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0 LLEkuriren

' Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

r,,öLLE
bf the sea!
Nr 5 1996

Dags för snökeqjorna?
Nog är den sig lik, macken i
Möllehässle. Här i vinterskrud
på ett foto från 1953. Det är
Sven-Arne Svensson "Sven på
macken" som lånat oss bilden.
Sven drev macken under SO-talet och det är hans stiliga Opel
Kapitän cabr-iolet som visar nosen 2:a bil från vänster. Macken
hör till de tidigare i Sverige och
var igång redan på 20-talet med
en auktoriserad Fordverkstad.
Dodgen i förgrunden har ställts
upp vid den nyinstallerade lättbentylpumpen och lastbilen,
längst bort i bild, väntar på service. Kan det vara bryggarbilen
från Nyhamnsläge Bryggeri?

HAMNFÖRENINGEN
TAPPAR TÅLAMODET.
Mölle Hamn Ekonomiska Förening går till attack mot Höganäs Kommun. Det är i sista minuten att piren skall kunna räddas. Sid 3.

KAPELLET
-EN ANGELÄGENHET
FÖRALLA.
Vårt fina kapell har en kort, men
intressant historia. Besök det i
jul, men läs först sid 4.

MÖLLEDAGARNA GICK
MED VINST.
Trots problemen visar redovisningen att Mölledagarna gått
ihop. Läs kommittens rapport på
sid 7.

Tack

ror mig.

Efter ett år med redaktionspennan i hand, tackar jag för mig
och säger välkommen till nya
krafter.
D et har varit verkligt stimulerande att vara med om att förnya byföreningens tidning. Av
de stormar (om än i vattenglas)
som piskat upp debattens vågor
i byn, kan man förstå att tidningen både läses och engagerar.
Lycka till säger jag till min efterträdare och ber att fa återkomma
som gästskribent i spalterna.

Guide Michelin
strör stjärnor
över Kullaberg.
Vad är mest sevärt i Skåne?
Kullaberg förstås, som tillsammans med Lunds domkyrka fått
tre stjärnor av välrenomerade
Guide Michelin.
I en alldeles ny turistguide har
man gått igenom Nordens sevärdheter. 51 platser i Sverige
har fått srjärnor men ingen lyser
väl så starkt som vårt Kullaberg!

Du som har intresse av att medverka i redaktionen för Möllekuriren, slå en signal till v.ordf
Gunnar Olsson eller till mig.
Tina R innert
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ENMÖLLEGUBBEFORTSÄTTERATTFUNDERA
När jag nu sätter mig ner för att
försöka skriva mina senaste
funderingar kring livet i Mölle
är det höst och ganska ruggigt
ute. Men det har nog varit rätt
varmt för årstiden och golf och
skogspromenader med eller
utan svampplockning har gått
att utöva problemfritt.
När det här decembernumret
av Möllekuriren konm1er ut är
det väl vinter och julen inför
porten. Låt oss hoppas på en
mild vinter, helst utan snö, i
varje fall i backen på Kullabergsvägen. Det talas ju om
obligatoriska vinterdäck på alla
bilar, och det skulle vara en rejäl "smäll" för oss.~om bor här
i Nordvästskåne. Aven om det
vissa år kommer snö några
gånger och den t o m ligger
kvar ett tag, så är det inte
många timmar som våra vägar
är svårframkomliga och vinterdäck skulle vara till hjälp. Ca
6.000:- för en sats vinterdäck
skulle då närmast vara som en
extra skatt eller böter. Men är
man beroende av sin bil i alla
slags väder får man förstås skaffa
utrustningen, men frivilligt!

ALLA DESSA SKYLTAR
De senaste dagarna har jag
konmut att fundera över den
växande skyltfloran i Mölle. Ni
kommer väl ihåg bråket i
Höganäs nyligen - redovisat i
lokalpressen - om Mölle
Fiskrökeri's skylt ute vid Kullagatan? Hur det har lösts vet
jag,inte, meil häromdagen satt
d1n där i alla fall. Och nu har
~ fått några nya "privata" skyltar på gatuskyltarna här i Mölle
också. "Kullaberg", varmed
förstås avses hotellet, eftersom
det är en säng på skylten, har

