkter. Populärt
var också M ölle museum för teknik
och sjöfart. Det besöktes av över
400 personer. Special Sport School
hyrde ut segelbåtar, kajaker och
minidrakar till halva priset och
Möllebåten gjorde extra turer.

Allt detta var populärt och uppskattat, men det var inte tävlingen
om bästa sillinläggn.ingen .Trots information och uppmaning att deltaga - och vinna fina priser - så kom
inte ett enda tävlingbidrag!
Men något som var populärt - och
nytt för i år - det var Kullabergsguidernas "Miss Mölle" arrangemang.
D e fem till final utvalda kandida-

Nu är Bonzo på bettet, ska ni sälja så ring oss!
Vi har aldrig haft så många kapitalstarka
köpare till villor i Mölle och Kullabygden.
Ring oss för kostnadsfri värdering och offert.

www.ekenstam.se

Ulf af Ekenstam •fontello
■

Ulf af Ekenstam.

HELSINGBORG • MALMÖ • GÖTEBORG • STOCKHOLM

Aukt. Fastighetsmäklare

Kullagatan 50 • 252 20 Helsingborg
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VÄLKOMMEN PÅ
KURS!
I samarbete med Mölles Byförening arrangerar Medborgarskolan kurser och föredrag under
hösten. För anmälan och ytterligare information,kontakta Medborgarskolan i Höganäs, tel 04233 13 78.

Naturen på
Kullaberg
I denna kurs blandas flora och
fauna med fagelsång och kunskap om berget. Teori och lärorika vandringar varvas. Första
onsdagen i månaden, Stationshuset okt-maj, kl 19.00. Ingmari
Holmgren ochAndreas Sundelö(

Allsång - Sjung
med i Mölle
För Dig som är road av att sjunga.
Alla sångglada är välkomna till
denna kurs. Start i oktober under
ledning av Jean Wagner. Tredje
onsdagen i månaden, Stationshuset kl 19.00.

Keramisk
workshop
tema presenterades i friluftskläder
tillsammans med senast Miss Mölle
Anne-Marie Elfversson.
Skånes Turistråd har bidragit till
marknadsföringen genom att låta
trycka en broschyr, som informerade om silladagarna i Mölle och
Simrishamn.
Sex stycken 2 spalts annonser har
varit införda i HD och NST. Ekonomisk hjälp till dessa har även
Skånes Turistråd bidragi~ till. Dessutom har cirka hundra A3 affischer
satts upp och ett infoblad har gått ut
till samtliga hushåll i Mölle:.
Sillens dag i Mölle är populart och
bör bli en tradition.
Arrangörerna Skånska_ Si~laacademin, Mölle Hamnforenmg,
Mölle Byförening och Krögarna
tackar alla som har medverkat
för att göra sillen och Mölle populära.
Gunnar Ohlsson

med LisaWohlfahrt i Mölle gamla
skola. Lär Dig skulptera, bygga
och prova på drejning under fem
måndagar. Kursen startar måndagen 21 september kl 19.00.

Föredrag i Mölle
I Mölle arrangerar vi tre intressanta föredrag, samtliga i Stationshuset.
23/9 kl 19.00 Lotta Börjesson
berättar om sin import av vinäger och oljor på ekfat - tips, ideer
och recept. 30:-.
28/10 kl 19.00Vinprovningmed
Kaj Zaar. 50:- + kostnad för vin
(Obs! föranmälan, 042-3313 78).
11/11 "Att hugga i sten"-Anna
Zaar berättar om sin konstart.
30:-.
Ann1älan och information, Medborgarskolan, 042-33 13 78.
'"'------------,~
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BLÄSIPPORNA
BAKOM KAPELLET
På anmodan av oroliga bybor som
undrar vad som händer med de
starkt decimerade blåsipporna vid
kapellet i Mölle har jag varit i kontakt med miljöcentrum vid Lunds
Universitet.
Där kan man berätta att blåsippor är
mycket motståndskraftiga mot försurning i markerna och att de troliga orsakerna till minskningen är
plockning och/eller för tät övrig
växtlighet.Jag tycker mig ha observerat en ökning av murgrönan på
marken i området och att omgivande träd och buskage blivit tätare
på senare år. Jag har också fa tt rapport om iakttagelser av ett ökat
antal blåsippor högre upp på sluttningen. Allt detta tyder på en naturlig växtlighetsförändring som alltid
sker över tid.
Härmed är inte sagt att det saknas
anledning till oro för vår vackra
natur. Man berättade på miljöcentrum att vid en mätning nyligen
utanför Hittarp visade sig marken
vara rekordförsurad.
Vad kan Du göra för att värna om
naturen? Bland annat köra med en
mindre bil, mer sällan och långsammare. Eller varför inte ta vår utmärkta buss!
Mia A11dersta

