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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

Arbetsordning för
Brunnby Församlingskår
Brunnby Kyrkliga Syförening
Mölle Kapellsyförening

MÖLLE

bf the seaf
Nr 1 1997

SKÄRATON
kallas denna
charmiga byggnad
belägen mitt i
Mö lle.
Varfö r Skärato n?
Jo, huset är målat
i två skära to ner
(skär = rosa) därav
namnet och så
skall det stavas
tycker Inga Lindgren, som bor på
Skäraton.

11/3 Tisdag kl 19.00. Försam.lingsaf-

ton. Britt Nygren berättar om "Människoöden i psalmboken", sång Britt
Engdahl, allsång.
22/3 Lördag kl 14.00. "Öppet hus"

för Lutherhjälpen i församlingshemmet.
15/4 Tisdag kl 19.00. Missionsafion

med Helga och Knut Mårtensson "Vår
tid på j orden". Musik, Richard Bårhed.
27 / 4 Söndag kl 14.00. Församlings-

kåren och Brunnby Kyrkokör på
Nyhamnsgården.
Tisdag kl 19.00. Församlingskårens bibelstudium.

6/5

Vi tackar Febe för hennes fina insatVi hälsar O la med fru Ingeborg välser under den tid hon varit intendent komna att som intendentspar ta hand
för Stationshuset.
om Stationshuset och dess hyresgäster.

VÄRNA VÅR MILJÖ
"En av M ölle Byförenings viktigaste
uppgifter är att värna om den unika
byrniljön." "Mölleborna bör uppm ärksamt följa utvecklingen och
m edverka till att karaktären på byn
inte förändras till det sämre."
Så skrev byföreningens förre ordförande Lennart Silen AJfredsson i
MöJlekuriren nr 3 1988. Han tänkte
närmast på bebyggelsen. Men det
gäller också våra gator och vägar.
I ett gammalt fiskeläge som Mölle
m ed låg och tät bebyggelse passar det
inte m ed breda vägar och stora parkeringsplatser.
Själv går jag nästan dagligen Norra
Strandvägen ner till byn och har därför anledning att tycka till om denna
bit av Mölle.
De senaste åren har vägen breddats i
omgångar. Jag har reagerat för den
förfulning detta inneburit framför allt
nedanför Karl XII:s skansar, m en
tyvärr inte tidigare tagit kontakt med
Vägföreningen.
Breddningen av Norra Strandvägen
från Tångviken fram till Harastolsvägen har gett de boende möjlighet
att parkera sina bilar på vägen, vilket
väl far uppväga den förfulning som
de parkerade bilarna innebär. Särskilt
som både nybebyggelse och restaureringar gett denna del av Norra
Strandvägen ett lyft.

N ågot motsvarande behov av "boende- hastigheten, där de i stället borde
parkering" finns inte för sträckan mellan sakta ner.T ill detta konuner att
H arastolsvägen och R ansviksvägen dvs
breddni ngen j u inte är gratis. Varför
nedanför skansarna. Genom utfyllnad
skall Vägföreningens medlemmar
belastas m ed o nödiga kostnader?
med schaktmassor har ett stort parkeM otiveringen till den föreslagna
ringsområde skapats som om somrarna
används som uppställningsplats för
breddningen tycks vara att man vill
förbättra trafi ksituationen, som på
husvagnar och som stör den speciella
so mmaren kan vara kaotisk. M en
miljö som skansarna utgör.Jag vet inte
vilka motiv, som ligger bakom utfylldet är bara riktigt varma somrar
och även då bara under en eller ett
naden, men antar att beslut tagits i
Vägföreningens styrelse, eller? E nligt
par högsonu11arveckor. Dessa fa
min mening borde o mrådet delvis
veckor måste vägas mot de nackåterplanteras.
delar en breddning skulle innebära.
"M ölleborna bö r uppmärksamt
Nyligen har styrelsen tagit ett beslut
att bredda Norra Strandvägen ända
följa utvecklingen och medverka
fram till R ansviksvägen. E n fortsatt
till att karaktären på byn inte förändras till det sämre".
breddning fram till Ransviksvägen
skulle innebära att den vegetation,
T ill denna maning skulle j ag vilka
som fortfarande i stort sett skyddar
foga " Vi bö r alla medverka till att
vår närmiljö förbättras".
dambadet från insyn, skulle försvinna.
Dambadet är ju en av Mölles välkända
Jag sänder denna skrivelse som bilaga
attraktioner och skulle definitivt m å
till en mo tion till Vägföreningen och
illa av att fa fri insyn från Norra StrandtiU M ölle Byförening med förhoppvägen.
ning att den skall leda till diskussio n.
En breddning skulle också medföra
risk för att en del bilister skulle öka
Mölie 970203. Kjell j acobsson
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Mölle kuriren. Medlemstidning för Mölle byförening. Ansvarig utgivare
är Lars Schölander. Layout: Ludde Persson. Brev till redaktionen:
Mölle kuriren, Box 24, 260 42 Mölle. Brev till Mölle byförening:
260 42 Mölle, Postgironr 51 5201 -2.OBS! Inlämning av material för nästa
nr som utkommer i juni är senast den 10/5!!!
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MOI,I,E BYFORENING Håller sitt ARSMOTE
i Mölle Stationshus
Tisdagen den 18 mars kl. 19.00
Vi serverar kaffe och kaka mot en liten peng.
Lotteri med fina vinster annordnas.
Motioner skall lämnas till sekreteraren senast den 16 mars
U töver stadgeenliga ärenden
vill vi lämna rapport om de
olika projekten i verksamhetsplanen och diskutera föreningens verksamhet.
Du som tycker att Mölle är
bland det finaste som finns att
verka och 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 Styrelsen
DAGORDNING

