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0 LLEkuriren

Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

SILLENS DAG 2 AUGUSTIett lyckat arrangen1ang av Skånska Sil1aacade1nien,
Krögarna, Mölle Hainnförening och Mölle Byförening.
Solen lyste från en klar himmel och
det var lite lagom vind i flaggorna,
som dagen till ära var svenska,
danska, EU och Sillaacademiens.
R edan när vi öppnade kl 11 va r det
kö till Sillaacadem.iens provsmakningserbjudande och att se utställrungen, som H amnföreningen på
ett mycket förtjänstfullt sätt hade
kompletterat med bilder och text
samt redskap från gam.la tider. I
samma tält såldes också nyfangad
sill för 5 kr kilot.
Tillströmningen till provsmakningsborden blev så stor och tallrikarna rymde så mycket - så att de
olika inläggningarna tog slut redan
kl 15 men då hade 566 personer fatt
smaka fyra olika sillinläggningar,
vilka var beräknade till att räcka till
över.~usen personer.
Aven till si.l.laskolan, där man
fick lära sig konsten att lägga in
Brantevikssill, var det kö. " Utbildningen" skedde i omgångar - den
sista var vid halv femtiden och då
hade 157 personer deltagit. Ingredienserna räckte inte längre.
Byfören.ingen bidrog också till att
denna dag blev lyckad . E lisabet
Suzor hade organiserat och arrangerat hattparaden på ett mycket förtjänstfullt sätt. Se separat referat. I
hennes regi hade vi också en fiskdanm1, som in bragte ca 500 kr. V i
hade också ett eget stånd där Ingegerd Edlerså.lde våra Mölle-prylar.
I ett annat stånd sålde Ulla Jacobsson m.fl. lotter ur vårt Konstlotteri.
O ch för att ytterligare göra vår
"marknad" lockande o ch intressant, hade Birgitta Gille och AnnChristin Fex mycket i sina stånd,

som lockade till köp.
I de fä rggranna och praktiska
kröga rtälten hade Grand Hotel,
Hotell Kullaberg, M ölle Trägårn,
Rut på Skäret och Turisthotellet gjort det trivsamt och med för
dagen lockande erbjudande, gjorde
att det var en ständig strö m, som
ville sm aka och njuta av sillflundra
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på brödskiva eller havets läckerheter i form av toast M ö lle, j a även
korv och bröd om så önskades.Till
detta gick det bra att njuta av öl, vin
eller varför inte "en lille en" . Allt
till föredömligt humana priser.
Trots att köerna var långa ibland, så klarades allt av på ett bra
sätt, tack vare duktig personal och
bra utrustning - de stora stekborden
var inlånade Sillens dag i Skanör.
På kvällen - fram till stängning
kl 01.00 - underhöll MrT. Det var
trivsamt och stämningen var mycket god denna underbara sommarkväll. Strax före ett delade man ut
de sista sillflundrorna gratis till

Mölle kuriren. Medlemsådning för Mö lie byförening. Ansvarig utgivare är Gunnar
O lsson. I redakåo nen; De Möllebor som känner sej kallade. layout: Ludde Persson.
Brev till redaktionen: Mölle kuriren, Box 24, 260 42 Mölle.
Brev till Möllc byförening: 260 42 Mölle, Postgironr 5 15201-2. O BS! Inlämning
av material för nästa nr som utkommer i slutet av November :ir senast den 25/ I01!!
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MÖLLE
b~ the sea!
Nr 3 1997

gästernas förnöjelse.
Krögartältarrangemanget var ett
fint och trivsamt inslag i Sillens
dag projektet. Men ett arrangemang, som inte var så lyckat, var
sillinläggningstävlingen.Visserligen
gick det ut information till samtliga
hushåll i M ö lle o m denna tävling,
men informationen var kanske lite
knapphändig. En del tydde det till,
att det var fråga om recept, men i
första hand var det fråga om en
sillinläggning.
,.______
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En som kom
med bägge delar
var Gun-Brith
Loven- Sundströ m. Hon fa r
Skånska
Sillaacademiens
diplom och en
''ruta'' i Mölle-
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på Sillens dag
1997 och konstatera att allt var
mycket lyckat - inte minst vädret. Vi no terar också, att konceptet är
bra och att Sillens dag i Mölle bör
bli en tradition, som är till glädje
inte bara för Mölle utan hela Kommunen.

