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MÖLLE
b~ the sea!
Nr 1 1998

~MÖlLE HAMN EK RiR Våren närmarsig!
Tryckfelsnisse hade varit i farten i senaste upplagan av
Möllekuriren angående antalet gästbåtar under 1997. Årets
resulatat skall vara 2070 stycken inte såsom angivits 2 700
stycken.
Normalt sett brukar januari månad vara en relativt lugn
period nere vid hamnen men i år har det hänt en hel del
förbättrande åtgärder.Tvärkajen i stora hamnen har försetts
med ett helt nytt hammarband, nya förtöjningsringar kommer att monteras längs kajen i fråga.
Ruffen har fått ett nytt lager takfilt då det gamla inte klarade
väder och vind, med andra ord det läckte in vatten.
Vindriktningsvisarna har tagits ned för reparation och
översyn men kommer att monteras under våren.
Fyrens upprostade dörr kommer inte att ersättas med en ny
dylik, det blir en helt ny fyrkonstruktion med samma
utformning som den nuvarande.
Sedan länge har Kommunen accepterat att laga golvet inne
i turistbyrån. När arbetet är slutfört kommer en ny matta att
läggas där och detsamma gäller för Hamnkioskens utrymme. Arbetet är redan påbörjat.
En del av de förbättringsarbeten och reparationer, som
utförts och kommer att utföras ligger i "gränslandet" mellan
Mölle Hamns och Kommunens ansvarsområden och en del
är åtgärder, som skulle ha vidtagits före Mölle Hamns
tillträde som arrendator. Nedanstående projekt är en del av
kommunens ansvarighetsområde:

i

Golven i Hamnhuset
Elförsörjningen till Hamnen - måste åtgärdas snarast
Ansökan om vattendom
Planering av vågbrytarprojektet
Avloppen från Hamnhuset
Fortsatt reparation av kajerna
Detaljplan av hamnområdet
Under hösten och tiden efterjul har vi varit förskonade från
allvarliga stormar och kulingar. Efter ålfiskets avslutande
har både torsk- och sillfiske kommit igång med skiftande
resultat. Man kan emellertid konstatera att hamnen "lever"
båtar kommer in dagligen och byns invånare kan köpa färsk
fisk så gott som varje dag.Tag en plastpåse och bege Er till
hamnen när ni vill ha färsk fisk.
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Det betyder att den traditionella strandstädningen är
i faggorna. Närmare bestämt söndagen den 22 m ars.
Vi träffas som vanligt vid Ruffen klockan 9.00.
Efter avslutad städning ses vi hos Knafves för enkel
förtäring.
i'vlölle Byföreningl lnger Bring

KYRKAN INBJUDER TILL
KYRKLUNCHER I MÖLLE
STATIONSHUS V ÅREN 1998.
Tisdagen den 3 mars kl. 12.00.
Fotvårdsspecialist Solveig Johansson, Bö kebolsv. 24,
260 42 Mölle, tel: 347464, talar om "Hur m an sköter
sina fötter på bästa sätt" .
Tisdagen den 31 mars kl. 12.00.
Horst ltzigehl spelar och sjunger vårmelodier för o ch
med oss. Allsång. Häggvägen 5, 260 42 Mölle.
Tisdagen den 28 april kl. 12.00.
Kim Johansson H årfrisör, berättar om " Hur m an
sköter sitt hår på bästa sätt" .
Tel: 330107. Plöjargränd 111 , Lerberget.
Tisdagen den 10 mars kl. 19.00.
Församlingsafton: Birgith Horst. Berit och Torsten
berättar om Israel.
Fredagen den 27 mars kl. 19.00.
Lutherhjälpsfestival, lotterier, underhållning.
"Vem dukar det mest personliga bordet?"
Lördagen den 4 april " Öppet Hus" för Lutherhjälpen.
Tisdagen den 14 april. Missionsafton "Herre låt oss gå,
leva innan vi dör". Med Kyrkoherde Lars W ångdahl,
musik Richard Bråhed.
Söndagen den 26 april kl.14.00. Församlingskåren
och Brunnby Kyrkokör på Nyharnnsgården.
Tisdagen den 5 maj kl.19.00. Församlingskårens
bibestudium "I den mörkaste dal" Psaltaren.
(I samarbete med SKS.)
Mölle Kapell Syförening i MölleStationshus kl. 14.30.
Varannan torsdag, den 5 och 19 mars, 2 och 16 april
gemensamt med Brunnby kyrkliga Syförening.