vid Mölle Byförenings årsmöte den 18 mars 1997.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

Mötet öppnas
Val av ordförande vid
mötet
Val av sekreterare vid
mötet
Val av 2 justeringsmän
tillika rösträknare.
Frågan om kallelse till
årsmötet
utfärdats i rätt ordning
Styrelsens förvaltnings
berättelse
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen
Fastställande av årsavgift
1998.
Val av styrelseordfö
rande
Val av styrelseledarmöter
Val av styrelse suppleanter
Val av revisor
Val av revisorssuppleant
Val av kommitteer
Val av valberedning
Eventuella motioner
Övrigt
Mötet avslutas

MÖLLE BYFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTIELSE FÖR 1996
Styrelsen för Mölle Byförening
avger här sin rapport för verksamhetsåret 1996, det 28:e sedan
starten l 968.
Styrelsens sammansättning framgår av valberedningens uppställning. Arbetsutskottet har bestått
av ordf. Lars Schölander, v. ordf.
Gunnar O lsson, sekr. Christina
L Svensson och kassör Birgitta
Gille.
Tina Rinnert har varit redaktör
för Möllekuriren året som gått
och arbetat tillsammans med
Ludde Persson och Stig Lamm.
För årets konstutställningar stod
Märtha Taal och hon skötte
detta på ett förträffligt sett och
skaffade många nya utställare
till Galleri Stationen. Styrelsen
har haft 12 styrelsemöten och
3 AU- sammanträden.
Butiksrådet består nu av PerEric Scyberg som är sammankallande och Lisa Knafve, istället
för Arne Hagberg kom Nils
Edström med. Febe Alfredsson
har varit Stationshusets intendent under året men, avgick
96.12.31.
Ett stort tack till Febe för åren
som gått. Som ny intendent har
O la Sjöswärd anställts. När det
gäller biblioteket sköts det ju nu
av byn och K-G Hansson mfl.
hjälps åt att sköta verksamheten.
Glöm inte bort vårt bibliotek
utan låna så mycket ni kan.
Biblioteket har öppet mellan kl.
16.00- 18.00 varje torsdag.
Stort tack till alla er som är delaktiga där.
Hur har då året som gått varit
och vad har hänt i de olika
konunitteerna och i byn. Vi tar
det från början.
Vår första aktivitet 1996 var Slå
katten ur tunnan. Trots dåligt
väder kom det mycket folk. Ett
lyckat arrangemang som leddes
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av Johanna Pyk-Jargård och
hennes m edarbetare. Valbor~
firandet som sköttes av Per-Eric
Shyberg och K- G Hansson.
Tommy Svensson höll vårtalet.
När det gällde ftökottan så var
det enbart 9 detagare som slöt
upp ledda av K- G Hansson , synd
eftersom man fick höra göken
denna gången.
M idsommarfirandet gick också bra stort tack till Nina Lundberg och Mette Hagman som
höll i detta.
En stor fråga sommaren som gick
var Fälads projektet. När sommarmötet gick av stapeln blev
många frågor besvarade av den
mycket trevlige kommunekologen Rickard Akesson. Fäladen
har blivit mycket fin tack vare
hårt arbete av de inblandade.
Taggtråden är dock kvar men,
vi hoppas att den också försvinner snart. Pga. något missförstånd mellan bonden och länstyrelsen så har inga highland
cattle släppts på fäladen än.
När det gäller Bad och Strand
så håller Mats Lundberg i den
biten. ML ordnade med 2 ungdomar som skötte om bassängen
under sonm1aren. Det är dock
viktigt att se till att Konununen
tar ansvar för även Mölles badstränder och dä r måste vi alla
hjälpas åt för att ra dem att förstå
att medaljens framsida inte skall
ha en ful baksida. Det är nämligen lätt att alltid skylta med
Mölle för att locka folk till
Kullabygden men, man skall
också se till att det sköts. Som
det är nu görs ingenting för
Mölles stränder och de löften
vi fatt om bättring måste hållas
då det finns en plan på hur
Solviken skall se ut.
Mölle dagarna var en lyckad
tillställning och ett av de mer
0