Vid pennan
Gunnar Olsson.
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EN MOLLEGUBBES
FUNDERINGAR.
När detta skrivs i början av augusti
har vi fortfarande en fantastisk
Möllesommar. Varmt och klart i
vattnet, inga bränrunaneter, strålande sol från en nästan molnfri
himmel och nästan vindstilla. Och
så har det varit länge! Det blåste
egentligen bara en dag, och då
förstördes den nya badtrappan i
Solviken.Den nya badbryggan med
trappa kom alltså till slut. Tack för
det, kommunen! Synd att trappan
var av så dålig kvalitet. Men nu är
den provisoriskt reparerad och till
nästa säsong skall vi fa nya trappor,
två helst tre stycken, för det behövs. Fågelviken har väl inte varit
så lyckad i sommar, det har varit
obehaglig lukt från ruttnande tång,
trots rensning, och vattnet i "barndelen" blir inte klart. Det behövs
nog en stenbarriär som förr, för att
hålla tång och skräp borta. Ransvik
har varit lysande som badställe,
Sveriges bästa! Men det skulle bli
ändå bättre med några trappor till
och varför inte en flotte?
I förra numret skrev jag att jag
skulle återkomma med några funderingar kring hanmen och trafiken i Mölle. För att börja med
trafiken, så är det väl alldeles klart
för envar att vi på sikt måste fa en
begränsning av biltrafiken under
högsäsong. Annars kommer vi alla
att bli förgiftade. Det är för 111.ig en
gåta, att våra "samhällsbyggare"
fortsätter att i så hög grad satsa på
den farliga personbilstrafiken. Välfungerande och billig kollektivtra-

fik måste finnas i ett högtstående
samhälle. Det är i alla medborgares
intresse och det betalar vi gärna för.
Man frågar sig var politikerna fatt
ideerna att kollektivtrafiken skall
bära sig ekonomiskt? Tur förresten
att man slopade Dennis-paketet i
Stockholm, även om det är långt
från oss!
Men hur kan man tänka sig kollektivtrafik till Mölle och i Mölle?
Det gamla, fina tåget har ju varit
borta i över 40 år, och lär inte
komma tillbaka. Men vi har en
hygglig bussförbindelse, även om
jag måste erkänna att jag inte nyttjar
den så mycket själv. Men jag kör
inte så mycket bil heller. De planer
på en linbana från Mölle till Fyren,
som ni väl alla läst om, vore förstås
den allra bästa lösningen, men den
lär nog tills vidare stupa på att det
blir för dyrt.Jag skulle dock inte bli
förvånad om våra barnbarn en gång
far uppleva detta.
Vad kan man då göra mer kortsiktigt? Representanter för Byföreningen och Vägföreningen har redan haft kontakt med konununens
representanter och det konuner att
fortsätta. Och då konuner även representanter för Vägförvaltningen
att vara med. Några ideer som ventilerats är att ordna en stor infartsparkering vid infarten till Mölle
och under högsäsong erbjuda billig
eller kanske gratis busstransport till
Fyren via hamnen. Den som absolut ville ha bilen med skulle kunna
fa det, men mot en rejäl avgift.

MÖLLEVÄGFÖRENING HADE
ÅRSMÖTE
I STATIONSHUSET DEN 22 MAJ.
Då skedde en del förändringar i styrelsen. Åke Svensson, ordförande - och
med i styrelsen sedan föreningens tillkomst 1964 - Sonny Svensson, vice
ordförande och Christer Nilsson, sekreterare, avtackades för långvarigt
och träget arbete. Till styrelsen valdes: Gösta Carlberg, ordförande
~engt Bring, sekreterareCecilia Muntzing, skattmästare = förut
Orjan Rinnert, ledamot.
Till nya suppleanter valdes Kjell Jacobsson, Nils Plöjel oc~ Bertil Svensson. Suppleanter från 1996 års val är Ronny Klang och Ake Sahlsten.
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Naturligtvis undantag för handikappade. På detta sätt skulle vi slippa
ifrån en stor det av de hemska
avgaserna och fa en säkrare trafik.
Den som själv har ideer eller synpunkter på detta kan väl kontakta
någon av Byföreningens eller
Vägföreningens funktionärer, som
alla är beredda att mottaga och
vidarebefordra vad de far höra. (?)
Vad slutligen gäller hamnen, så är
det ju Hanmföreningens " bord".
Men det må väl vara tillåtet att ha
litet synpunkter för att inspirera
dem. Det är klart att Mölle hamn
egentligen behöver en vågbrytare
till för att bli en bra hamn för egna
och gästande båtar. O ch det kanske
behövs en del muddring också.
Men det är väl saker som ligger
utanför de nuvarande ekonomiska
ramarna. Men eftersom hamnen är
en så omtyckt samlingsplats för både
Möllebor och gästande turister
skulle man kunna skissera en begränsad upprustning av hamnm.iljön. För det första tycker j ag att
man skulle begränsa bilparke ringen
o ch bereda mer plats för sittplatser
och prydnad med blommor och
andra växter. För det andra vore en
upprustning av "hamn paviljongen"
på sin plats. Det skulle kunna ske
med tämligen enkla medel. Ett
"trallgolv" framför serveringar och
butiker och ett utdragbart markistak över, det skulle göra besök även
i regnigt väder möjligt. Det är ju
tyvärr inte alla somrar som är som
i år. Även här tycker jag att intresserade Möllebor skall framföra sina
synpunkter till resp. Byföreningens
och Hamnföreningens funktionärer.Där förekonuner förhoppningsvis ett visst samarbete.

c.c.