DAGORDNING VID
MÖLLE BYFÖRENINGS
ÅRSMÖTE DEN 26
MARS 1998.
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande vid mötet
3. Val av sekreterare vid mötet
4. Val av 2justeringsmän tillika rösträknare
5. Frågan om kallelsen till årsmötet
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgiften 1998
10. Val av styrelseordförande
11 . Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Val av revisorssuppleant
15. Val av kommitteer
16. Val av valberedning
17. Besluta om nya stadgar
18. Eventuella motioner
19. Övrigt
20. Mötet avslutas
Utöver stadgeenliga ärenden på årsmötet
vill vi lämna en rapport om de olika projekten i verksamhetsplanen och diskutera
föreningens verksamhet.
Du som tycker att Mölle är bland det
finaste som finns att bo i och som vill
påverka utvecklingen i byn - har Du bra
förslag - kom till mötet så vi far diskutera
Dina önskemål och synpunkter och medverka till att fa det än bättre i framtiden.
Välkomna

MÖLLE BYFÖRENING
STYRELSE OCH REVISORER
Valberedningens förslag

Nuvarande
Vald till
Ordför;inde
Gunnar Olsson

1998

Väljes till
Ulla Jacobsson

1999

Övriga ordinarie ledamöter
1998
Bengt Bring
1999
Birgitta Gille
1999
Ulla Jacobsson
1999
Elisabet Suzor
1998
Bertil Svensson
Christina Svensson 1998

Omval

2000

Mia Andersta

2000 Nyval

Omval
Gösta Carlberg

2000
2000 Nyval

Su1212leanter
Nils Edström
Nina Lundberg
Per-Eric Schyberg

1999
Omval
Ann-Sofie Holmbeck 1999 Nyval
1999
Omval

1998
1998
1998

Gunnar Olsson, Christina Svensson och Nina Lundberg
har undanbett sig omval.
Revisorer
Ordinarie
Per Andersson
Carl Magnus
Liljegren

1998

Omval

1999

1998

Omval

1999

Su1212leant
Leif Persson

1998

Omval

1999

Greta Yngve

Mölle 1998-01-26
VALBEREDNINGEN
Solveig Denker-Edström

Ulla Schyberg

Styrelsen

Mölle 970830

FÖRSLAG TILL NYA
STADGAR FÖR
MÖLLE BYFÖRENING
1§
Föreningens mål är att tillvarata byns
intressen och att främja Möllebornas
samhörighet och trivsel.

samhörighet och trivsel främjas och byns
gamla kultur och traditioner tas till vara.
Föreningen bör verka för samverkan
med andra föreningar och organisationer i Mölle och övriga Kullabygden.

2§
Medlemskap i byföreningen ska vara
öppet för alla Möllebor som instämmer
i föreningens målsättning. Medlemskapet ska vara individuellt och berättiga till
en röst vid föreningens förhandlingar.

Föreningen ska vara förhandlingspart och
påtryckningsgrupp i för Mölle viktiga
angelägenheter mot kommunens olika
organ. Medlemmarna ska hållas informerade om vad som är på gång främst
genom Möllekuriren och lämnas tillfälle
att kontakta styrelsen med förslag fortlöpande under året.

3§
Årsmötet hålls i mars månad på tid och
plats, som bestäms av styrelsen. Då styrelsen anser det vara påkallat eller då
minst 1/10 av medlemmarna i föreningen begär det för behandling av viss
fråga, ska extramöte hållas.

Genom aktiviteter i byn ska Möllebornas

Styrelsen ska under augusti månads för-
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sta hälft kalla medlemmarna till ett möte
för information och diskussion om föreningens aktuella verksamhet.

4§
Kallelse till årsmöte och extramöte ska
ske senast 14 dagar före genom annons i
dagspressen, genom anslag på föreningens anslagstavlor och om möjligt genom
Möllekuriren.Till årsmötets kallelse ska
bifogas förvaltningsberättelse över verksamhetsåret. Kallelse till möte far ske
genom endast anslag på föreningens
anslagstavlor.
Motioner ska lämnas till styrelsen senast
8 dagar före årsmöte respektive
extramöte.

5§
Årsmötet väljer styrelse.Denna ska bestå
av ordförande och sex ledamöter, leda-

möterna valda för två år samt tre suppleanter, valda för ett år. Årsmötet utser
ordförande på ett år. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Valbar till styrelsen är den som är bosatt
så hon/han kan inställa sig till sammanträde i Mölle under samtliga årets månader. Majoriteten av styrelsen ska vara
året-om-boende i Mölle.
Styrelsen bestämmer vem eller vilka som
äger att teckna föreningens namn. Räkenskapsåret ska löpa efter kalenderår
och räkenskaperna avslutas den 31 december.

6§
Styrelsen bör inom sig utse ett arbetsutskott AU, i vilket bör ingå ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassör.
Det står styrelsen fritt att fördela
arbetsuppgifterna genom att tillsätta
kommitteer. I varje kommitte bör en
styrelseledamot ingå.
Ordförande bestämmer tid för styrelsesammanträde. Dessutom ska på begäran
av en majoritet av styrelsen sammanträde hållas.