ÖNSKAS
Vi är ett skötsamt par med fasta
inkomster som önskar hyra ett torp
eller hus i Mölle, Lerhamn eller på
KuUahalvön. Gärna arrende/hyreskontrakt på längre tid.
Finns:Tvårumslägenhet med havsutsikt i Mölle och tvårumslägenhet
med sjöutsikt i Stockholm (Gröndal), vid intresse för byte.
JAN&AGNETA
Tel 042-347256.

Mölle Vägförening har en allvarlig vädjan till Mölles hundägare!
När ni rastar er hund tänk på att
plocka upp hundbajset och dumpa
påsen i avsedda behållare. Gräsmattorna i Gyllenstiernas Alle, som
vi klipper, har på senare tid varit så
utnyttjade som hundtoalett,att klippning knappast kan genomföras.

M ..
~MOLtEHAMN EK FÖR
I somras kom den tusende gästbåten in i hamnen den 29 juli. Om
hyllningarna har man kunnat läsa i
dagspressen (HD 6/8). Fjolårets
tusende gästbåt räknades in den 18
juli.Fjolårsvädret var en aning bättre
än årets något regniga sommar.
Under fjolåret räknade vi in 506
gästbåtar under perioden januarijuni. Undersamma period i år kom
det faktiskt in 505 stycken. Det
totala antalet gästbåtar under 1997
var 2.070 stycken och det lär vi inte
kunna komma upp till i år.
Mölles Sjöräddare har under året
fatt fina utmärkelser. Sällskapet
Livbojen i Göteborg har delat ut
årets avkastning ur "James Lundgrens fond" till uppsyningsmanJan
Bökberg och räddningsman Jens
Larsson vid Mölle/Höganäs Sjöräddningsstation för visat gott
sjömansskap genom snabbt och rå-

digt ingripande den 6 september
1997. Sent på kvällen, i mörker och
under mycket dåligt väder räddade
Bökberg och Larsson fyra danskar
som felmanövrerat in på ökända
Skärsbådan utanför Nyhamnsläge.
Mölle Hamn Ek För gratulerar till
utmärkelsen . (Så gör också
Möllekuriren. Red:s anm.)
Mölle Hamn Ek För stod även i år
som medarrangör till Sillens dag,
som gick av stapeln den 1 augusti.
För vår del noterade vi att många
besökare kom och uppskattade
sillinläggningsskolan, krögartältet
med mat och dryck och med trevliga foton från Mölle hamn under
gångna tider samt kanske mest Nils
Janssons förevisning av gamla fiskeredskap och en del äldre utrustning.
Däremot var man aningen besviken på att sillavsmakningen strukits
från programmet.
NEB

MIDSOMMAR 1998

ÖPPET BREV
Kära Gunn-Brith,
Du som har skött ICA affären så
fint, Dig vill vi tacka för den stora
sociala insatsen Du gjort genom att
hjälpa speciellt de äldsta Mölleborna
att fa hem sin mat. Mina föräldrar
har glatt sig var torsdag, som Du
har kommit släpande på matvaror
till hela veckans behov.Vi oroar oss
för hur det blir i framtiden och hur
som helst, så kommer vi att sakna
Dig, som på ett beundransvärt sätt,
förstår Dig på att sätta Dig in i de
äldre människornas problem.
TACK!