BOKVÄNNER!
Vi är några seniorer, som efter
bästa förmåga "håller igång" biblioteket i Mölle (Stationshuset) .
Vi har ca 6-700 band, svensk och
utländsk skönlitteratur, facklitteratur samt ungdoms-och barnböcker. Det sker ett kontinuerligt
byte av böckerna ca 3 ggr/år och
dessutom finns möjligheter att beställa från biblioteket i Höganäs.
Vi har öppet _:varje helgfri torsdag
kl 16 - 18.VALKOMNA!

KG Hanssou

~MÖLLE HAMN EKIÖR
Glädjande siffror från hamnkontoret
angående antalet gästbåtar. Den 17
augusti hade 1. 782 gästbåtar besökt hanmen. Med tanke på rådande väderlek och en vacker höst
kan vi nog räkna med över 2.000
gästbåtsbesök, kanske kan siffrorna
närma sig 2.500 stycken.
I och med att HK-bygget har
blivit Hotell Kullaberg och alla
byggnadsställningar, bodar och staket försvunnit, har hamnen fatt ett
"nytt ansikte". Besökare ser hamnen mot berget och en vanlig kommentar har varit "tänk vilken underbar utsikt".
Det är inte bara gästbåtarnas
antal som ökat, sällan har antalet
besökare varit så många, det har
nästan varit omöjligt att finna parkeringsplatser.
Just parkeringsbekymmerna kan

vara till förtret för en del av den
fasta befolkningen med hus kring
hamnen .
Bertil Erikssons Gammaldags
Tivoli besökte Mölle hamn den
28-29 juni och roade mest de allra
yngsta besökarna.
Firandet av Sillens dag drog
stora skaror av besökare och förhoppningsvis kan Skå n ska
Sillaacademien återkonuna nästa
sonu11ar.
JohnAlbertsen haranstälJts som
hamnmästare och han har verkligen haft bråda dagar.John har med
hjälp av kikare, visselpipa och en
god röstresurs dirigerat besökande
båtar. Våra hyresgäster, i och utanför hanmhuset, tycks ha haft en
kommers av sällan skådat slag. Nog
måste väl glassförsäljningen ha slagit alla rekord?

Vid besiktning av hamnen, med
anledning av det nya arrendeavtalet
med Höganäs kommun, framkom,
att det begärda EU-bidraget skulle
användas till att lägga en betongsula
över mellankajen, inget samråd från
kommunen hade skett i frågan! Alla
närvarande styrelsemedlemmar
opponerade sig mot förslaget och
krävde att få använda pengarna till
förstärkningsarbeten av kajens sidor. R esultatet kan beskådas i lilla
hamnen, pengarna räckte till ca 15
meters kajförstärkning. Förhoppningsvis kan vi fortsätta med ytterligare förstärkningar när ekonomin
tillåter.
Regleringen av biltrafiken på
utfyUnaden har fungerat bättre under högsäsongen än tidigare.
Trycket på hamnhusets sanitära
delar har varit stort. Köer tiU toaletter och duschar varje m.orgon och
kväll. Hamnhuset är verkligen i
behov av en upprustning för att
inte standarden skall sjunka.
N ils Erik Brode1·1
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MIDSOMMARAFTON EN SUCCETACK VARE MÖLLEBORNA!
Klockan ringde på morgonen men
den sov vi alla över.Väl vakna och
på fötter möttes vi välkomna i
Fågelviken av herr och fru insekt
som på ett humoristiskt sätt installerat sig överallt. För att inte inkräkta på våra oinbjudna gäster
flyttades kalaset istället till lekplatsen. Vilket sedermera visade sigvara ett gott strategiskt beslut.
Ca. 12.00 poppade mölleborna
upp, simultant arbetades intensivt med diverse aktiviteter:
tårtbord, stolar, dukar, ljus, tält,
kransar, stång m m.
Inte utan anledning fick man
en förninm1else av att man "satsade på hästar", "spelade på lotto"
eller dylikt, då man försiktigt försökte avgöra om tidsschemat
skulle hållas. Efterhand strömmade
massor av människor till, gammal
såväl som ung, man glömde tidsschemat och lekarna tog fart,stämningen blev allt mer uppslupen.
Efter lekar och prisutdelning fick

man äntligen smaka av alla de goda,
vackra och roliga tårtorna.
Mette med vår frivilliga styrka
hade under dagen ställt i ordning
bord och stolar inför kvällens firande. Efter 1 tinune var festplatsen så gott som tom, sedan fylkades
160 vuxna med barn under tältet

med god mat, allsång, dans underbar "live" musik av bl.a. Thomas
Dreilik, tack! Kvällen rundades av
fram på småtinunarna på trevliga
Hotel Kullaberg.
Sist men inte minst ett stort och
hjärtligt tack till alla de som bidrog
till en sådan trevlig midsommar.