7§
Styrelsens uppgift är att verka för föreningens målsättning i 1§. Den ska vidta

Peter Nilsson, kökschef på Mölle Turisthotell, delar med sig
av sitt kunnande med
ett spännande recept
på kyckling.
OLIVFYLLDA KYCKLINGBRÖST MED
ROTFRUKTSCOUS- COUS
OCH HET SALSA
(4 personer)
6 st kycklingbröst
50 g gröna oliver (pin~ento}
50 g kärnfria svarta oliver
6 st vitlöksklyftor
1 /2 knippe persilja
1/2 dl olivolja
8 st minimajskolvar
1 st gul lök
1 st röd chilifrukt
8 st mogna fina tomater

åtgärder för att stationshuset ska kunna diskussion äga rum om den praktiska
fungera som samlingsplats och för fortsatt inriktningen av styrelsens verksamhet
utgivning av Möllekuriren. I övrigt be- under året.
stämmer styrelsen den praktiska inrikt10§
ningen på sin verksamhet.
Förslag till ändring av stadgarna skall
skriftligen inges till styrelsen.
8§
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenBeslut om ändring av stadgarna ska ske
den behandlas:
på två på varandra följande möten, an1. Val av ordförande, sekreterare och
tingen på två årsmöten eller på ett årsjusteringsmän för årsmötet.
möte och ett extramöte.Ärendet skall ha
2 Fråga om kallelse till årsmöte utfärkungjorts i kallelsen.
dats i behörig ordning.
3. Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive redovisning för årets räkenskaper.
4. Revisorernas berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av medlemsavgift för
löpande kalenderår.
7. Val av ordförande för föreningen.
8. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för dessa.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år.
Vi serverar kaffe och ka11. Behandling av motioner.
kor mot en liten peng.
12. Övriga i förväg anmälda frågor.

Mölle Byförening
håller sitt årsmöte
i Mölle
Stationshus
Torsdagen den
26 mars kl. 19.00.

9§
Efter det att årsmötet avslutats kan, om
den nyvalda styrelsen så önskar, en allmän

2 dl kycklingfond
1 medelstor morot
1 bit rotselleri
500 g cous-cous
5 dl vatten
Lägg gröna och svarta oliver, två vitlöksklyftor och persiljan i en mixer och
'kör några varv'. Skär en ficka i varje
kycklingbröst och lägg i olivmixen.
Skär sedan bort roten och kryssa skinnet på tomaterna med en liten vass
kniv samt skålla och skala dem - mixa
sedan tomaterna. Hacka löken, skär
majskolvarna i bitar (1/2 cm), skär
paprikan i 1/2 x 1 /2 cm fyrkanter.
Chilin skäres ner fint.Allt detta fräses i
olivoljan 3 - 4 min på medelvärme fräs med 4 vitlöksklyftor den sista minuten. Tillsätt kycklingfond och de
mixade tomaterna och låt koka ca 20
min. Red ev. av med majsenamjöl.
Salta och peppra kycklingbrösten och
bryn i stekpanna på hög värme i olja så
att det blir en fin stekyta. Sätt sedan in
stekpannan i ugnen på 180° ca 10 - 15

Lotteri med fina vinster
anordnas. Motioner skall
lämnas till sekreteraren
senast den 16 1nars.

minuter. Morot och selleri ska skäras i
små fina tärningar och fräses i olja ca 2
min. sedan tillsättes 500 g cous-cous
och 5 dl vatten, rör om med gaffel
under kokningen tills nästan allt vatten
är borta. Tag sedan av kastrullen från
värmen och låt stå under lock ca 3 -4
minuter.
SERVERING: Fördela cous-cous på
4 varma tallrikar, skiva upp 1 1 /2
kycklingbröst på tallriken och skeda
på lite sås. Resten av såsen serveras
bredvid.
När ni har prövat detta recept så är ni
varmt välkomna till vår nya
VERANDABAR, där vi serverar smårätter till små-priser.Vi har öppet så att
ni kan smita in på lite mat och dryck
och njuta av värmen från våra öppna
spisar och vår oslagbara utsikt. Restaurangen går lite på lågvarv under lågsäsongen, men på lördagskvällar, söndagar och helger har vi öppet som
vanligt. Glöm inte våra jazzlördagar sista lördagen i månaden.