kommit med på Postvägens
skylt och "Carl 8:s Krog" har
kommit med på Möllelägevägens skylt. Det här är ju inte på
något sätt störande, tvärtom,
men var går gränsen? Och vem
drar gränsen? Det kan ju
mycket lätt bli för mycket av
det goda som det är, och framför allt varit, på sina håll i Sydeuropa. Stundtals har väl skyltanhopningen i hörnet Kullabergsvägen/Bökebolsvägen varit i värsta laget.Vi har ju också
fått en jätteskylt nere vid hamnen, framför nybygget av Hotell Kullaberg. Det är brukligt
med sådana skyltar vid större
byggen, dels som en upplysning om vad som pågår, dels
som marknadsföring för de deltagande entreprenörerna. Jag
tycker dock att den kunde sitta
på byggnadsställningarna eller
på annat sätt intill byggnaden.
Inte som nu, nästan ute på
hamnplanen, där den dominerar för mycket och skämmer
utsikten uppifrån byn. Särskilt
"Sheraton" och annan närliggande bebyggelse.

strax utanför Ängelholm. Men
genom att Mölle, precis som
hela raden av små orter längs
vår kust, är en typisk pensionärsort, kan det intressera oss
särskilt. Det finns ju många saker man kan dra upp, där jag
tycker att pensionärerna blivit
förbigångna eller t o m nonchalerade, och om en ny partibildning kan råda bot på det
är det väl att häJsa med glädje.
Det som i nuna funderingar är
viktigast, är att fa stopp på det
växande våldet, där många
gamla och hjälplösa blir lidande.

56-ÅRIG UNGDOM.
Det här med Mölle som
"pensionärsby" återspeglar sig
i golfklubbens medlemsskara
där medelåldern f n sägs vara 57
år. Det är förstås inte bara medlenunar från Mölle, utan också
från de andra pensionärsbyarna
längs kusten. Det är en källa till
bekymmer för klubbens ledning som försöker nyrekrytera
bland ungdom genom att satsa
mycket på juniorverksamhet.
Men det är nog inte så lätt att
ändra på åldersfördelningen,
som styrs av hur samhället ser
ut. Och det konm1er väl nya
och mer pensionärer framöver
och drar sitt strå till stacken!

ETTMÖLLEPARTI?
GÅ PÅ KROGEN.
En sak som kanske inte direkt Nu kan vi snart lägga oss i startberör Mölle, men vår bygd, är groparna för julens "förspel"
det nya "Pensionärspartiet". med julborden på våra fina kroDet här är naturligtvis inte plat- gar.Jag har hört rykten om att
sen för någon partipolitik, men de även skall bli billigare än
några allmänna funderingar må förra året. Är det i så fall konväl vara tillåtna.Vi möllebor har kurrensens eller den sänkta
nära anknytning genom att matmomsens förtjänst? Eller
partiet redan finns represente- kanske båda? Och nästa år kan
rat i vår kommun, där Sven vi se fram emot upprustningen
Qvarford i fullmäktige haft av våra badplatser. Och kanske
några kollisioner med Bengt mot en bebyggelse av fotbollsSilverstrand, och genom att planen. Så nog finns det gläd~
den nyvalde partiordföranden, jeämnen att fundera över 1
Arne Thoren, bor i__ grannska- höstrusket!
pet nämligen på Ossjö gård
CC.
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; MOLLI HAMN EK FÖR
NÄRKOMMER
HAMNEN ATT RASA?
Förhandlingar angående ett nytt
arrendeavtal med Höganäs kommun fortsätter och vår strävan är
att ett avtal skall vara klart till
årsskiftet. Vid kommunsammanslagningen fick Höganäs
kommun en bra fungerande
hamn samt kontanta medel,
öronmärkta för förbättringar av
vågskyddet i Mölle hamn. Me11.ingen var att en ny vågbrytare
skulle konm1a till stånd. Var och
en som besöker hamnen, kan
konstatera att någon vågbrytare
inte uppförts. Under 70-talets
början utfördes smärre reparationer av kajerna och vid ett senare
tillfälle tillkom nedslagningen av
stålrör för att förbättra förtöjning
i stora hamnen. Bra eller dåligt,
därom råder delade merungar.