lv/ette och Nina
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MÖLLE
BYFÖRENING
SOMMARMÖTE
7 AUGUSTI 1997
Turisthotellet hade dukat upp för
hundra personer - för det brukar vi
ju vara på våra sommarmöten.Men
tyvärr var det bara 33 som orkade
i sommarvärmen, eller som inte
hade andra förhinder.
När ordförande Gunnar Olsson hälsade välkommen, konstaterade han också, att vår föredragshållare Alf Pettersson saknades. Av
denna orsak blev det ett improviserat kåseri av Gunnar Olsson om
några upplevelser vid Torne älv Polcirkeln - hösten/vintern 1944,
då Sverige genom ett komplett nlilitärt sjukhus, mitt i skogen, upprättade ett civilt sjukhus, allt från
BB till ålderdomshem, för att ta
hand om finska flyktingar. Detta
sjukhus tog sedan hand om. finska
sårade militärer. Det var speciellt
ett par livsöden och episoder som
nämndes. Efter kaffedrickningen
lämnade ordföranden kassörens
ekonomiska rapport. Ur denna
konstateras, att vi den 31 juli saknar 6. 700 kr i medlemsavgifter har 7 .000 kr ni.er i utställningshyror
-har 22.275 kr mer i övriga hyror
(av detta är 19.000 fast lägenhetshyra). Jämförelsesiffror är från 31
juli 1996. För Byföreningen är Sta-

tionshuset en stor utgiftspost, i synnerhet kostnaderna för el och
värme. Dessa undersöks nu för de
måste på sikt minskas.
Reparationerna, som är gjorda
under 1997, kommer att avskrivas
under ett antal år framöver. Resultatet jämfört med 1996 är 7 .250 kr
bättre, dock är inte intäkter och
kostnader för Mölledagarna -96
med i jämförelsesiffran. Ett önskemål är dock att uthyrningarna av
Stationshus och Annex kan ökas
för att få bättre balans mellan intäkter och kostnader.
Rapport lämnades om Sillens
dag den 2 augusti-97, varvid konstaterades, att arrangemanget var
mycket lyckat. Se referat på annat
ställe.
När det gäller badplatserna som Kommunen, med undantag av
barnbassängen, har hand om i år diskuterades livligt om vad som
gjorts och inte gjorts.
Tången har varit ovanligt besvärlig i år, och ställt till mycket
obehag. N är det gäller Fågelviken
är det tydligen den sedan länge
föreslagna utfyllnaden - se
Möllekuriren 2/96 det enda som
hjälper. Solviksbadet fick en brygga
(med bara en trappa) som inte höll
för de jämförelsevis små stormarna,
som har varit. Bättring är utlovad
av Kommunen.
Härefter vidtog en diskussion
om Byföreningens verksamhet och
hur medlemmarna vill att Mölle

skall förbättras och utvecklas.
Synpunkter framkom om ett
stö rre samarbe te med Vägföreningen och Mölle Hamnförening när det gäller projekt som
har ett gemensamt intresse. Styrelsen skall ta tag i detta. F.ö. uppehöll
sig diskussionen kring ämnet kultur i form av underhållning och
egna aktiviteter. Mötet beslutade,
att genom Möllekuriren göra en
enkät, där Mölleborna talar om hur
stort intresset är för kulturella aktiviteter och ger förslag till lämpliga
sådana. Se på annat ställe.Vidare
rapporcerades,att förslag framkommit om en informationsskylt vid Pplatsen före Ry-huset samt att s.k.
" brevlådor blir uppsatta vid alla
ingångar" till vandringslederna på
Kullaberg- så att man där kan ta en
enkel folder med information om
de olika vandringarna och dess
längd. Det är en speciell kommitte
som jobbar med detta.
Trots det lilla antalet mö tesdeltagare kändes mötet betydelsefullt
och viktigt för framtiden. Med dessa
ord avslutade ordföranden mötet
och tackade de närvarande för deras intresse.
Slutlige n vill jag å Mölle
Byförenings vägnar tacka Samuelssons på Turisthotellet, som trots att
de bakat, skurit upp bröd och dukat - ja även lagat kaffe - för hundra
personer, som vi beställt, inte debiterar oss någonting för 67 kaffe
med bröd.
G11nnar Olsso11

Swensson som gick till final och där
besegrade Hultsfred SPF med 13-7
och därmed tog guldmedaljerna.
Det andra damlaget med Ethel
Attren, Hilde Wellberg och nestorn GretaYngve kämpade väl, men

nådde ej slutspelet. Herrlaget som
förra året tog en bronsplats lyckades försvara sin plats och blev åter
trea i sin klass efter goda insatser av
Christer Bolin, K.G. Hansson och
Charlie Swensson.