VÄLKOMNA
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Mölle Byförening
Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1997
Resultaträkning 97-01-01-97-12-31
1997

Budget 1998

256.000

32.300
76.894
4.474
2.141
2.637
2.190
45.288
!65,92~
278
Förbr mat+inv
3.852
Kontorsmat, rep
1.264
Porto
1.255
Gåvor, repr.
13.075
Annonser, markn-för.
22.900
Möllekuriren
7.112
Arrangemangskostn.
1.925
Möten
2.663
Diverse
1.727
R änta till Jubil-fonden
14.350
Avskrivningar
236.325
359
Resultat
Kronor 236.684

33.000
65.000
5.000
2.000
5.000
2.200
45.000
157,200
1.000
5.000
3.000
3.000
8.000
35.000
10.000
2.500
5.000
1.500
15.000
246.200
9.800
256.000

----

========

1997
62.998
39.920
85.643
33.905
10.000
4.218

Budget 1998
66.000
41.000
95.000
30.000
20.000
4.000

Kronor 236.684

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Hyror, utställning
" , övrigt
Diverse inkl. förs.
Bidrag
Räntor

: t'

========

KOSTNADER
Stationshuset:
Hyra
El, värme
Rep.
Övr. Kost
Förbr-inv.
Försäkr.
Personal

Balansräkning per den 31/12 1997
TILLGÅNGAR
Kassa, Bank, Postg.
Kundfordringar
1nterimsfordringar
Inventarier
Bal. Ombyggnadsk

141.707
7.828
17.218
44.973
33.503
Kronor 245.229

SKULDER och EGET KAPITAL
Leverantörsskulder
5.981
"' Soc_iala avgifter
, ., ;.'
698
I~terims, Övr. Skulder
1.021
Jubileumsfond
53.138
Eget kapital
184.031
Redovisat resultat
360
Kronor 245.229

• Trots stora kostnader för Stationshuset blev årets resultat ändå positivt!
• Under 1997 har vi reparerat Stationshuset och dess inredning för 41.878 kr, som är bokförda
på "Bal ombyggnadsk". En avskrivning på 8.375 kr är gjord under året på detta konto.
• Antal hushåll, som har betalt medlemsavgift under 1997 är 403 st (450), fördelat på 325 (362)
i fastighet, 50 (53) i lägenhet och 28 (35) st är övriga intressenter.
Antal medlemmar är 736 (796). Siffror inom parentes avser 1996.

Det våras tör Bonzo och fastighetsmarknaden!
Vi har aldrig haft så många kapitalstarka köpare till villor i Mölle och Kullabygden.
Ring oss för kostnadsfri värdering och offert. Vi står för den tråkiga flyttstädningen
på erhållna försäljningar under våren.

Ulf af Ekenstam •fontello

www.ekenstam.se
Ulf af Ekenstam

.

Aukt. Fastighetsmäklare

■ Telefon 042-12 33 30 ■

HELSINGBORG • MALMÖ • GÖTEBORG • STOCKHOLM

- - - - - - - - - - - - - - - - - • Kullagatan SO • 252 20 Helsingborg
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Styrelsen rör Mölle
Bjtörening avger
har sin rapport rör
verksamhetsåret
1997, det 29:e sedan
starten 1968.
Styrelsen har bestått av Gunnar
Olsson - ordf., Ulla Jacobsson - v.
ordf., Christina L. Svensson - sekr.,
Birgitta Gille - kassör, - dessa har
också bildat arbetsutskottet. Övriga har varit Bengt Bring, Elisabet
Suzor och Bertil Svensson.
Suppleanter; Nils Edström, Nina
Lundberg och Per-Eric Schyberg.
Se f.ö. information under rubrik
styrelse och revisorer.
Styrelsen har haft 11 styrelsemöten
och 2 AU sammanträden.
Antal medlemmar i föreningen är
736 fördelade på 403 hushåll.
Trots stora kostnader 1997 blev det
en vinst av kr 359,-. Se f.ö.- informationen under den ekonomiska
redogörelsen.
Intendent för Stationshuset är Ola
Sjöswärd, som bl.a. har hand om
uthyrningen av samtliga lokaler.
Denna har ökat något under året.
Styrelsen vill tacka intendentparet
för ett fint jobb under året.
Möllekuriren har under året haft
Ludde Persson, Gunnar Olsson och
Elisabet Suzor i redaktionskommitten. Butiksrådet består av PerEric Schyberg, Ulla Jacobsson och
Lisa Knafve.
Biblioteket i Stationshuset har skötts
av K.G. Hansson m.fl.
När det gäller bad och strand, så har
Mats Lundberg hällt i detta. Till sin
hjälp har han haft två ungdomar,
som skötte bassängen. Kommunen
har detta år skött badplatserna. Efter många påtryckningar på olika
sätt, lyckades M. L. fa Kommunen
att leverera en badbrygga till Solviken, men som p.g.a.sin konstruktion inte höll i sommar och
höststormarna.
Stationshusets lägenhet renoverades och delvis ny utrustning installerades - även i övriga lokaler blev
det förbättringar och nya
installationer. Samtliga lås byttes.
Allt under ledning och av Bertil
Svensson. Den 1 april flyttade vårt
intendentpar in i lägenheten.
Genom Gunnar Olssons försorg
har vi införskaffat 10 st nya

