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SOLSKEN ÖVER SOLVIKEN FLAGGSTÅNGSKNOPPEN
ÅTER RÖD
.
..
FOLKROSTEN
SEGRADE
I DRAMATISK
ENVIG.
Från 11år kon:s.pondcnt i G,:nk.ping:
Snnrt är dctf11!/t i solgrotlor11n i,gen.

Nu ser det ut som att planerna på en upprustning. av
Solviken sk:i rea liseras. till
badsäson~en b~1ja_r kan vi
h o ppas pa en forbattnna av
brygga n ocb ~äru töver tinns
planer badeya upprust1~!ng
av ba rnbassa ngen, o mkladningsrum , nya toaletter m
m. På tid en tycker m ånga,
eftersom detta är något av
M ö lies represen ta tio nsbad .
0

Inova
r B lo mq. vist beriittar från si tt
::,
hamnkonto r att det var hans
fa rfa r som byggde de så kallade

solg ro tto rn a, både vid sto ra
bryggan o ch v id dambad e t. Ja,
även bryggo rn a murade fa rfar
Ca rl B lo m qvist. Benägen hj älp
hade han av Perzy Malin som
ännu kan blicka ditbort från sitt
hus på N orra Strandväge n.
Murningsarbetet genomfördes på
20- och 30-tale n och Ingvar
berättar att damern a visst inte var
så pryda på den tiden som det
sägs. " H åll i stenarn a o rdentlig t"
sa damerna och klev nakna rakt
över Ca rl:s murslev. O c h ändå
blev det så välbyggt, kan vi
ko nstatera 70 år senare.

Spårvagn eller
linbana ti ll Fyren?
På 30 och 40- tal en
löste man problem et med en buss
som tog turisterna
från stationen.
Bussen , en Volvo
av 3 1-års modell,
had e plats för 20
passagerare.

r

Blått rö d o c h alls icke blå so m den
s.k. Revolu tio nära Fö rnyelseko mmitten ino m Stadskollegie ts
Ungdo m RFSU hämnin gslöst
påm ålat, ska ll flaggstångsknoppen
på fla ggstå ngen på R ådhustorget
vara . Folkrösten , sto lt an förd av F.
Fabri körsass. vid F:a Lås- &
Tänger, hr A, har geno m ett osjälviskt mullvadsa rbete,
s k lobb n ing, återska pat d en forna
glansen på själva knoppen.
H r a har fatt påskrivet av m ånga
e huru g räsrösta nsa m.lingen har sina
sido r. "Ja, både ret- och avigsidor"
s~ige r hr A sto lt, m e n n ågot trö tt
efter åtskilliga s.k. nattvandringar
bland G rö nkö pings dj upt engagerad e 111.edborgare. "Här gäller de t
att hålla fargen" säger hr A och
citerar skalde n:

Hur /, ärligt när det 1h1ms
i älsknt /Je111distrikt,
så sknlden /Jelt &edåms
orl, själ11 slår ut i dikt!
Hu,: /j111Jligt nit på 111nrkcn
se ört 11id ört 11id iirt,
tills l,eln Rådhuspnrke11
syns hnrt närfullt kulvrt!
(Tem.l. fri tt e. A: lfr-d V:stl- nd)
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NIMIS OCH ARX
Kullabergs största attraktion
Det är nu 16 år sedan den j ulidag
då konstnären Lars Vilks bö1jade
sätta samman drivved vid den
ödsliga stranden vid Håle stenar
på Kullabergs nordsida. Konstnären arbetade intensive under
några år med att konstruera sitt
konstverk. Ett konstverk lever
dock i första hand
genom publikens
reaktioner och i
fallet N imis (" för
mycket") kom
publikkontakten att
ta ansenliga djmensioner. Den som
gjorde m est för
verkets utveckling
var dock länsstyrelsens nacurvårdsenhet som ingrep
1982 och beordrade acc verke t
skulle avlägsnas vid
vite. Ko nstnären
insåg snart att h o tet
var långt mer
lö ftesrikt än hotfu llt. Ärendet
kunde begynna sin
långa vandring
genom den svenska
rättslabyrinten samtidigt som
diskussionen för och emot,
upphetsat skapade ett intensivt
intresse för saken. Människor
började vandra där tidjgare inga
stigar fanns och på kort tid blev
Nimis ett populärt utflyktsmål.
Årligen b esöks verket av m ellan
20- 30.000 människor.
Det som gjorde saken svår for
myndigheterna, var att lagstiftarna
aldrig tänkt sig ett fall som Nimis.
Det blev därför med stor ansträngning man pressade in det
irriterande verket i någon befintlig paragraf. Nimis påstods vara
en byggnad och för den sakens
skull pekade polisutredningen på
det faktum att det i N imis fanns
ca 22 rum, visserligen små och
inte vad m an brukar benämna