STORA
FRAMGÅNGAR
I BOULE FÖR
MÖLLESPF
PENSIONÄRER.
Riksmästerskapen i boule för SPF
pensionärer avgjordes i Smålandsstenar den 6-7 augusti. Bland ett
SO-tal lag som deltog i tävlingen
ställde SPF Kullaberg, Mölle som
enda Skåneförening upp med två
trippeldam.lag och ett trippelherrlag. Lag från hela Sverige deltog i tävlingarna.
Strålande spel presterades av
Mölledamerna Karin Bolin, Maj
Britt Hansson och Kerstin
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sist men inte minst jag själv som
donerade en liten parfym från min
egen samling.Hoppas GrethaYngve
tycker den är okey.

Kära läsare, först vill jag tacka alla er
som ställde upp i H attparaden. Det
var jättekul att så många kom vilket
jag inte ens i mina vildaste fantasier
hade trott.
För mig var det första året som jag
organiserade Mölles H attparad .
Hoppas ni alla har lite överseende
med en nybö1jare. Det mesta l<laffade bra men det finns några små
detaljer som skall rättas till inför
nästa sommar. T.ex. att jag glömde
bort priset till en av alla er cirka
200 som röstade. Givetvis skall alla
röstsedlarsom hade vinnarens nummer läggas i en hatt och ur denna
skall en eller kanske två vinnare
dras (detta beroende på tillgång av
priser) .
N ästa år får vi nog lov att ha en
större scen också. Tack snälla PerJohan Holmbeck och Möllemålarna
för uppsättningen av denna och
Fiskdanunen. Hoppasjagkan räkna
med er till nästa år.
Vår fantastiska konferencier Örjan
Rinnert gjorde också P_~raden till
ett stort minne. Tack O1jan och
hoppas du har lust att göra om det
nästa år också.
Det blev ju inte lätt att hålla redayå
alla som ville rösta och alla de olika

kategorierna. Jag tycker verkligen
vår hedervärda jury varjätteduktig.
Denna bestod av: Arne Dahlberg,
Per Kämpe, Jan Karlemark, AnnSophie Holm beck och KerstinTiUberg-Johansson.

Fiskdammen var också kul att
ordna.Tänk att alla barn tycker det
är så roligt. Själv tycker jag det är
underbartattse dessa lycl<liga miner
när de får upp sina små påsar. Li~a
söta Elionor Holmbeck hjälpte nug
otroligt mycket med detta.Vi hade
100 påsar som vi hade gjort kvällen
innan . Gissa om man kan fa avsmak
på geleråttor m.m .av att se så mycket
godis på en gång. 100 såpbubbel
flaskor hade Lel<lådan i Höganäs
låtit oss köpa till ett starkt reducerat
pris som också hade stoppats i påsan,a.

Det var en jämn kamp men rätt så
l<lart var att små tvillingarna Karlemark,som Humle och Dumle, vann
och därmed fick pris som bästa
Barnhattar.Juryn intygar att pappa
Karlemark inte hade något med
detta att göra.
Nytt för i år var Hederspriset som
oick till unge herr Andreas Itzigel.
Han har kämpat hårt i många år
med alla möjliga roliga hattar. Han
vann två valfria pizzor från Captains
Corner.
Andra pnsdonatorer var
Hotell Kullaberg-lunch eller middag för
två i deras Bis tro , Kerstin
Till berg-en
ljusstake, Rune
Länsberg
böcker och
Kassettband,
Christina
Svensson-4 dukar från Duk
och Väv och
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Jag hoppas verl<ligen att det finns
någon snäll själ som har lust att ta sig
an fiskdammen nästa år eftersom
jag själv vill koncentrera mig på
Hattparaden. Till nästa år sätter jag
upp en lista i god tid på Fyren (om
detta är ok med Gun-Britt) där ni
alla kan anmäla er i förväg. Det
konuner givetvis gå att anmäla sig
på plats också. Kom gärna under
tiden med förslag till mig om hur vi
kan göra "The Hat Walk" bättre.
Tack för mig

Elisabet Suzor
P.S. Vill gärna passa på att säga hur
kul jag tycker det är att vara med i
Byföreningen. Det känns väldigt
rätt nu när jag bor i Mölle permanent att göra något för vår kära by

D.S.

THE 7-YEARS ITCH
~ .ubriken syftar_på min skr~vklåda på vårt sjunde Mölleår. 7-talet rör sig
1 aven detta fall aven om SJU prosaiska och påtagliga topics.
Om vi börjar med FÄLADEN. De
flesta har tyckt till om detta fantastis~~.. EU-~rojekt för naturskydd.
M1lJoentus1asterna, somt ex M ärta
Taal och myndigheter, har visat
resultat, som är enastående även
såsom sk riksintresse, en stolthet
för vår bygd. De saktmodiga korna
från skotska höglandet är jättepopulära. M ånga skolklassbesök har
gjorts under senvåren. Låt oss 0 öra
mer av sådant för barnen - so1~1 ju
skall ta över och verkligen är våra
rätta "turister"!

nerligen inte att stimulera bad och
simkunskap. Vi ska inte acceptera
denna nonchalans,oavsettvemsom
i konununen bär ansvaret, för det
går ut över oss och våra badgäster,
som ofta betalat dyrt förvärvade
semesterpengarförenMöllevistelse.
M an frågar sig: H ar inte hotell och
andra företagare reagerat hos kommunen? - Dessbättre har nu dessa
yttersta dagar - efter många påtalanden - en handlingskraftig tjänsteman lovat bot och bättring till nästa
sonu11ar.