Mölleflaggor - tyvärr har en blivit
stulen från flaggstången.
Mölle Byförening har även detta år
haft många aktiviteter och arrangemang, till stor glädje och förnöjelse för många.
Det började med att slå katten ur
tunnan. Mycket lyckat tack vare att
många hjälptes åt. Christina L.
Svensson och Sonny Svensson ordnade tunnan och flaggspelet, Nina
Lundberg och Ann Blomberg
ordnade med godis och festligheterna på Stationshuset efteråt.
Den 23 mars kunde Inger Bring
hälsa ca. 25 pers. välkomna till
strandstädningen från Tvillingahusen via Fäladen till Solviken. Inalles blev det ca. 30 stora säckar.
Efter välförrättat värv blev det korv
och öl vid hamnen.
Valborgsmässoafton samlades
många hundra - ja kanske tusen - i
den vackra vårkvällen på Fäladen
för att hälsa våren. Ordföranden
hälsade välkommen och Ulla Jacobsson höll ett mycket fint tal med
bl.a. historiska återblickar. Den
decimerade Brunnbykören samt
några Möllebor ledde allsången vårsångerna.
K. G. Hansson ansvarade för bålet
och Ingvar Ohnell ställde som vanligt upp med högtaleriet.
För alla förberedelser och ett lyckat
genomförande svarade Per-Eric
Schyberg och Bengt Bring.
Midsommarfirandet blev i år annorlunda, men en stor succe tack
vare Mette Hagman och Nina
Lundberg - vackert väder och
mycket folk.Efter lekar och prisutdelning fick man smaka på alla de
goda och roliga tårtorna. Därefter
samlades över 160 vuxna med barn
under tältet med god mat, allsång,
dans och "live" musik av bl.a.Thomas Dreilick.
Sommarmötet den 7 aug. påTuristhotellet blev inte vad vi väntat oss.
Det kom endast 33 pers. och vår
gästande talare uteblev också- Ordföranden fick rycka in med ett
improviserat kåseri. Informationer
lämnades om Föreningens verksamhet och ekonomi och därefter
vidtog en diskussion om hur Mölle
kan förbättras och utvecklas samt
kring ämnet kultur i form av underhållning.
Sillens dag 2 aug. tillsammans med
Mölle Hamn Ek. för., Krögarna
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och Skånska Sillaacademin. Ett
lyckat arrangemang i strålande solsken. MBF bidrog med bl.a. en
hattparad i Elisabet Suzors regi,
som blev en stor succe. Hon höll
också i fiskdanunen för barnen.
Dessutom hade vi försäljning av
baddräkter, böcker och andra prylar.
Dessutom fanns ett par marknadsstånd.
Julmarknaden 7 dec. i Stationshuset
"'och Annexet blev mycket lyckad
och samtliga (23) deltagare var
mycket nöjda.MBF hade ett konstlotteri, som P-E Schyberg ansvarade för,och som inbragte kr 1.650.
Elisabeth Suzor hade ordnat med
hembakade kakor och villiga försäljare. Huvudansvariga har varit
Birgitta Gille och Pippi Broden.
Konstlotteriet bestod av 2.000 lotter a 10 kr och hade tolv vinster.
Tyvärr - av olika anledningar - gick
det inte att sälja mer än 884 st. Tre
vinster tillföll MBF som lottades ut
på julmarknaden.
Som allmän information kan nämnas, att Kommunen efter ansökan har satt upp två flaggstänger framför Stationshuset och "skänkt" två
blomlådor. På Gunnar Olssons initiativ har det blivit en skylt "Galleri
Stationen".
Vi har bildat "Konunungruppen",
som bl.a. skall förhandla fram etc
bättre avtal med Kommunen beträffande hyresavtalet. Gruppen
består av Ulla Jacobsson och Gösta
Carlberg med Ola Sjöswärd som
adjungerad. Det har under hösten
varit tre sanunanträffanden med
representanter från Kommunen.
Konunitten, som arbetar för att
det skall bli träffar med kultur
och underhållning består av Ulla
Jacobsson, Lena Svensson och Ola
Sjöswärd.
För att om möjligt fa igång byggnation på Stationsområdet - undersöka intresse och kontakta ev. projektör - har en kommitte bildats,
bestående av UlfafEkenstam, Gösta
Carlberg och Gunnar Olsson.
Den 10 nov. hade vi nöjet att hälsa
Lena Svensson välkommen,att som
ALU-projektanställd hjälpa oss i
Byföreningen fram till 15 april.
Vi i styrelsen vill tacka alla, som på
olika sätt - i kommitteer och i olika
arrangemang och aktiviteter- hjälpt
till att vi har kunnat genomföra så
mycket under 1997.
Styrelsen