INGA PENGAR TILL
MÖLLE.
Vid Höganäs kommuns årliga
"Hamnrunda 88-10-04" besöktes hanmarna av en 11 man stark
delegation, vars uppgift var att
utröna hamnarnas tillstånd. En
sanm1anställning visar att Vikens
hanm erhöll 276.500:- för reparation och förbättringar, Höganäs småbåtshamn 30.000:-,
Häljaröds hanm 0:-, Svanshalls
hamn 2.000:- , Arilds hamn
152.000:- och Mölle hamn 0:-.
Dessutom tillkom en anmärkning angående vår hamn med
ordalydelsen "Inga åtgärder i avvaktan på specialundersökning
av hela hamnen" .

hamn. Stadsbyggnadskontoret
har begärt 275.000:- för en utred11ing enligt ett kostnadsförslag
av SMHI." Utredningen ville
man ha i samband med den detalj plan för Mölle hamn och
markmm-ådet omkring hanmen,
som konununen sent omsider är
i färd med att utarbeta. Stadsbyggnadskontoret finner det
dock oklokt att kosta på dyr
planläggiling och förändringar i
hamnen utan att ha en väl underbyggd uppfattning om lämpliga åtgärder, heter det i stadsbyggi1adschefens tjänsteyttrande,
för att motivera ett anslag på
275.000:-.

ARRENDATOR FÖRST.
Men konmrnnstyrelsen anser sig
inte ha råd.Vid senaste sanm1anträdet avslogs begäran om anslag.
Vidare kan man läsa följande
uttalande av dåvarande konmmnalrådet: Det är inte intressant
förrän någon vill arrendera hamnen. Han ser ingen anledning till
att göra en utred11ing så länge det
inte anmäler sig någon intresserad arrendator. Mölle Hamn Ek
För arrenderade hanmen 1992
ri1en både utred11ing och detaljplan saknas fortfarande.

KOMMUNEN SKALL
UTREDA.
I Helsingborgs Dagblad av den
26 oktober 1991 kan man läsa
följande artikel: "Ingen utre~ning om Mölle hamn. Det bhr
ingen utredning av våg- och
strömförhållanden i Mölle
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SVÅRA SKADOR.
Konstruktionskontoret-Skanska
i Malmö utförde 89-03-22 en
utförlig undersökning av samtliga kajer i Mölle hamn. Samtliga kajer videofilmades under
vattnet med hjälp av dykare.
Man kan följa dykarens undersökning meter för meter, ett
mycket professionellt arbete.
Resultatet av undersökningen
var nedslående. Skaderedovisningen under vatten var omfattande. Skadorna graderades i en
fyrgradig skala där 1 = obetydlig, 2 = måttlig, 3 = svårare och
4 = mycket aJJvarlig. Skadorna
av grad 3 borde ha åtgärdats
inom en snar framtid och en
4:a betydde åtgärdas akut. Det
fanns 54 stycken skador av grupperna 3-4 och 21 stycken av
grupperna 1-2.

I USELT SKICK
SEDAN-89.
Värst skadad är den västliga delen av den stora piren. I en artikel i Helsingborgs Dagblad den
8 oktober samma år konstaterades: " Mölle hamn är i uselt skick
- hanu1piren döms ut av exper.
h ar utter" . Inga reparationer
förts sedan dess och inför ett nytt
arrendeavtal vill vi ha en gemensam besiktning av arrendestäJJet
före arrendetidens början.Vi efterlyser fortfarande förslag till
"Bättre Hamn -97" .

Mölle Kapell
- ett stycke lokalhistoria.
Möllebesökaren fårvanas
ofta över att vårt vackra
kapell inte är äldre än vad
det är.Det 1nedeltida utseendet och läget, som vore
det placerat som en
leksakskyrka på ettjulbord,
ger nännast ett historiskt
intryck.
Och historiskt är det vekligen,
åtrninstone ur lokalt Mölleperspektiv. Sjökaptenen Axel Andersson tog initiativet till en
kapellstiftelse och en insamling
redan i början av seklet för att ra
medel till att bygga en efterlängtad kyrkobyggnad i Mölle. Turismen hade kommit igång och
befolkningen hade blivit större
än Arilds med sitt medeltida kapell.

Sjökapten Axel Andersson..

Alla i Mölle arbetade f'ör kapellet.
Insamlingen och planeringen
blev en angelägenhet för alla i
byn. Donationer och insamlingar skapade kapital. Basarer
och konserter hölls, sparbössor i
form av ett kapell placerades på
hotellen och vid hamnen sattes
upp en personvåg, där alla som
kom med turistbåtarna, för en
kostnad av 10 öre fick reda på sin
vikt.

