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En a11 talarna på årsmötet ICA chefen.Jan Inge Johansson.

Mölle Byförenings årsmöte hölls
i Stationshuset 18 mars 1997.Mötet, som var mycket välbesökt
öppnades av ordföranden Lars
Schölander.
Årsredogörelsen som fanns i
Möllekuriren 1-97 godkändes,
liksom den ekonomiska redogörelsen, och på förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Beslutades att stadgarna ändras så,
att medlemsavgiften kan beslutas
för innevarande år.
Lars Schölander hade undanbett
sig omva.I som ordförande. Till ny
ordförande för ett år valdes Gunnar Olsson.
Till styrelsemedlenunar nyvaldes
Ulla Jacobsson och Elisabeth
Suzor och omval av Birgitta Gille.
Övriga styrelsemedlemmar är
Bengt Bring och Christina Svensson.
Per-Eric Schyberg hade undanbett
sig ordinarie styrelseplats, men valdes som suppleant tillsammans

med Nils Edström och Nina
Lundberg.
Revisorerna Per Andersson och
C arl-Magnus Liljegren omvaldes,
liksom revisorssuppleanten Leif
Persson.
Även valberedningen omvaldes
och består således av GretaYngve,
Solveig Dencker och Ulla Schyberg.
Kjell Jacobsson hade lämnat in
motion med anledning av
Vägföreningens förslag om breddn i ng av Strandvägen - se
Möllekuriren 1-97 och föreslog
också att någon från Byförenin,gen
satt med i Vägföreningen. Arsmötet ställde sig positivt till förslagen.
Utöver de stadgeenliga frågorna
informerade Mats Lundberg om

stränder och badplatser. Han arbetar för att fa en fungerande plan
där Kommunen står för alla investeringar och Byfören.ingen - mot
ersättning- står för skötseln. Kommunen står för ny pump i bassängen, och att det blir en fungerade brygga i Solviken är också
ett måste. Därtill är det en stark
önskan att tången i Fågelviken tas
bort ca 2 ggr i månaden ev mer
under högsäsong.
Beträffande !CA-Fyren och Posten informerade ICA:s ledning
Jan Inge Johansson och Sven
N ederstedt om nu.läget för vår affär.
Då grannar klagat på containern
som affären har som lager, gick
detta ärende till Länsstyrelsen.
Denna gick på grannarnas linje
och containrarna far ej vara kvar.
Men ärende t skall överklagas.
Redan nu är affären svårjobbad
och behöver mer än väl detta lagerutrymme.
Ledningen för I CA lovade att göra
allt de kan för att hjälpa Gunn
Brith. M ånga frågor och förslag
ställdes till lCA:s ledning.
A.lla vill vi ju ha affären kvar, så
Butiksrådet fortsätter att arbeta tillsammans med Gunn Brith och
ICA för att fa en bra lösning. Det
hoppas vi på.
Så avslutades årsmötet 1997 och
som ny ordförande i Mölle
Byförening, hoppas j ag, att det
skall bli ett bra år, där vi alla hjälps
åt att utveckla Mölle positivt.
Allting blir vad vi gör det till.
Geo
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TAL 'JILL VÅREN
I KULLA13YGDEN
Det är Valborgsmäss 1997 och vi står
på Mölle fälad.Vilket år i ordningen
bålet tänds vetjag inte. Men för mig
och min fam.ilj är det 41 gången.
Våren kom på riktigt i dag och snart
skall fäladen lysa röd av trifft. Där
vi står nu kommer vi i sonunar att
möta urtidsdjur med stora krumma
horn, highland cattle, till mångas
förtjusn.ing och till fasa för buskar
och sly. I urtidsdjurens fotavtryck
kommer att växa allehanda örter.
Kanske kommer vi att finna dvärglin som Linne gjorde för 250 år
sedan.
Alla vi som bor här i Kullabygden
är medvetna om att vi är mitt inne
i en utvecklingsfas. En både arbetsam och spännande fas. För Mölle
är det inte första gången.
Mölle har gått från fiskeläge till en
av Europas syndigaste badorter i
början på seklet, vidare till måttlig
turistort och fortsatt fiskeläge, vidare till en by med ökat inslag av
sonu11argäster och så småningom till
en by med året-om-boende-föredetta sommargäster och allt färre
fiskare.
Där är vi nu. Och vi ställs åter igen
inför realiteten att Mölle konuner
att förändras. Inte genom att gå tillbaka till den syndiga tiden men väl
till en tid med större inslag av turism.
Det arbetsanm1a och det spännande
i denna fas är att vi måste bestänuna
oss för hur stor tillströmning av
turister vi vill ha, hur vi skall förbereda oss för att ta emot turister, om