och använde den icke bara for familjebilde1· t1ta11 också
vid a11dra tillfålle11. Han plockade då fran1 det ga11ila
fotoalbu1net ocl1 se, det in11ehöll n1assor av bilder so1n
jag blev 111ycket intresserad av. Jag fick då lov att lå11a
l1en1 detta for att fotografe1·a av de bilde1· jag önskade.
Detta skedde ocl1 e11 hel del av dessa kopio1· monte1·ade
jag upp på e11 pappskiva fo1· att 11ågonstans visas for
all111änl1ete11. Carl Gustav Cro11berg foreslog då en
plats i11na11fo1· ett fo11ste1· i I-Ian1-11ht1set. Det var in11an
Tt1ristby1·å11 ko1n dit.

Jag l1a1· tidiga1·e i Mölleku1·i1·e11 skrivit 01n l1ur jag
ttpplevde 111itt 30-tal. Efterso111 jag också l1ar e11 del
ga111la bildet· frå11 tide11 k1·i11g 11u11 fade1·s t1ppväxt kri11g
sekelsk~ftet, vill jag l1är sk1·iva on1 och visa 11ågra a_v
dessa b1lde1·.
F?t· 111.å11ga å1· seda11 satt jag l1en1n1a l10s 111in gode vä11
E111a1· Bage1· ocl1 pt·atade 0111 ga111.la Mölle, so111 l1an
l1ade 111.inne av 1·eda11 f1·å11 fo1·1·a seklet. Ha11 be1·ättade
då att l1a_11s ·fadet· på ] 890-talet l1ade i11köpt e11
fotog1·afe1·111gsappa1·at. De11 l1ade de 111)rcket gläaje av
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De11 forsta bilden visa1· de11 då 10-årige Ei!1ar Bager 111ed
si11 segelbåt i Bådasjön. I bako-1·unden syns Oren.Jag 111i1111s
ej 0111 de and1·a pojka1·na va1· hans bröder eller det va1· 11ågra,
n1öllepojka1·.

De1111a bild ä1· tagen fi.·ån l1a11111pi1·e1111,er emot de11
s.k. plattan. Så se1· den i11te t1t idag, nu är den helt
beto11ggjt1te11. Det va1· än11u i nun u11gdo1n ett
sto1·t 11öje att sitta eller ligga på plattan ocl1 n1eta
ka1·p elle1· ka1·usor 111.111. Pojken som tittar på
fotog1·afe11 ä1· e1uigt Bage1·, Cl1a1·les Sve11sson.

Här en bild där 111öllepojka1· bada1· frå11 ha11u1e11. Lägg n1ärke till
de båda badl1t1sen ocl1 hu1· de11 ga1nla l1anmar111en va1· konstrue1·ad. I 111111 t111gdo111 badade vi pojkar också därute, f:1s t på a11dra
sida11 pa1·apeten i Bådasjön. Vi klädde av oss i det vi .. kallade
skrevor11a, bla11d de sto1·a ste11ar11a bako111 hanmen. Aven vi
badade nakna. En av pojka1·11a s01n l1oppar lä1· ertl. Bager vara
· Bernl1ard
Be11gtsso11,
se11are
taxiägare
ocl1
ägare
av
Strand•
pe11s1onatet.
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Vi set· på bilde11 e11 vacker segelbåt n1ed bogspröt och
toppsegel. Av bebyggelse11 i bakgrt111de11 är det bara
ett l1us på va1· sida 0111 segelbåten 111an känner igen.
Lä11gst tv. ''Grönkulla'' och till höger Cl1arlie Svenss011s. Lägg 111ä1·ke till badl1uset på Lilla kaj.
Fotot taget på 1890-talet.
Harts-Otto Pyk