Att "bo vid en landsväg och se
människor komma och gå "har varit
en fin upplevelse denna sommar,
mer än någonsin förr. Cyklisters
och vandrares ström in mot Mölle
är alltjämt osinlig nu i augusti. Deras entusiasm för Fäladen och djuren är enorm, deras kommentarer på återvägen - om t ex barnbadet i
Fågelviken under denna säsong kan
däremot användas som föga smickrande statistik.
Med BADEN har det alltså varit si och så, sånär som på att kommunen varje måndag gjort vattenanalyser, publicerade en vecka senare. Vallöften om rena och användbara stränder och bryggor har
infriats dåligt på sina håll: Bryggor
i Solviken har kollapsat. Barnens
sandstrand i Fågelviken har den
största delen av sommaren varit
täckt av tång och ohälsosam sörja,
vilket effektivt hindrat de små från
att bada från stranden. Det är san-

N å, BUTIKEN FYREN då,
hur går det med den? Gunn-Brith
och hennes stab jämte sommarvikarier har slitit och jobbat för vår
välfärd även denna sommar - utan
förnyelse av lokalerna , som utlovats från ICA:s sida. Granneliga
krafter har ju också satt käppar i
hjulen. Nu tycks FastlCA
(byggnadssektionen) komma loss:
Löftet om ombyggnad, isolering
och därmed ur arbetsmiljösynpunkt
acceptabla förbättringar lär ska bli
infriat i höst med början i augusti.
Några av Gunn-Briths mest självklara villkor för fortsatt verksamhet
i vinter skulle därmed kunna uppfyllas. - Har ni förresten sett att en
av de motarbetande krafterna lanserar husförsäljning med apostroferingen "Nära affär"! Har man plötsligt insett att utan affårs-postapoteksservice är Mölle inget
bosättningsalternativ. Det finns
många fler som borde tänka om
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och gynna Bygdens Butik, som
med sina omkostnader givetvis inte
kan hålla t ex City-Gross-priser.
Inte minst Höganäs kommun föregår med gott exempel vad gäller
insatser för miljön. Särskilt avfallshanteringen och konvertering till
prima odlingsjord är föredömlig. I
Mölle har Kjell Jacobsson gett oss
mycket sakkunnig vägledning i
AGENDA 21, som vunnit många
proselyter här. Fler är välkomna!
Kjells idoga insatser har också lett
till att vägansvariga lokalt och i
kommune n önskar se över
stadsplanefrågor i Mölle i den delen
i syfte att bevara ursprunglig
gatumiljö.
..DRAKFLYGARE, BERGSKLA TTRARE och DYKARE
borde ha haft ett Eldorado. Synd
bara att olyckor inträffar väl ofta.
Dykarna lär ju få allt bättre utbildning, men de andra? Hur är det
med försäkringar för räddningsaktioner? Brister i utbildning och
försäkring kostar oss skattebetalare
stora pengar som kan användas
bättre. En helikopterutryckning är
dyrare än många tror. Jag kastar
handsken: Varför inte skapa ett
nålsöga till entren till Kullaberg.
Markägaren råder ju över infarten
till ett område som inte självklart
kan betraktas som föremål för allemansrätt i detta syfte. Det skulle
stärka även Mölles reputation.Varför inte ta lärdom från norrmännens erfarenheter (tex Troll väggen
i Nordnorge)? Vem tar upp handsken.
I HAD A DREAM ... att en eller varför inte annan - rik, unik
person med även filantropiska förtecken utlyste en seriös och
Mölleanpassad arkitekttävling,
köpte och förverkligade byggnation av det nya stadsplanerade området öster om stationshuset. Hon
eller han skulle därmed också kunna
vrida konjunkturen i rätt riktning,
den vrider sig nämligen inte själv.
Vi kunde i Mölle då få tillskott av
unga familjer, som här skulle finna
dagis och andra goda aktiviteter för
sina barn, egna bostadsrätter (även
om så inte är grovplanerat), bra och
förlängda pendelförbindelser och
som skulle etablera "Mölle på kartan" som det verkliga boparadiset
året om. För det är ju så!
Nils Edström