Alla klara för att bö,ja kapel/g),gget.

Svårt att få myndigheternas godkännande.
1914 hade kapellstiftelsen ett
förslag till ritninga~. klara som
presenterades för Overintendentsämbetet i Stockholm. Förslaget fick dock nedgörande kritik och man kontaktade istället
domkyrkoarkitekten Theodor
Wåhlin vilken tog fram ritningar
som man tyckte bättre om i
Stockholm. Det blev många turer som kapellplaneringen fick
genomgå. Kostnaderna var svåra
att överblicka. Den drivande
kraften, kapten Andersson, avled
och åren gick. Friherre Erik
Gyllensrjerna, som hade skänkt
marken för kapellet, tog kontakt
med arkitekten L G von Dardel
i Stockholm som skissade flera
alterantiva lösningar på kapellfrågan och ett av förslagen gillades av Mölleborna.
1933 satte man igång byggnationen, men som så ofta sker vid
nybyggen så ville man göra
kompletteringar. Bl a ville man
ändra kapellets innertak. Det
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innebar att takhöjden ökades
och även tornet. Alla förändringar i byggnadsplanerna uppskattades dock inte av Byggnadsstyrelsen som till en början vägrade att lämna sitt tillstånd. Först
efter påtryckningar från sommar-Möllebon, biskopen Edvard Rodhe, kunde det hela
ordna sig.

Nybyggt och klart.for invigning den
7/4 1935.

r
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Gunnar Wallentins
utsmyckning.
1934 började man planera för
inredningen. När den då unge
möllebon, Gunnar Wallentin,
presenterade skisser till prediksstol och bänkar blev det naturligt att anlita honom. Förutom prediksstol, altarrund,
bänkar med reliefer och orgelläktarens framsida blev det även
den mäktiga altarmålningen
"Det stora fiskarfånget". På den
stora målningen har strandlinjen
till Genetsarets sjö fått omisskännliga drag av Möllekusten
och båtarna påminner om
Kullasnipor. Om än med påbyggnader som härstanunar från
Kanans land.
Gunnar Wallentin berättar för
Möllekuriren att han som förebild till målningen fick foton
från Selma Lagerlöf, som varit i
Palestina och fotograferat. Som
modeller till fiskarna var det naturligt att välja "äkta" fiskare
från Mölle och som Jesus fick
Gunnars egen son agera. Man
lånade dräkter från Dramatiska
Teaterns kostymatelje för att få
rätt intryck.
Dopfunten, med dopskål av silver från Wiven Nilsson, har reliefer av Gunnar Wallentin. Senast för några år sedan invigdes
reliefer på orgelläktaren, bl a föreställande sjungande barn där
Wallentins barnbarn har stått
modell.

Kapellets stöttepelare - sy:foreningen.
Redan tidigt fanns en kapellsyförening som under årens lopp
har varit av avgörande betydelse
för kapellet. Syföreningen skötte
kapellet helt och hållet mellan
1959-1985 då det saknades vaktmästare. Som ett exempel på att
kapellet verkligen var hela byns
angelägenhet, berätta~ Gunvo:
Ranieli för Möllekunren: - V1
var åtta unga flickor som tyckte
att Mölles kapell borde ha det

Gunnar Wallen.tins konstnärliga arbeten i kapellet.

vackraste antipendiet (klädnad för kapellet. Både som donatoför altaret). Sagt och gjort, un- rer och genom en engagerad
der Alice Wculentins ledning satte egen arbetsinsats.
vi igång och gjorde både Så trots den strapatsrika inledantipendiet och den första altar- ningen på Mölle kapells historia
mattan. Den nya altarmattan är har kyrkan senare varit förskonaturligtvis även den ett utsökt nad från problem. Det enda behantverk. Denna gång är det inte kyn1ret under årens lopp har vakapellsyföreningen som varit rit ett inbrott då ett krusifix på
hantverkare, utan baron Gyl- altaret stals. Det hittades dock
strax efter i skogen bredvid.
lenstjerna på Krapperup.
Gunvor Ranieli berättar vidare
att det alltid varit väldigt popu- Besök Mölle kapell
lärt att komma till Mölle och
i julhelgen.
församlingen bland landets präs- Söndagen den 22/12 kl 10.00 är
ter. Inte minst den speciella det gudsrjänst vid krubban. På
funktionen som badpredikant julafton är det som vanligt julhar varit uppskattad. Det i1me- bön kl 16.00. Efteråt serveras
bar att prästen under några glögg.Alla är mycket välkomna.
sonunarveckor bodde i bygden
Läs mer om
och verkade i Arilds och Mölle
kapell.
~ölle Kapell
i
Bertil
Astrands bok "Brunnby
Många har
kyrka och kapellen i Arild och
engagerat sig.
Mölle". Boken finns att låna på
Många är de Möllebor som un- biblioteket i Stationshuset (torsder åren gjort stora uppoffringar dagar 16.00-18.00).