En liten passage1·arbåt s/s Vike11 på vjg ut från Mölle
l1a11m. Bilden tage11 frå11 Atl1osa kås. Aret är 1903.
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FUNDERINGAR.
I mitt senaste bidrag till
Möllekuriren var det en del stavfel
och andra fel. Detta berodde inte på
mitt manuskript utan på slarvig
dataöverföring och korrekturläsning. Jag blev så upprörd att jag
tänkte sluta skriva, men sedan jag
nu blivit lovad att själv korrekturläsa, tänker jag tills vidare fortsätta
med dessa kåserier.
För närvarande finns det en hel del
mölleproblem att fundera kring.
Det viktigaste är förstås butikens
vara eller icke vara. De möllebor,
som besökte byföreningens informationsmöte i stationshuset lördagen den 24 januari är väl nu hoppfulla. Troligen kommer ICA snart
och äntligen fram med ett beslut att
bygga nytt på nuvarande tomten.
Annars visar byföreningens buktiksråd stor framåtanda och kommer med en alternativ lösning. Det
ju självklart att vi skall ha en butik
i Mölle, och personligen tror jag
fullt och fast på det.
Litet sammanhang med butiksplanerna har den framtida bebyggelsen på stationsplan/fotbollsplan.
Jag skrev litet om detta i mitt senaste kåseri , och jag vet att en liten
grupp från byföreningen nu försöker driva på projektet. Det finns
intressenter, kommunen är förstås
starkt positiv och det är väl ganska
säkert att det finns blivande boende
till ett 40-tal små, trevliga bostadsoch hyresrätter, förutsatt att de inte
blir för dyra. Det fordras därför en
mycket klok och noggrann plan-

r

Ingen har väl kunnat undvika att
läsa och höra om hur dagens skola
spårat ur. Och inte heller hur våldet
och kriminaliteten växer fram i
vårt samhälle. När jag själv var barn
och tonåring, på 30- och 40-talet,
låste vi aldrig några ytterdörrar.
Hur skulle det gå idag?? Man frågar
sig hur denna oerhört försämrade
moral kunnat växa fram. Religionens minskade betydelse och det
förhållandet att kyrkan inte förmått
följa med samhällets utveckling spelar säkert sin roll. Men vems är felet
för övrigt? Är det politikerna, föräldrarna, lärarna, TV och pressen?
Skulden ligger nog litet både här
och där, men resultatet är skrämmande. Och inte ens lilla lugna
Mölle har förskonats från våldsverkare. Det är väl många med mig
som fatt skador på bilen, repor av
verktyg, utrustning bortplockad,
avbruten antenn etc. Men hela
Mölle har också drabbats av det
sjuka nöje, som en del har i att
förstöra våra vägskyltar. Titta runt
så far Ni se! Skyltar böjs för att visa
fel, många bryts av helt och några
stjäls. Kan detta vara roligt att utföra? Eller är det roligt under inflytande av alkohol och droger?
Jag vet att vägföreningen håller på
att kartlägga förödelsen och kom-

tAå\atna}
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lösning och stram administration.
De möllebor, som har intresse för
detta boende , kan väl vid tillfälle men gärna snart - anmäla detta till
byföreningens ordförande eller någon annan i styrelsen, som vederbörande känner.

PER-JOHAN HOLMBECK
TEUFAX: 042-34 76 31
BIL: 010-294 74 94
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mer att skaffa fram nya skyltar. Men
utan att för den skull förorda något
medborgargarde eller angiverisystem tycker jag att vi möllebor kan
hålla ögonen öppna och försöka
identifiera eventuella våldsverkare.
Häromdagen promenerade jag som
jag ofta gör på fäladen. Där höll
kommunensalu-gubbar och-gummor på att avverka och bränna
buskar.Jag vet inte om de far någon
sakkunnig arbetsledning, men i
mina ögon avverkar de väl mycket,
bl a tar de bort enbuskar och enesnår. Denna långsamt växande grönska borde väl behållas? Och det rör
sigju om ett naturskyddat område,
så arbetet bör göras med största
varsamhet. Meningen var att
"högländarna" skulle hålla tillväxten på en rimlig nivå, men det är väl
litet för tidigt att utvärdera deras
insatser. Men att de äter ordentligt
kan man märka på den rikliga mängden "sportmössor."
När det här kommer ut i trycket
har större delen av vintern passerat.
Hittills har det varit en mild vinter,
med endast obetydligt snö och halka
på våra vägar.Vägföreningens funktionärer är lyckliga så här långt.
Men jag har hört från fiskare-håll
att sillens tecken bådar en sträng
vinter i februari. Litet kyla så det
går att åka skridskor på mossarna är
fint, men låt oss slippa snö och is i
backarna.Vi har facit till nästa nummer av Möllekuriren.
G.C

Bi/_ __
putsenAB
Vi utför allt från utvändig
tvätt till fullständiga
rekonditioneringar.

Auktoriserat Diamond
brite Center

LACKSKYDD

med tre års garanti!