Sommaren 1997 lider mot sitt
slut.Byföreningens aktiviteter Slåkatten ur tunnan, Valborgsmässoch Midsommarfirande, Sillens
dag kan redovisas som lyckosamt
genomförda under vårens kyla
och sommarens heta sol och
varma nätter.
Turisterna slutar turista, skolorna
avlöser tennis- och seglarkurser,
08-torna återvänder till asfalten
och vi som tillhör the sunsetgeneration blir kvar tillsammans
med några året-omboende i arbetsför ålder. Planeringen för det
mörka halvåret kan börja.
I underhandsdiskussioner har det
konunit fram två helt motsatta
ås ikter
om. kulturen
1
byföreningens regi under höst,
vinter och tidig vår:
1. I Mölle finns det inte något
behov av kulturella aktiviteter i
byn under vinterhalvåret. Främst
därför att bygden omkring är full
av aktiviteter. Vi har Krapperups
utställningar, Höganäs kurser,
Helsingborgs konsert-, teateroch biografliv. Och vi kan åka
över till Köpenhamn och vara

kulturella hur mycket som helst.
Med tanke på Mölle Byförenings
knappa resurser kan vi här i Mölle
inte bjuda på någonting som är
tillnärmelsevis lika bra som det
utbud som finns runt om Mölle
på nära håll. Om vi skulle satsa på
någonting skulle det bli så knapert
att det inte skulle locka mer än
några udda besökare och vi skulle
stå där med förlust i kassan.
2. I Mölle finns det ett särskilt
stort behov av kulturella aktiviteter i byn under vinterhalvåret.
Det finns gott om äldre människor av vilka långt ifrån alla är
bilburna och därför inte så lätt tar
sig till den kulturella omgivningen.
Vi har lokaler i stationshuset och
vi skulle kunna hålla kostnaderna
nere.Vi kan i första hand söka ta
till vara de kulturella krafter som
finns i byn. Kultur i vår egen by
skulle stärka samhörighetskänslan
i höstdimman och vintermörkret.
Hur man ställer sig till de båda
åsikterna beror naturligtvis på vilken sorts aktiviteter det är tal om.
Det finns en stor variationsrikedom man kan tänka sig, från po-

r- - - - - - - - - - - - - - -
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litiska eller litterära diskussionsaftnar till musikaliska evenemang
i Kapellet, från undervisning i att
hantera en slöjdkniv .. till kurs i
musik- och körsång. (Oppna även
för den som har tummen mitt i
handen respektive saknar sångröst.) Om det finns tillräckligt
intresse kan man tänka sig studiekurser i exempelvis språk eller
juridik.
Styrelsen för Mölle Byförening
kan inte agera på eget initiativ
mellan de två åsikterna ovan som
är så diametralt motsatta.Vi måste få veta hur många som ansluter
sig till åsikt 1) respektiva 2). Vi
måste också få veta vilken form av
aktivitet som ja-sägaren till alternativ 2, tänker sig. Fyll i bifogat
formulär, skriv Ditt namn under
eller var anonym.
Hör av Dig vad Du än tycker!
Droppa formuläret på Fyren eller
i brevlådan senast 1 okt. 1997 hos:
Märta Taal, Vildrosvägen 8,
tel 042 - 34 78 34 ,
eller Ulla Jacobsson
Ransviksvägen 20 B
tel 042 - 34 70 26.

FORMULÄR· - - - - - - - - - - - - - - .,

0.

Jag anser att det inte finns något behov av kulturella aktiviteter i Mölle under vinterhalvåret
Jag anser att det finns behov av kulturella aktiviteter under vinterhalvåret i byföreningens regi
och skulle gärna delta om det blir fråga om:
a) diskussionaftnar i Stationshuset om: litteratur
historia
konst
politik
juridik
andra dagsaktuella frågor som.... ........... ................................................................... .
fågelliv
miljöfrågor
historia
fototeknik
b) _stud~ecirklar om: Kullabergs natur
smcken
körsång
juridik
någonting annat som ......................................................... '
c) evenemang som konsert eller enklare teaterföreställning (ex standup-enmans-föreställning
d) besök hos konstnärer

D,
D,

D,
O.

D,

D,

D,
D,

D,

0,

D,

0,

0,

D
0.

Vilken veckodag skulle Du föredra för kulturaktivitet och vilken veckodag är omöjlig för Dig?
Bra dag(ar) ......... ... ......... .................... ......... Omöjlig dag(ar) ............................. .
Vi tar tacksamt emot förslag på föredragshållar och kursledare.
För Byföreningens styrelse Ulla Jacobsson.

L--------------------------------------•
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Brev till redaktionen.
Möllekt1ri1·e11 - Mölle By tl1e Sea, är ett fo1·t1111 for alla byforeninge11s
- - - - - - 1nedle1n111ar.Vi upp111a11ar därfo1· alla ocl1 envar att ko11u11a 111ed sy11pur1kte1·, - - - - - ris och 1·0s, till såda11t s01n be1·ö1· vårt sa111hälle ocl1 oss Möllebo1·.
Skicka ditt bid1·ag till Box 24, 260 42 MölJe.