Ann St. Clair Renard
CH-5621 Ziifilion

DAHLBERG

Öppet dagligen från
kl 12,00.

VALKOMNA!
Tel 042-34 72 80

Bil
putsenAB
Vi utför allt från utvändig
tvätt till fullständiga
rekonditioneringar.

Auktoriserat Diamond
brite Center

LACKSKYDD

med tre års garanti!

Tel. 042-15 51 60
Midsommar firades precis som det skall vara,
med dans kring midsonunarstången och tävlingar bland annat i tårtbakning. Ingvar Oh.nell
vevade sitt positiv och solen sken.
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Vi finns hos Hedin Bil
Garnisonsg. 5, 254 66
Mobiltfn 010-202 83 92
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MOLLE
BOULEKLUBB
Sedvanligt sommarmöte med
klubbens medlenunar hölls den 7
augusti 1998.
Mötet kunde hållas utomhus trots
mulet väder. 45 medlemmar hade
infunnit sig.
Ordföranden Per-Eric Schyberg,
kunde i sitt inledningsanförande
konstatera att spelverksamheten
under sommaren varit mycket
omfattande. I samband med en
kulturvecka på K.rapperup den 1420 juni inbjöds klubben att "slå ett
klot" för kulturen på stallplanen
utanför konsthallen. - Planering
för firande av klubbens 10-årsjubileum 1999 har påbörjats.
KM i dubbel har avgjorts.
Resultat:
1. Jan Andersson och
Per-Eric Schyberg
2 Ulla Schyberg och
Jan Svensson
3. Christer Bolin och
Hilde Wellberg
4. Kerstin Svensson och
Greta Yngve
Sommarmötet avslutades med en
välbesökt tävling och därefter fest
i Stationshusets Annex. Ett lotteri
med skänkta vinster inbringade
1.000 kronor.
Den 15-16 augusti avgjordes KM
i singel.
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Vi har samlats här i Mölle hamn i
dag för att minnas och hedra fiskare
och sjömän från Kullabygden som
omkommit i havet.
Här ligger nu en sten med inskriptian som vill hålla minnet levande
för m änniskor i Kulla bygden i framtiden.
M ed fantasins hjälp kan vi måla oss
en bild av hur slitsam fiskarnas var1-----,------...--------1

dag var. Det var tungt och hårt,
många gånger blåsigt och kallt när
de gav sig ut på höstkanten. Det
fa nns ingen mild och sakkunnig
röst från SMHI som i förväg talade
om för dom hur höga vågorna
skulle bli och hu r hårt västan skulle
blåsa.
Vi kan bara till en del föreställa oss
hur det kändes för hustrur och barn
som väntade henuna.
Tanken på katastrofen, döden som
lurade i havet. Fattigdomen för dem
som blev kvar utan försörjare.
N är framgången var som störst, när
båtarna var fullastade med fisk var
döden som närmast.
Den andra kategorin som vi skall
minnas i dag är de på havet omkomna sjömännen. Långväga resenärer på i våra ögon bräckliga fartyg. Icke - hemvändande, ovisst
exakt var deras kroppar försvann.

Resultat:
1. Sune Ryden
2 Hilde Wellberg
3. Bengt Bring
4. Ingrid Franzen

Visst finns det farligheter i Kullabygden i dag också. Dykare som
omkommer, klättrare som störtar,
vindsurfare som inre klarar seglatsen. M en det finns en skillnad. De
fiskare och sjömän som vi vill hedra
med minnesstenen gav sig till havs
av klar och obeveklig nödvändighet för att klara sin och sina familjers försörjning.
För dom fanns ingen väg utanför.