Tel. 042-15 51 60
Vi finns hos Hedin Bil
Garnisonsg. 5, 254 66
Mobiltfn 010-202 83 92

RAPPORTER
om styrelsens hantering av frågor om Solvikens brygga, om
underhåll och nyttjande av Stationshuset, om Butikens vara
eller inte vara och om Kulturen
i byn. De två första frågorna
har legat på förhandlingsplanet
med kommunen och därför
skötts av den s.k. kom1nungruppen som bestått av Gösta
Carlberg och undertecknad
med Bengt Gille som adjungerad. Den tredje frågan, den
om Butiken har varit anförtrodd det s.k.butiksrådet som
fram till oktober bestod av PerEric Schyberg,Lisa Knafve och
Nils Edström och därefter av
de två förstnämnda samt undertecknad. Den sista frågan
har från december ålegat undertecknad tillsammans med
Lena Svensson och Ola
Sjöswärd.

SOLVIKENS
BRYGGA
Konmmnen uppförde under försommaren en brygga som blåste
bort med första vindpust. Bristerna
i konstruktionen gjorde att den
förstärkning som kommunen kostade på inte lyckades hålla bryggan
på plats.Kvar står nu stenbumlingen
en bit från stranden.

Kommungruppen begär av kommunen att den skall kosta på återställande av bryggan i brukbart och
säkert skick. Det är alltså inte ett
krav på en nybyggnation utan på
reparation. Kommunen har emellertid hittills varit kallsinnig i förhandlingarna. Kommungruppen
ämnar därför starta en kampanj för
badbryggan.

STATIONSHUSET

KULTUREN

Kommunen har lovat prioritera
r~par!tion av Mölle stationshus yttre
till varen.
Däremot vill konununen inte byta
ut någon del av värmeanläggrungen
utan åtar sig endast service och
underhåll samt viss isolering av
annexet för att söka fa ner kostnaderna. N ågon hyressänkning ställer
kommunen inte i sikte.

På grund av Märta Taals sjukdom
och upplösningen av den grupp
som sysslat med kulturfrågorna kom
styrelsen inte i gång i tid med något
kulturellt höstprogram. Då vi nu
utlyser två program till våren skall
detta ses som begynnelsen till större
aktivitet.
Den för många Möllebor välkände
Hans-Otto Pyk kommer att på
Stationshuset den 5 mars
klockan 19 tala om Det gamla
Mölle och visa bilder.
Det gamla Mölle innebär för H ansOtto från och med slutet av 1800talet alltså tidigare än både invasionen av tyska turister och svenska
sommargäster.
Avsikten är att Hans-Otto skall
kunna återkomma under hösten
med fler föredrag och frågestunder
för intresserade Möllebor.
Nordväst-Skånes specielle kulturperson Helmer Lång kommer under våren till Mölle enligt preliminärt avtal den 2 april. Bevaka annons om precisering av tid och
ämne!

Byföreningens styrelse menar att
den nuvarande ekonomiska situationen är ohållbar samt att styrelsen
med de villkor kommunen erbjuder kan teckna nytt avtal med kommunen endast om själva stationshuset.

BUTIKEN
I cirka två år har ICA-butiken Fyren-Livs haft problem med undermåliga lokaler med höga kostnader
och dålig hälsa hos personalen som
följd. Nils Edström som avgick ur
Butiksrådet för att helt kunna biträda Gunn-Brith Loven-Sundström i hennes förhandlingar med
ICA:s koncernledning, har lagt ner
ett ovärderligt arbete. Styrelsen är
honom stort tack skyldig härför.
Söndagen den 25 januari höll
Byföreningen möte i Stationshuset
för information och diskussion om
situationen. Omkring 75 personer
var närvarande.
Gmm-Brith berättade om vilka problem bristen på lageru trynunen ger
och typen av problem som följer
av undermåliga
sanitära förhållanden. Nils Edström skildrade
de segdragna förhand lin garn a
med ICA:s koncernledning.
Mötet biföll enhälligt undertecknads förslag
att - om den nu
utlovade tiden för
avtalsslutomigen
överskrids av
ICA- butiksrådet
skall offentligt skärpa kraven och
höja rösten genom tidningskampanj
m.m. och fullmakt att använda
närvarolistorna som undertecknande av protestskrivelser. I skrivande stund finns ett förslag på
bordet som Gunn-Brith anser sig
kunna acceptera i princip. Butiksrådet avvaktar och ligger 1 startgroparna.
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Ulla Jacobsson

DAHLIERG

Inbjuder Er till att avnjuta en
Oxfile Provencal för 89 kr.
Planera in nästa lör-söndag.
Välkommen. Ring 347280.

Brev till
redaktionen.
Möllekuriren - Mölle By the
Sea, är ett forum för alla Byföreningens medlemmar. Vi
uppmanar därför alla och envar att komma med synpunkter, ris och ros, till sådant som
berör vårt samhälle och oss
Möllebor. Skicka ditt bidrag
till G. Olsson, Trappstigen 4,
260 42 Mölle.
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