populära arrangemangen var
Sillens dag. NST och HD fanns
på plats och rapporterade om
elen händelsen. Hamnföreningen
och Byföreningen hjälptes åt
att skapa trivsel. Hattparaden var
en succe och Kapellet var välbesökt. Det var en bra blandning i
marknads stånden. Gunnar
Olsson lade ner mycket arbete
för att fa allt att fungera. Ungdomarna i byn hjälpte till med
tivolit. Som tack för hjälpen fick
de en liten lön och en Mölle
keps. Ett stort tack till alla som
hjälpte till så att Mölledagarna
kunde gå av stapeln och till
Gunnar Olsson som gjorde detta
möjligt. Det finns massor att göra och många nya ideer till kommande mölledagar och då hoppas vi att många sluter upp och
gör det möjligt fler sommrar.
När det gällde konstlotteriet
tackar vi Ethel Attren och hennes medhjälpare Gmmel Elfversson och Sigbritt Carlsson för
deras insats att skaffa priser och
ansvara för detta stora projekt.
Ett trevligt inslag var också
krögar tältet. Där gick Mölles
krögare samman och anordnade en ny och kul tillställning.
En del av behållningen från
Mölledagarna kommer att gå
till en minnesplatta över avlidna
fiskare och sjömän. Den kommer att sättas upp nere vid hamnen. Byföreningen och Hanmföreningen har gått ihop om
detta projekt.
När det gällde sommarmötet så
tackade Claes Pettersson ja till
den inbjudan som skickats till
honom. Claes Pettersson redogjorde för vad kommunen hade
gjort för Mölle by och vad som
komma skall.
Om detta möte kan man läsa i
Möllekuriren nr. 3 1996 så det
behöver vi inte beröra mer här.
Det sorgliga som dock hände i
vår by detta år var att trots protester bestämdes att vår deltids
brandkår inte far vara kvar.
Detta är mycket olyckligt och
kommer väl att visa sig vara felaktigt i det långa loppet.
Ett jätte tack till våra brandmän
för alla insatser de gjort under
alla år som gått. Utan er hade
nog många liv gått till s illo.
Mölles Välkommen s It
flyttades till en annan plats
så nu skymmer den inte mer.

Stationshuset har annars varit
en stor fråga för Byföreningen
detta år och för att skapa ordning och reda överallt tillsattes
en kommittee som enbart sysslade med frågor rörande stationshuset.
Kommitteen består av Gunnar
Olsson, Bertil Svensson och
Birgitta Gille. Efter årskiftet
kommer även Bertil Svensson
att arbeta med renoveringen av
fastigheten.
Målet för Stationshuset är att
det skall gå med vinst och ej
som nu med förlust.
Ett nytt förslag till hyror utarbetades som byföreningen godkände. Lägenheten kommer att
hyras ut året runt till den nya
intendenten Ola Sjöswärd som
tjänstebostad. Detta är en stor
fördel då intendenten finns på
plats och kan ha huset under
uppsikt. På detta sätt ökar man
också intäkterna då hyran blir
60.000 kr/ år.
Ola Sjöswärd var en av många
som sökte tjänsten som intendent. En del av er kanske känner igen OS då han också är

anställd av Hotell Kullaberg.
Lönen är 36.000 kr/år+ soc.
avgifter. Lägenheten konuner
att upprustas under våren och
nya lås har redan ins~allerats.
När det gäller galleriet har det
beställts skyltar att sätta på stationshuset som är fint utförda.
Detta för att locka ännu mer
folk då det blir lättare att hitta.
Julbasaren var också en lyckad
tillställning där Birgitta Gille
och Anita Magnusson jobbade
hårt för att fa det att fungera.
Många försäljare av hantverk
kom och basaren var välbesökt.
När det gäller skrivelse till Vägverket ang 30 km gräns i hela
byn har CLS lagt in en sådan.
Hoppas på ett positivt svar.
Du stöder föreningen genom att
betala medlemsavgiften, som i år
är 85 kr per familjemedlem.
Styrelsen framför sitt varmaste
tack till alla som arbetat i de olika projekten eller med arrangemang av annat slag som gynnat
vår by.
Mölle 97-02-14
Styrelsen
CLS