Kyrkskeppet byggt
och skänkts av
sjökapten Lars Petter
Norrman i Mölle.
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Nog känner man igen "Sheraton" i bildens högerkant, men
hur många av dagens Möllebor
har gått på tedansant på Kullahus längre upp på Möllelägevägen? Tidigare benämt Hotell
Lindström. Här gjorde både
Göingeflickorna och Jockmoks
Jocke stor succe. Kullahus var
även flyktingförläggning efter
kriget och innehöll t o m en liten munspelsfabrik.
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VARFOR ENSAM I BU#BN?
Att utsläpp från trafiken påverkar vår hälsa, natur och inte
minst, vårt klimat vet väl alla.
Vad kan vi göra för att lindra
effekterna? Aka mer kollektivt
och - varför inte - samåka? I det
långa loppet är detta inte betydelselöst.
Ett försök att åstadkonunajust
samåkning, i första hand till och
från jobbet, har startats i Höganäs. I konununens servicecenter,
kallat Höganäs Direkt, kan man

anmäla sin önskan om
samåkningspartner och personalen i detta just öppnade medborgarkontor knyter sedan kontakter.
Höganäs Direkt är placerat i
Stadshusets reception med ingång från Centralgatan. Telefon
33 77 73.
Höganäs Direkt har till uppgift att hjälpa oss att fa kontakt i
alla sorters konmmnala ärenden.
Det kan gälla konsumentfrågor,

lv.rölle.
Å
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Dltelter allm~
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An.nonsfrån 1910

frAo 9- 12

Eotro till Koo,orten 26 öre cc
till Baleo l kr. för bomi, f>O ör<
Jör dam.

ÅT.

Inga pengar
till Solviken.

-n~rnll G~rliti~~ll,
kon ·

omsorgsverksamhet, bostadsinformation, frågor om bygglov,
renhållning, kompostering osv.
Rapporter om vad Höganäs
Direkt sysslat med publiceras i
tidningen HögAktuellt, med
konununens personalchef som
ansvarig utgivare och en upplaga
på något över 2.000 ex. Tidningen kan.erhållas i Stadshusets
reception. Arets fjärde nummer
konui1er i december.

A n 110115 11'!:,0r,
· ,{;· d den 4/8 1904
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Den som hoppats på att Höganäs Konunun skulle bevilja ett
rejält anslag för reparation av
badbryggan i Solviken, blir ännu
en gång ytterst besviken.
I kommunens budget för 1997
finns inget sådant anslag. I den
ekonomiska flerårsplanen noteras Solviken först år 1999!
Vi får tydligen ställa in oss på att
ta ett sekelskiftesdopp från den
nya bryggan!

••

V]NSTRIKAMOLLEDAGAR.
Den kommitte som fick Mölle Hamn och Byförenings
styrelsers uppdrag att arrangera Mölledagarna 1996 kan nu,
efter ett år, lämna en slutrapport. Vi har planerat, organiserat och genomf'ört sjutton olika aktiviteter under dagarna
26, 27 och 28 juli.
Redovisning Mölledagarna 1996
Marknad
Konstlotteriet
Annonser
Lotteri och fiskdamm
Tivoli
Helikopter
Loppmarknad
Krögartältet
Försäljning
Hattparad
Reklam
Diverse