A\JJ!Thetsordning för Brunnby Församlingskår,
Brunnby Kyrkliga Syförening ocli
Möile Kapellsyförening Hösten 1997.
4/9
11 /9
16/9

7110
18/10
11/11
22/11
13/12

30/9
11/10
9/12

kl 14.30 börjat· Mölle I<apellsyfot·e11i11g 111ed folja11de a1·bets
daga1· i Statio11sl1uset 18/9, 2/10, 30/10 och 13/11
kl 14.00 bö1ja1· B1·t1n11by Kyrkliga Syfo1·e11i11g i Fjälasto1·p ocl1
därefte1· i Fö1·sa111li11gsl1e111111et 111ed folja11de a.1·betsdaga1·:
25/9, 9/10, 23/10, 6/11 ocl120/11.
kl 19 .00 Fö1·sa11ili11gskå1·e11s Bibelstt1dit1111. Studiebok ''I de11
111örkaste dal'', Psaltare11 (I sa111a1·bete 111ed SI<S)
k] 19 .00 Fö1·santlingsafton, ''Psal111 och så11g''. Ag11eta, To1·ste11,
To11u11y, Horst ocl1 fo1·sa11ili11·ge11 spela1· och sjt111ge1·.
kl 14.00 Mölle Kapellsyfo1·eni11gs fo1·sälj11i11g
kl 19 .00 Föt·sa11ili11gsafto11. ''Isla111s fo1·sve11skni11g''. Ja11 Hjä1·pe
kl 14.00 Ky1·kliga Syfo1·eni11ge11s fot·sälj11i11g
kJ 15.00 Lttciatåg i kyt·ka11 ocl1 forsa111li11gensjulfest 1ned a,1slt1t11ing av bat·n- och t1ngdo111sve1·ksa111J1ete11 i fo1·sa111li11gsl1e11u11et.
Brt1nnby forsa111li11g bjudet· till Kyrklt1ncl1 hösten 1997 i Mölle
Statio11sht1s
tisdag kl 12.00 Vid kaffet talat· Gt111 Britt Kla11g 0111 vikte11 av
god ta11dvård och visar videofil111
tisdag kl 12.00 Vid kaffet talar Ag11eta Jetze11 0111 111jt1ka 1·ö1·elset·.
tisdag kl 12.00 Litet jt1lbot·d serve1·as. Så11g ocl1 111t1sik i a11
slutning till jule11, köt·e11 To1u<la11g. Alla daglediga l,jä1·tligt
välkom11.a
Lt111cl1e11: Soppa 111ed osts111örgås, kaffe ocl1 kaka kostar 30 k1·
so111 oavkot·tat gå1· till Lt1tl1et·l,jälpe11.

Företag och enskilda, annonsera i
Möllekuriren nr 4 son1 utkon1n1er i slutet av Noven1ber. Inf0rn1ation läninas av
Gunnar Olsson tel. 34 71 90 .

•

K.G. HANSSON
70 ÅR DEN 10
AUGUSTI 1997.
Mölle Byfdre11ing ,,ill g1·atulet·a ocl1 ö11ska Dig allt gott
t111det· 111ånga å1·.Vi vill också
tacka Dig fot· allt vad Dt1 gö1·
och l1a1· gjo1·t fö1· Mölle
Byfo1·e11i11g.
Sty1·else11

TACK
Ma11 skt1lle i11te bara kt·itisera, 111a11
skt1lle också tacka.
I detta fall tacka1· vi for de11 11ya
badstege11 i Solvike11. E11 t·iktig
övet·1·ask11i11g, bekvä111 och ko111fo1·tabel, 11ät· 111a11 ta1· sitt 111orgo11ocl1 kvällsdopp. Skö11t att vi har
de11 !
Häls11i11g frå11 Solviksvä11ne1·.

••
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JltECEP1rFOR
Sillen skall i11te vara fo1· stor,
1nellanstorlek ät· bäst. Detta recept
är gjort for en val sill (80st).
1.5 liter ättika -24% och 1.5 liter
vatten blandas. Sillen fat· därefter
ligga i den11a bla11d11ing i 18 tin1
varefter vatte11/ättika slås av.
Efter detta blandar n1an i krus:
1 kg fint socker, 1 kg fint salt, 35 gr
starkpeppar, 35 gr kryddpeppar, 25
gr ingefåra, 12 gr sa.t1delk.rydda

(fi1111s på apotek) 12 gr lagerbärsblad.
Hela bland11inge11 skall bla11das
väl. Sille11 varvas i ett krus m.e d
11ä11u1da bla11dni11g 111ella11 varje varv
san1t därefter läggs ett lock över
so111 en press for lagen.
Efter 21 dagar är sillen fårdig. Sille11
l1åller sig i let·kurs gott ett halvår.
Sillen blir genon1 sa11delkryddan
svagt brun.

•

•
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Detta recept är gjort av 111i11 farbro1· sjökaptenen Bernhard Nilsso11, Villa Ideborg i Mölle. Receptet är över 100 år ga111.1nalt.
Jag ha1· själv s0111 barn s111akat den11.a
goda kryddsill 111ånga gå11ger - e11
delikatess.
Willy Nilsson
Tornfalksgatan 2A
214 60 Maln1ö
Tel 040-193153
•