och hur vi vill ändra på vår by?
Det finns idag inga färdiga svar. Men
som i alla utvecklingsfaser måste alla
fa säga sin mening. Diskussion och
debatt föder nya tankar.
Men i kväll är det valborgsmäss och
jag tycker att man en sån här kväll
kan fa vara litet historiskt naturromantisk. Här i Kullabygden blandas ju forntid och nutid, historia
med saga och sägen.
Här kan vad som helst hända.
En skimrande vacker vårmorgon
går vi klippvägen till Ransvik. Näktergalen sjunger i snåren vid Solviken, gröngölingen skrattar och
ropar, kopparormen slingrar på stigen framför oss och vårviolen sätter små röda färgklickar på de grå
klipporna ovanför badet. Förbi
Ransvik, ut mot Fyren, går vi.
Nerför en av de branta skränterna,
konuner en grupp män rutschande
och hasande var och en med ett far
sprattlande på ryggen . Efter dem
rusar en ilsken, rödhårig och trubbnäst pojke. Skrikande och gormande söker han ta tillbaka ett av faren. Han far ett slag i bakhuvudet
av en åra och bärs ombord på en av
båtarna som med raska årtag försvi1mer ut på det stora vattnet, utom
räckhåll för den förtvivlade mamman. Så går de till att Röde Orm,
Tostes son från Kullen, kommer ut
på sin första vikingafärd.
Vi går vidare tvärs över udden i
riktning mot Ablahanm. Då kommer en kall fuktig vindpust från
norr. Och vid Kullagården kommer
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Boel Persdotter från Eleshult ut ur
dimman. Så klokt av dig säger vi till
henne att vända koftan ut och in i
det här våta vädret.Jo, säger hon det
har jag lärt mig av Hin Håle för att
kunna se bättre och hitta i tjockan,
men tala inte om det för någon.
Vi vänder också våra jackor ut och
in men inte ser vi vägen bättre för
det.Vi har nog inte det rätta handlaget med den onde.
På hemvägen hör vi tranorna trumpeta och vi tror oss veta att de samlas på H åkull för att dansa på Valborgsmässoafton inför djuren som
samlats för att hålla rådslag. Åtmins~~ne sa Selma Lagerlöf så.
Ar det sant att det finns sådana promenader? Nja ibland, men inte på
tisdagar och torsdagar och inte när
månen är full eller i nedan. Men
annars alltid när våren kommer,
Klockgrodan bölar på Fäladen och
Pilgrimsfalken häckar ovanför
Djupadal.
En tanke gnager då och då.Varför
far vi här i Kulla bygden ha det bättre
än de flesta andra männ.iskor i världen? Hur har vi gjort oss förtj änta
av all denna rikedom på Kullaberg?
Kanske skall vi uppfatta det så att
denna bygd är ett kraftfält för alla
men mest för oss som bor här.
Vi skall nu tända valborgsmässobålet. Vårt bål brinner vid
stranden och kastar sitt ljus ut över
havet. Men det fa r aldrig förväxlas
med de eldar som tändes förr i världen för att locka sjöfarare på grund.
Vårt bål skall bri1ma som en symbol för viljan att dela med oss av allt
vårt goda. Ljuvliga, fantasieggande
Kullabygd som ger oss fysisk spänst
och syresätter våra själar.
Ett trefaldigt leve för våren i Kullabygden