som rum, me n i alla fall.
Efter 7 rättegångar under peri oden 1982 - 86 var det hela över.
Beslut hade då fattats om verkets
borttagande av regeringen , ett
beslut som kom att helt sakna
betydelse eftersom Nimis såldes

till den tyske konstnären Joseph
Beuys 1984. Efter B euys död
1986 blev C hristo ny ägare.
Hovrätten, som ryckte ut på
Kullaberg en regnig höstdag l 984
friade konstnären, då man påpekade att byggn adsforbudet endast
gällde markägaren, m en i Högsta
D omstolen tyckte m an, utan att
uppnå enigh et, att Vilks nog var
skyldig till något. D et blev dagsböter, dagsböter som konstnären
kunde sälj a med god förtjänst till
en intresserad allmänhet.
Allmänhetens intresse tog sig
också andra uttryck. I början av
1985 satte okända förövare eld på
verket och 15 ton material gick
upp i rök. Under de följande åren
byggdes verket upp på nytt och
det hjälpte inte att vandalerna
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förföljde konstnärens ansträngningar m ed en rad yxactentat.
Lars Vilks envishet var långt stö rre
än va ndalernas och i slutet av 80calet sänkte sig ett allt m er utbrett
lugn över Nimis. H öga näs ko111lllUn hade C\tt en sto r tur ist.tttraktion solll blivi t bn d l.111gt ut öwr

landets gränse r.
De socialdemokratiska ko mlllu npolitikerna gick visserligen ti ll val
m ed löfte om att snarast avlägsna
Nimis i händelse :w valvinst 1994.
M en som oftast sker vid givna
vallöften, fa nn m an for go tt att
inte vidtaga någ ra åtgärder.
Länsstyrelsens intresse väcktes på
nytt när konstnären 1991 presen terade ytterligare ett verk på
stranden intill Nimis. "Arx"
("faste") skapades av scen och
cement och gav upphov till en
sällsam repetition av tidigare
utspelade händelser. Länsstyrelsen
deklarerade att man denna gång
inte skulle begå några misstag,
" nu vet vi hur han skall tas", och
började i tingsrätten . Tingsrättens
förhandling blev av konstnären