Medlemmar ur Mölle Bouleklubb
deltog i riksmästerskap arrangerat
avSBE
Ett av damlagen från Mölle bestående av Karin Bolin, Maj-Britt
Hansson och Kerstin Svensson tog
silvermedalj. Även ett annat av
Mölles damlag placerade sig i täten. Ett herrlag från Mölle placerade sig på sjunde plats av arton
anmälda lag.
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ARNE DAHLBERG IN MEMORIAM
Från flyktingförläggning till prisbelönt hotell och restaurang. Mannen bakom detta har Arne Dahlberg med fam.ilj varit.
Nu har Arne Dahlberg lämnat oss.
Han dog på sin post med flaggan i
topp den 6 augusti 1998.
Han sparade sig inte utan var dagligen engagerad i stora och små
frågor som gällde Grand Hotels
bästa . Detta har också bidragit till
att Mölle har blivit känt och uppskattat vida kring. För visst är det så,
att alla nöjda gäster och konferensdeltagare blir "ambassadörer"-inte
bara för Grand Hotel- utan också
för Mölle och Kullen.
För Arne Dahlberg var gästen huvudpersonen, och han visste också
vad som fodrades för att fa en nöjd
gäst.Arne hade också alla förutsättningar för att lyckas med detta.
Hans Göteborgshumor och lätta
sätt att berätta var en tillgång, liksom hans gedigna erfarenheter inom
branschen. Han var en auktoritet
och personlighet av stora mått,som
många har haft stor glädje av. Stil
och etikett var honnörsord för Arne.
M en det är inte bara gästerna som
blivit "ambassadörer", utan också
alla de som fatt sin utbildning på
Grand i Mölle. Inte minst alla de
kockar, som blivit kända och
prisbelönta. Det är och har variten merit, att ha fatt sin utbildning
på Grand.Arne visste vad som fodrades för att lyckas inom branschen

och ställde därför höga krav på sina
medarbetare, men hans stora och
goda hjärta gjorde också, att han
kunde visa uppskattning och ge
beröm.
För kollegerna inom branschen var
Arne en tillgång.Hans långa erfarenhet var en "bank" att tillgå, och
som säkert har varit glädje för
många.
Arne hade också förmågan att lyssna,
och var lyhörd för nya ideer. Detta
gjorde att Arne levde i nuet både
för sin egen del och för företaget.

Ingenting stelnade i formerna, han
tänkte framåt och allting skulle utvecklas positivt. På det kulturella
om.rådet var konst och framför allt
musik stora intressen.
Allting hos Arne gjorde, att det var
en förmån att ha varit en av hans
många vänner. Det är nu ett stort
tom.rum efter honom - Jag saknar
och söijer honom, men det är också
med stor tacksamhet jag tänker på
alla de fina minnen vännen Arne
har gett mig.
Gunnar Ohlsson
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OM HÖSTENS KURSER
OCH FÖREDRAG I STATIONSHUSET
Utformningen av höstens kurser har skett i samarbete med
Medborgarskolan. Till grund
har legat önskemål från
bybor. Snälla, gör oss inte nu
besvikna genom att utebli.Det
gäller inte bara denna höstens
kurser utan också det meningsfulla i att ordna aktiviteter i
Stationshuset i framtiden.
Se sid 2.
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MOLLE KAPELL
Med tacksamhet har vi, kapellvärdar och medlemmar i
kapellsyförningen, tagit del av kyrkorådets beslut att gudstjänst
skall hållas i Mölle kapell andra söndagen i månaden året runt.
Därför, Ni som gärna vill deltaga i gudstjänsterna i höst och
vinter men tycker att promenaden till kapellet är lång, ring
någon av medlemmarna i syxöreningen eller någon av
kapellvärdarna så kan Ni fa skjuts.
Syföreningen:
Kapellvärdar: Gunnel Elfverson tel 042-347 471
Febe och Lennart Alfredsson tel 042-347 580
Birgit Itzigeh.l tel 042-347 061
Ingegerd Edler tel 042-347 387
GUNVOR RANIELI
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Nlölle kapellsyförening 98.07. 01
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