Ulla Jacobsson
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Mölle Hamn Ek För har efter långa f'örhandlingar äntligen träffat ett av tal med
Höganäs kommun angående
förnyelse av hamnarrendet.
MH har i förhandlingarna
bl a framf'ört f'öljande:
• Betydande insatser fordras
för skydd och förstärkningar
av grundkonstruktionen, till
följd av han1nens utsatta läge.
• Sedan länge föreligger förslag till nytt vågskydd.
• Enligt föreningen är hamnens pirar och kajer så underminerade att det f'öreligger risk för ras.
• Djupet i hamnbassängen
är på sina ställen så litet att
en muddring erfordras.

att gamla brandstation.en i framti den tillförs hamnen, samt
att H öganäs kommun upprättar en
tidsplan för genomfö randet av erford erliga åtgärder i hamnanläggningen, som kan komma att
krävas till följd av gemensam ham nbesiktning.

Föreningen har i förhandlingar begärt
att Höganäs kommun måtte uppdra åt stadsbyggnadskontoret att
upprätta detaljplan för Mölle hamn
omkringliggande områden.
att detaljplan.en innefattar ett nytt
vågskydd
att e n regler ing sker av den s k
utfyllnaden , för vilken idag saknas
vattendom

En del förändringar från föregående
avtal är t ex:
• MH har inte längre ansvaret för
Arild, som har bildat egen förening
och slutit avtal med kom.munen.
• Arrendekostnaden är 70.000 kr/
år och fast över perioden.
• Ersättningen för skötsel och drift
av offentliga toaletter och grönområden skall utgå med 160.000
kr/år.

Föreningen har påtalat att den av
kommunen år 1989 genomförda
specialundersökningen av hamnen
inte lett till några konkreta åtgärder,
trots att undersökningen kommit
fra m till saker som borde åtgärdas
akut eller inom snar fra mtid. (se
Möllekuriren nr 5 -96).
Avtalet gäller från och med l j anuari
1997 till och med den 31 december 2001. Sker ej uppsägning senast
ett år fö re avtalstiden slut, förlängs
avtalet med två år.

STRANDSTÄDNINGEN
Tidigt söndag morgon den 23 mars samlades ca
25 st tappra Möllebor för att plocka skräp längs
strandremsan från Tvillinghusen via Fäladen till
Solviken . Solen sken, vinden ven och humöret
var på topp. Inalles fick vi ihop ungefär 30 stora
säckar, som "Kommunen" tog hand om.
Eftervälförrättat värv intogs korv och öl vid hamnen.
Förutom att stranden blir fin,gör man en hel hop
nya trevliga bekantsk_aper,sam~idigt som_!nat~ träffar sina gamla d1ton. Da nedskrapnmgsbenägenheten är stor, ser vi gärna ä~nu fler trevliga Möllebor till nästa strandrensmng.

Inger Bring
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• MH ansvarar ej fö r skötseln av
baden i Fågelviken och Solviken.
Pingsthelgen inleddes med strålande väder och 96 st gästbåtar invaderade Mö lle h amn, tro ts e n
märkbar försämring av väderleken
stannade 72 st båtar kvar till Annandagen.
P ingsthelgen är dykarnas stora helg
och de t märktes mer än väl med
besök av dykarklubbar frå n när och
fjärran , svenska, danska, tyska och
även finska klubbar hade sökt sig till
M ölle.
NEB