Intäkter

Kostnader

Netto

7.700
29.916
15.000
7.955
14.442
1.700
8.293
3.000
960
360

2.046
4.854
27.515
1.879
5.094

5.654
25.062
-12.515
6.076
9.348
1.700
8.293
3.000
960
360
-9.914
-3.816

9.914
3.816

SUMMA

34.208

30% till Mölle Hamn Ek För

-10.262

NETTO

23.946

Kommentarer till redovisningen
för Mölledagarna
Marknadskostnader: Bordshyror, transporter, frimärken
och läktare
Konstlotterikostnader:Tillstånd,
kontrollantarvode, tryckning av
lotter, foto och kopior
Försäljningsintäkter: Mölle Tshirt mm
Annonsintäkter: Bidrag till Sillens dag
Kostnader Lotteri och fiskdamm:Transport av bod, lotter,
vinster, påsar
Tivolikostnader: Biljettförsäljning, inkoppling och förbruk1?-.ing av el
Ovrig reklamkostnad: Kepsar,
T-shirt, flygblad, affischer, dekaler mm
Div kostnader:Tillstånd, rengöring och sopning m m
Intäkterna 89 .326:- blev mindre
och kostnaderna 55.118:- större
än beräknat. Varför? Alla vet vi

att det regnade mycket den
2717 och det "rann bort" många
sköna kronor. Loppmarknaden,
fiskdammen och varulotteriet
gav inte vad vi hade hoppats på.
På kostnadssidan tillkom många
utgifter som vi inte räknat med.
Vem kunde tro att vi skulle behöva ha avlönad personal till en
del av biljettförsäljningen? Dessutom blev summan för tillstånd,
kontrollantarvode, elmätare och
ström större än beräknat. Det var
ledningsgruppens målsättning att
ge en fyllig information om
Mölledagarna. Därför blev det
mycket annonsering och
dessutomm dekaler, flygblad och
affischer.Vidare införskaffades Tshirts och kepsar med
Mölledagarnas logo till de som
jobbade. Kostnaderna blev ca
15.000:- mer än beräknat eller
inkomsterna 15.000:- mindre
för att vi skulle uppnå det
budgeterade nettot 50.000:-.
Ledningsgruppskommitten vill
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nu tacka alla som arbetat och
hjälpt till för att Mölledagarna
1996 blev genomförda. Sammanlagt är det oändligt många
timmar som har lagts ner,ja även
kostnader. Det är särskilt ett projekt som bör nämnas, nämligen
Konstlotteriet, som gav det
största nettot på 25.062:-. Den
som dragit det tyngsta lasset för
detta goda resultat är Ethel
Attren. Därför vill vi tacka
henne speciellt - Tack Ethel! Vi
vill också tacka alla konstnärer
och andra som skänkte vinster
till Konstlotteriet, vilket gjorde
att vi inte behövde köpa någon
vinst. Även stort tack till andra
givare och då inte minst till alla
som skänkte vinster till den
lyckade Hattparaden. Till vad
skall då nettot användas? Som
synes i den ekonomiska redovisningen, går enligt beslut 30% till
Hamnföreningen. Styrelsen i
Mölle Byförening har sagt att
pengarna inte "osynligt" ska gå
in i verksamheten, utan investeras i något speciellt. Det finns
redan nu beslut i båda
föreningarnas styrelser att vi skall
hedra omkomna fiskare, sjömän
och andra med anknytning till
Mölle med en plakett eller sten
att placeras i hamnområdet. De
som håller i detta projekt är
K-G Hansson och Hans-Otto
Pyk. Vi i ledningskomrnitten vill
nu till sist tacka alla medarbetare
i alla projektgrupper för ett jättefint och trevligt samarbete - det
har varit roligt att jobba ihop.
Tack!
Så kommer frågan, hur ser
Mölledagarna ut nästa gång?
Och när? Det är säkert mycket
som kan bli bättre - men framför allt bör vi satsa på något som
inte är så personalkrävande och
beroende av vädret.

För lvlölledagarna 1996
Bengt Gille, Hamnföreningen
och Birgitta Gille, Gunnar Olsson,

Brev till redaktionen.
Möllekuriren - Mölle By the Sea, är ett forum för alla byföreningens
medlemmar. Vi uppmanar därför alla och envar att konuna med synpunkter,
ris och ros, till sådant som berör vårt samhälle och oss Möllebor.
Skicka ditt bidrag till Box 24, 260 42 Mölle.