STYRELSE OCH REVISORER
Vald till

Valberedningens förslag
Väljes till

Ordförande
Lars Schölander

1997

Gunnar Olsson

1998

Övriga ordinarie ledamöter
Bengt Bring
Birgitta Gille
Bertil Svensson
Christina Svensson
Gunnar Olsson
Per-Eric Schyberg

1998
1997
1998
1998
1998
1997

Omval

1999

Ulla Jacobsson
Elisabet Suzor

1999
1999

Suppleanter
Nina Lundberg
Ann Blomberg
Gunilla Björneman

1997
1997
1997

Omval 1
998
Nils Edström
1998
Per-Eric Schyberg 1998

Nuvarande

Lars Schölander, Gunilla Björneman, Ann Blomberg
och Per-Eric Schyberg (som ord ledamot) har undanbett sig omval.
Revisorer
Ordinarie
Per Andersson
Carl Magnus Liljegren

1997
1997

Omval
Omval

1998
1998

Suppleant
Leif Persson

1997

Omval

1998

Mölle 1997-02-19
VALBEREDNINGEN
Greta Yngve Solveig Dencker Ulla Schyberg
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Nyval

Nyval

Mölle Byf'örening
Ekonomisk redogörelse f'ör verksamhetsåret 1996
Resultaträkning 96-01-01-96-12-31
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Hyror
" , övrigt
Diverse inkl. förs.
Mölledagarna nto
Bidrag
Räntor

KOSTNADER
Stationshuset:
Hyra
El, värme
l~ep.
Ovr. Kost
Förbr-inv.
Försäkr.

1996 Budget 1997
59.750
66.000
41.170
41 .000
62.975
81.000
27.071
29.000
23.946
0
20.000
10.267
6.000

Kronor 225.179

1996 Budget 1997

32.300
66.225
14.982
4.749
7.517
2.160
127.933
Löner inkl.soc avg.
27.331
Varuinköp
6.064
Kontorsmat, rep
5.845
Porto
2.840
Gåvor, repr.
5.700
Annonser, markn-för. 2.462
Möllekuriren
26. 971
Arrangemangskostn. 11 .142
Möten
1.553
Diverse
5.367
Ränta till Ju bil-fonden 2. 900
Avskrivningar
5.841
231.949
-6.770
Resultat
Kronor 225.179

243.000

=======

33.000
65.000
5.000
2.000
5.000
2.200
112.200
49.000
0

6.000
3.000
3.000
13.000
35.000
8.000
3.000
8.000
1.000
19.000
260.200
-17.200
243.000
=======

Balansräkning per den 31/12 1996
TILLGÅNGAR
Kassa, Bank, Postg. 185.331
5.442
Kundfordringar
33.013
Iterimsfordringar
36.503
Inventarier

SKULDER och EGET KAPITAL
Leverantörsskulder
6.597
Sociala avgifter
1.179
Interims, Ovr. Skulder
4.740
Jubileumsfond
63.742
Eget kapital
190.801
Redovisat resultat
- 6. 770
Kronor 260.289

Kronor 260.289

*

Trots ett jättearbete av de inblandade i " Mölledagarna" blev inte nettot för Byföreningen större
än knappt 24.000 kr. En del av dessa kronor skall gå till minnesstenen vid hamnen.

*
*

F o m 1996 finns ett medlemsregister för Byföreningen.

*

Antal hushåll, som har betalt medlemsavgift under 1996 är 450 st, fördelat på 362 (377) i fastighet,
53 (45) i lägenhet och 35 st är övriga intressenter. Siffror inom parentes avser 1995.
Under 1997 ser vi över och reparerar Stationshuset och dess inredning, därför upprättas nu den
under 1996 planerade reparationsfonden med en avskrivningsplan på fem år.

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.

======

SLAKTA BUFFLARNA!
Nu har vi varit på fäladen. Marken var frusen och
tagg-tråden var vass. Flera buskar var nedskurna. Men
inga bufflar fanns där. Var det för kallt för de skottska
bufflarna? Istället fanns skiten efter dem!
Hur skall det bli till våren?
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Det bästa är att man slaktar bufflarna, säljer köttet
och använder förtjänsten till solviksbryggan innan
1999, eftersom Höganäs kommun saknar pengar
till den nödvändiga reparationen.
Solviksvänner