SILLENS DAG
2 AUGUSTI 1997.
Alla rninns vi det lyckade inslaget under Mölledagarna -96 som
Sillens dag utgjorde.
Skånska Sillaacademin - genom
Sven Harlenbeck - har även i år
tagit kontakt med oss och Kommunens turistchefLars Löfqvist
för att anordna Sillens dag i
Mölle.
Vi har bestämt att det skall bli den
2 augusti 1997. Såväl Mölle
Hamnförening, Mölle Byförening och krögarna är positiva till
detta och jobbar nu gruppvis liksom Sillaacademin - på att
utforma program och andra
kringaktiviteter för att göra
denna dag till ett lockande utflyktsmål och att många ställer
upp från Byn.Vik denna dag för inläggningsskolan. Det blir täv"Sillens dag".
ling om den bästa sillinTuristchefen Lars Löfqvist ansva- . läggningen - mera därom senare.
rar för information och mark- Hamnföreningen har tänkt h a
nadsföring.
demonstration av fiskebåt och
redskap,samt rensning/fileing av
Lite detaljinformation:
sill och fisk. Dessutom bidrager
Sillaacademin konm1er att ha tre MHF med utställningsföremål.
tält - ett för utställning, ett för Byföreningen skall ha fiskdamm
provsmakning och ett för silla- och försäljning av lotter. Dess-

Nya grepp inför
midsommarfirandet 1997.
Förutom det traditionella midsommarfirandet på dagen
med dans runt stången, tårt- tävling 111.111. så kommer
firandet i år att fortsätta ut på småtimmarna i Fågelviken.
Ni erbjuds där att fira kvällen tillsammans över
generationsg~·äns~rna, i en av Sveriges vackraste miljöer.
Ta med en p1ckmck korg med mat och dryck och njut
av musik och trevligt umgänge.
Obs! Glöm inte anmäla Er i affären, så vi kan förbereda
ett trevligt bord till Er.
Hjärtligt välkomna.

Mette och Nina I Mölle BJfören.in.gen
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utom planeras för helikopterflygning, ponnyridning och en
minimarknad 111. 111 .
Vi hade också i Byföreningen
gärna set att vi kunde anordna en
hattparad - vilket ju är jättepopulärt, men vi har inte lyckats
fa någon att hålla i denna.Vill Du
- eller vet Du någon som vill?
Kontakta Gunnar Olsson.

SOMMARMÖTEf
1997!
Alla hälsas välkomna
till vårt sommarmöte
den 7 augusti kl 19.00
på Stationshuset.
Alf Pettersson kommer att informera om
pilgrimsfalken på
Kullaberg.
Vidare blir det information och diskussion
om aktuella frågor 1
vår by
Styrelsen