FLYTTA BORT
STÄNGSLET PÅ
FÄLADEN!
Hur länge skall vi behöva vänta
på att det fula och farliga (taggtråd) stängslet som står på fäladen
ska flyttas. Jag vet att problemet
var på tape~en under byföreningens sonm1armöte i samband
med ko-debatten. Fäladskonm1itten lär då ha utlovat att
stängslet skulle flyttas meddetsamma. Stängslet står kvar
och några kor har inte kommit
dit (gudskelov).
"En s0111 fick kappan i taggtråden"

GYNNA VÅRA FINA
KROGAR!
Vi möllebor är priviligierade. Så
många fina krogar som här finns
och är öppna nästan året runt.
Låt oss vara lokalpatrioter när det
nu är dags för julbord och tänk
på att det finns billiga rätter för
vardagen. Du som hör till
Mölles affärsmän, tänk på att
Mölle passar utmärkt för konferenser och representation.
Möllepatrioten

HAMNUTREDNING.
När det gäller förbättringar eller nya pirar/vågbrytare i Mölle
och Arilds hamnar, krävs enligt
kommunens budget för 97 utredning. Kostnad saknas, konstateras det i handlingarna.

ÅT

BRAFOTON
BLEV FEL.
Tack Ingrid Liljedahl och PO
Ingvarsson för fina bilder i förra
numret av Möllekuriren.
Tyvärr kunde ingen njuta av
dem eftersom tryckeriets reproanstalt lyckats göra de flesta suddiga. Redaktion och tryckeri
beklagar.

======

SVAR TILLICAFYREN.
Med anledning av Er insändare
i "Brev till redaktionen" ser undertecknande grannar till ICA
Fyren sig tvingade till att besvara
Er insändare. Era påståenden är
inte med sanningen överensstämmande. Ni skriver att bygglovet endast berör en lagercontainer utanför "byggnadslinjen". I ICA:s ansökan om
bygglov framgår det att det gäller dels förlängning av tidigare
beviljat t,idsbegränsat bygglov för
lastbilstrailer samt utökning med
en container, utökning av lastbrygga och nytt skärmtak över
lastbrygga. Ni skriver ytterligare
att vi i vår överklagan angett att
där affären är belägen skulle vara
avsatt till grönområde enligt
byggnadsplan, ännu en lögn. Ni
påstår att vi inte kontrollerat vad
som gäller för fastigheten där
ICA Fyren är belägen. Det är
kontrollerat! I byggnadsplanen
fastställd 1975-09-11 framgår
klart de förhållanden som beskrivs nedan. Ni påstår att fastigheten är H-märkt och därmed
avsedd för handelsverksamhet
och inget annat. Så enkelt är det
inte, det är byggnaden som är
H-märkt. På den del av fastigheten som inte är bebyggd råder
byggnadsförbud samt att mark i
direkt anslutning till affärens
framsida skall vara tillgänglig för
allmän gångtrafik. Ni påstår att
vi försöker vilseleda och med
felaktiga uppgifter stoppa affärsverksamheten. De Möllebor
som önskar skapa sig en egen
uppfattning i denna fråga kan ta

del av vårt yttrande och överklagan, handlingarna finns på
Höganäs kommun och är offentliga. Ni skriver att vi inte
varit i kontakt med Er för att
diskutera frågan. Det inte vi som
skulla ha kontaktat Er, det är Ni
som skulle ha kontaktat oss för
att få våra synpunkter på Era
utbyggnadsplaner. Det är vår
demokratiska rättighet att yttra
oss och att även överklaga ärenden om vi så önskar. Det är inte
något Vi förhandlar med Er om.
Nuvarande affärsverksamhet
med provisoriska lösningar för
lager, en allmänt stökig lastgård
med buller och avgaser är inte
något trevligt för oss grannar.
Med beaktande av att det rör sig
om ett bostadsområde med en
stationsbyggnad som är särskilt
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt är det inte acceptabelt att
affärsområdet ser ut som ett industri område. Trots rådande
omständigheter är det vår förhoppning att I CA Fyren kan
fortsätta sin affärsverksamhet i
Mölle. Att ICA ändrar sin ekonomiska strategi och tillsanm1ans
med Höganäs kommun finner
en acceptabel lösning för en
fortsatt affärsverksamhet.Vi önskar att Möllebor, turister m fl far
en modern affår med en arkitektonisk utfornming som passar in
i den fina miljö som finns i
Mölle och dess omgivningar.
Grannarna

Hans Ch Wellberg, Torsten Wellberg,
Arne och Kerstin Jönsson

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.
,
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