AB KULLABERGS NATUR
Informationsmöte 19 april 1997.
Över femtio personer - representerande
26 olika föreningar eller organisationer
- var sam.lade för att fa information om
bl a Statens övertagande av naturreservatet Västra Kullaberg.
Vår turistchefLars Löfqvist hoppades på,
att när Sjö fartsverket lämnar fyrområdet,
att det då skulle kunna skapas "Fyrbyn"
för turisterna.
Ett glädjande initiativ har Marcus Petersson och Joachim Persson tagit, när de i
år har startat Kullabergsguiderna för att
serva besökarna med guidade turer och
informera om risker och säkerhet kring
Kullaberg. Ett mycket fint initiativ som
vi önskar: LYCKA TILL!
Därefter vidtog information och diskussion om hur "Berget" används och bör
användas. I denna del av mötet deltog
representanter från orientering, ridning,
cykelåkning, dykning, bergsklättring
samt hundförare.
Geo
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Nu är det dags för den här "spal- berömda badorter med massor av
ten" igen, förra numret av besökare från in- och utland, och
Möllekuriren var ju en förkor- så vill man inte kosta på en ortad upplaga inför årsmötet. Det dentlig badbrygga! Det är väl
finns väl en hel del att fundera dags för oss Möllebor att ta sakring, det tråkiga är bara att det ken i egna händer och starta en
mesta kan bli mindre aktuellt, insamling till bryggan! Fundaeftersom det går lång tid från det mentet finns ju, så det kan väl inte
dessa rader präntas ned till dess bli så skränm1ande dyrt. Och det
tidningen
delas
ut
till är snålt med trappor i Ransvik
Mölleborna. Så det finns egent- också. Det är trevligt med alla
ligen goda skäl till att de flesta dykare, som konuner hit för att
artiklar förut handlat om Mölle uppleva Kullabergs underi fornstora dar.Efter att ha delta- vattensvärld, men det händer ju
git i årsmötet och därefter i ett tyvärr alltför ofta att dykarna
möte med Agenda 21-gruppen, struntar i de regler, de skall följa,
har jag funderat på vad byföre- och gör det svårt för en enkel
ningen bör och kan göra. Det är, "ytbadare" att komma till.
tror jag, särskilt tre saker, som
Hamnen och trafiken har
ligger alla Möllebor om hjärtat. jag inte funderat färdigt kring,så
Det första är badplatserna, det det far kanske konm1a i en senare
andra är hamnen och det tredje spalt. Däremot har jag apropos
är trafiken.Vad byföreningen kan dykare funderat på bergsklättrare.
göra är framför allt att försöka Det är fint att de kommer hit i
påverka beslutsfattare, då främst stora skaror också, men det är
kommunens folk, och kanske tråkigt när de trillar ned. För det
själv i någon blygsam mån göra mesta blir det tack och lov inte
egna direkta insatser.
så allvarliga följder, men enligt
Om vi bö1jar med bad- vad lokalpressen meddelar så blir
platserna, så har vi länge hoppats det dyrt för oss skattebetalare i
på en rejäl upprustning. En re- kommunen. Vore det inte rimpresentant för byföreningen har ligt att dessa djärva män och
förhandlat med kommunen, kvinnor hade en försäkring för
men som det ser ut idag ej lyck- att skydda dem vid olycksfall från
ats uppnå vad vi vill ha. En för- Kullabergs klippor. Hur detta
bättring av förhållandena vid skall lösas praktiskt och adminisbarnpoolen är utlovad, men det trativt skall jag inte ta upp plats
just nu viktigaste, den nya, stora med här, men det är klart att det
bryggan vid Solviken, lär ej går. Och all annan "farlig" verkkomma. Denna kommunala samhet, som vi kan syssla med är
återhållsamhet är märklig! Här ju styrd och reglerad! Sparade
har man en av Sveriges mest pengar kan kommunen använda
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till att rusta upp våra klassiska
badplatser med .
Under vintern har en hel
del husägare i Mölle haft påhälsning av en objuden gäst, eller var
det kanske flera? Det vår också
förenat med inbrott,skadegörelse
och stöld, men trots åtskilliga
polisanmälningar och polisutryckningar kunde den eller de
ansvariga inte gripas. Det är
skränunande när samhället inte
klarar av sin främsta uppgift, att
värna om den inre säkerheten!
Och det är inte Höganäspolisens
fel, de gör nog vad de kan med
sina knappa och hela tiden minskade resurser. Hur tänker våra
folkvalda egentligen, när de drar
ned på denna nödvändiga samhällsservice? I sommar skall det
för resten bli ändå färre poliser
under semestertid! Hur skall
?ett~ sluta? Själva kan vi ju inte
mgnpa.
Ja, det här blev mest en lång
klagolåt, och det är faktiskt fel,
tycker jag själv. Det var tänkt att
vara en glad och rolig spalt. Jag
far väl skylla på att den långa, kalla
vintern,som onekligen är deprimerande och bidrar till att skapa
kritiska tankar. Men nu, de första dagarna i maj, tycks våren
äntligen vara på väg.När bokskogen börjar slå ut på Kullaberg,
med en nästan ofattbart vacker
ljusgrön fårg,som ligger som lätta
skyar mot himlen, då glömmer
vi alla tråkiga, sura vintertankar
och ser fram emot ännu en härCC.
lig Möllesommar.

••

MOLLE
BAD&STRAND
Det känns lite avigt att sitta och
skriva om bad och stränder i maj
när temperaturen ligger under
10 grader men det blir förhoppningsvis bättre. På årsmötet informerade jag om resultatet av
de samtal som förts mellan
Mölle Byförening och Höganäs
kommun avseende våra badstränder. Det finns nu en överenskommelse som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
Byföreningen och Kommunen.
Tanken var att de arbetsuppgifter som föll på Byföreningen
skulle utforas av Mölle ungdom,
detta var dock inte genomförbart denna säsongen eftersom
Kommunen beslöt att göra en
allmän rekrytering av ungdomar till kom1nunens olika stränder. Vi får se hur det blir nästa
säsong. Med början nästa vecka

(v.22) kommer det att börja
hända saker på våra stränder, ny
brygga i Solviken, ett rejält tillskott av sand i Fågelviken, behövliga underhållsarbeten påbörjas bl.a på stenbryggan i
Fågelviken,
den
första
tångrensningen i Fågelviken
görs, badtrappor sätts i och en
generell städning av samtliga
stränder görs.De av konununen
tillsatta ungdomarna skall under
säsongen fungera som strandpatrull och som sådan löpande
tillse att våra stränder hålls rena
och attraktiva.Detta inkluderar
även ett försök att hålla tången
i Fågelviken stången. Solviksbassängen kommer att städas
och fyllas första gången under
v.23.
Mölle Byförening
Mats Lundberg

VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT!
Vi hoppas att Du far Möllekuriren
i Din box eller brevlåda - om inte
kontakta undertecknade Birgitta
Gille tel 347740 eller Gunnar Olsson tel 347190.
Om det på något sätt har blivit så,
att Du inte har fatt inbetalningskor-

tet för medlemsavgiften-97 vore vi
tacksamma om Du omgående ville
betala den - kr 85 per familj emedlem på postgiro 515201-2, skriv
också om Du vill ha medlemsbevis
för inköp av årskort till Kullaberg.
Tack på förhand!
Styrelsen

KONSTLOTTERI
1997!

Vi hälsar utställare
och besökare välkomna
till Galleri Stationen
i Mölle.
Utställare Stationshuset:

21 / 6-27/6 Anna-Katrin
Gulmmesson
28/6-4/7 Ulla Kihlmark
5/7-11/7 Hillevi Lipniunas och
Ingrid Assarsson
12/7-1 8/7 Siv H ansson och
Marianne Wink,
Siv Unger,
Gunilla Borglin,
Marianne Köhler
Andersson,
Jean Delaf1:~er,
Ingebo rg O ster,
Jeanett Ence,
Anneli Folkesson,
Berit Stefa nsson och
Eva Paulsson.
19/7-25/7 Björn Malm och
Seved Malm
26/7-1 /8 Sonja Bergman
2/8-8/8
Laila Olofsso n
9/8-15/8 Tove Kindt
16/8-22/ 8 Katarina Schölander
30/8-5/ 9 Solweig Henriksson,
Rut Lindqvist,
Ann-Charlotte PhilLarsson,
Gretchen C arlsson,
Ulla Grett Johansson,
Ingrid Isendahl,
Gerd Björkne,
Anita Lygngermark
U tställare Annexet:

14/6-20/6 Gunnar Sjögren,

21/6-27/ 6

28/ 6-4/7
5/7-11 /7

För att hjälpa upp ekonomin - minska underskottet kör vi igång med ett konstlotteri i år också.
Antalet lotter blir 2000 och priset 10 kr/st.
Det blir mycket fina vinster till ett värde av över
10.000 kr.
Ulla Jacobsson har hand 01n försäljningen av lotter
som böijar vid 111idsonm1ar och håller på till 15
septen1ber.
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12/7-18/7

19/7-25/7
26/7-1 / 8
2/ 8-8/ 8
9/8- 15/ 8
16/8-22/8

Aino StoltJönsson och
Rosmari A'<elsson.
Sofierogru ppen
Nio Målare
Elvy Andersson och
R ene Nilsso n,
OlofSjöstrand.
Sofierogruppen
Nio Målare
Cecilia Norrthon
o ch Claes Witting
Inga-Britt SagnerLundström och
Elna Margarete Björk
MargitTellenback,
Ewa Karlsson och
Olle Johnnsson.
Sofierogruppen
Nio Målare
Christina R ahfeldt
Gudrun Mårtensson
Elisabeth Bengtsson
Ulla Rittfeldt
Anna Olofsson och
Sara Olofsson

TACK!
Ett stort tack vill vi ge Tina
Rinnert för allt det fina och
stora arbete, som Du la ner på
Möllekuriren under den tid
Du var med i redaktionskommitten.
Förlåt att vi glömde att framföra
detta tack till Dig på årsmötet.
Styrelsen

HJÄLP!
För att Möllekuriren skall
kunna komma ut i fortsättningen behöver vi medarbetare,
som kan bidra med text och bilder. Får vi önska skall texten
vara i programmetWord på diskett i PC-eller Macformat men det är inget krav.
Vi tar hand om allt bara det
kommer!
Kontakta Gunnar Olsson tel
347190.

OBS!
Redaktionen påminner om att
när det gäller insändarsidan är
ansvaret för innehållet i artiklarna helt och hållet artikelförfattarens.
Plats för genmäle har lämnats i
nästa nr av Möllekuriren.
OBS!
Nytt telefonnummer 34 79 69
till Ola och Ingeborg Sjöswärd
på Mölle Stationshus!

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 Box 24, 260 42 Mölle.

KOMMENTAR TILL
"SOLVIKSVÄNNER"

==============

V ALBORGSMÄSSOAFTON
Efter en akademisk kvart, kom det traditionella
valborgsmässo-firandet på Fäladen igång. Den
decimerade Brunnbykören (4 personer) förstärkt med några Möllebor ledde allsången:
"Vintern rasat ut .. .." varpå Byföreningens ordförande Gunnar Olsson hälsade välkonunen.Professor Ulla Jacobsson, nyvald vice
ordförande i Byföreningenoch valborgsmässofirare på Fäladen i 41 år, höll ett uppskattat tal till våren och talade om ett Mölle i förändring.
Och så sjöngs det allsång igen medan brasan påtänd av K G Hansson - sprakade och spred
värme i den något kyliga aftonen.
PS Kan vi inte få ihop en egenValborgsmässokör
i Mölle? Så vi kan börja "prick" i fortsättningen.
Ring tel 347 030 om du är intresserad.

Insändaren till Möllekuriren angående fäladen
var det löjligaste jag läst. Dom skriver om bufflar,
syftar dom på Highland Cattle så betyder det
"Höglandsboskap" och inte buffel. Highland
Cattel är en nötkreatursras som används i Sverige
inom naturvården, det var väl det som var meningen på fäladen. Fälad är ju faktiskt ett gammalt ord som betyder - allmänning avsedd till
bete - så egentligen är fäladen mer till för djur ~n
för människor och det hörs väl på namnet FAlad. Men visst ska alla som vill få ströva på fäladen
och njuta av naturen. Men koskiten som Solviksvännerna snubblar över är ju trots allt inte
"bufflarna" skuld till,ja vi kallar dom bufflar så
ni förstår vad jag menar, nä den skiten kommer
från dom andra svart/vita djuren med horn i
pannan som har gått där varje sommar, utan
protester från Solviksvännerna. Om man nu inte
tåler konkurrensen om fäladen kan jag varmt rekommendera en promenad i skogen och om det
är för jobbigt varför inte stanna i Solviken, men
wops, se upp för måsskiten!
Mia Svensson.
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