förvandlad till ett teaterstycke
med annonsering i lokalpresse11.
Intresset var stort och tingsrätte n
blev nerringd av personer som
önskade köpa biljetter till föreställningen. Teaterprogram förel åg
oc kså och rollistan visade sig
identisk m ed den som foktiskt
utspelades. Domaren spelades av
d o 111aren, åklagaren av åklagaren
etc. 1Jo 111aren fa nn de t inte allt
fo r lustigt oc h d ö mde Vilks till
avsevä rda dagsböter. Dett:i trots
:itt han deklarerat att Arx inte va r
någon byggnad eller anlä gg11ing
utan e n bo k i sten , visse rli ge n på
150 to n men med 1S13N- nu111m er och utgive n av bokfo rlager
N ya Doxa i N o ra. H ovrätten o c h
H ögsta D o mstolen bekräftade
Tingsrätte ns dom på l 0.000.
Bötesbelo ppet var inte något
större problem fo r kon mä ren
som sålde sidorna i Arx (det finn s
352 st) till intresse rade. På kort tid
slu tsåldes sido rna i Arx och
därmed fö rlorade Vilk äga nderä tten, vilken istället tillkom bortåt
300 person er.
Länsstyrelse n bötjade grunna på
hur saken skull e fo ras vidare oc h
hur Arx skulle kunn a avläg nas.
I februari l 996 k unde länsstyrelsen m eddela att de lämnat ären d et åt markägaren.
Krapp erupsstiftelse n e rbj öds nu
att på egen hand dri va saken,
o m d e så önskad e. På det bordet
vilar fo r närvarande ärende t och
d et är m ånga so m fasci nera t följ er m öjlighete n att stiftelse n skall
ge sig ut och j aga de 300 ägarna
land , rike och utrikes runt.
R ättsforhandlingarna har inte
mycke t att göra m ed den fysiska
verkligheten ute p å platsen.
Där kan verksa mheten fortgå så
som den alltid har gjo rt. D e
g ruvliga ho ten mot konstverken
är sådana som står att läsa på
papper i bruna kuvert, m en det
har hittills inte blivit mer än att
vissa "avgifter" någon gång måste
erläggas. "Högst rimliga kostnader" menar Vilks med tanke på
verkens läge med havsutsikt och
allt. Arx finns snart i två exemplar.
Konstnären anser det andra
exemplaret nödvändigt med

tanke på alla fasan: som trängs
kring böckerna und er sommarsäso nge n.
Nimis har ett antal attraktio ner.
1-:Iär finns gå ngar som leder runt
i den st:idiga ko nstruktione n, d e t
svindlande ·15- m e te rstorn et,
" Vindarnas to rn ", med spiraltr:ippa till toppe n. Ett bibliotek
m ed uppspikade böcker ka n
besökas. Längst ute i strandbn ten
står det vä ldig:i tilhigget " Wotans
torn " so111 111o tstått sto rm ;i rna
sedan 1988 . Arx är fo r m ånga e n

re n far flytta sig själv) till klockor
so m visar sommar- och v inte rtid,
två gu ldringar, e n egyptisk pyramid, en glashäst, dive rse kortare
tex ter oc h o rd m m .
Nimisvan dal e rn a tyc ks fo r längesedan ha g ivit upp si tt fö retag
att på ege n ha nd bry ta n e r träverket. En ny vandalgene ratio n
har m ed kraft fulla insa tser, so m
sv inga nde släggor, attacke rat
Arx i e n rad atte n tat. Det är
d ock ett lllÖdosa mt a rbe te och
konstnären har snart gen omfört
s in n ya
säkerh e tsnorm
"släggsä ker".
M ed 8"
järnbalkar
son1 ar111ering torde
dynamit vara
det enda
so n1 framgent kan
påverka Arx.
M e n snart
skall vä l
lug n sänkas
öve r dramat
vid H åle
ste nar.
Tiden
te nderar att
göra saker naturliga. Sna rt säger
ma n att Nirn.is oc h Arx alltid
funnits på Kullab e rg.

spännande bo k dä r man kan
bläddra sig fram (s ido rna kan
n;i turl igtvis inte vändas u tan läs;i-
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BOKVANNER!

Vi är lyckligt lottad e i Mölle.Vi har e n ege n bibl.10 t k fil. 1
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..
1
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~Bland
HARHAMTADE
••
orkideer och MOLLEBORNA SITT
klockgrodor.
DRICKSVATTEN.
Lördagen den 1/6 arrangerar
Naturskyddsföreningen en försonunarvandring på Mölle fälad
under ledning av
Gun Pfern och Kerstin Persson.
Samling vid stationshuset
kl 14.00. Glöm inte kaffekorgen!

KRAPPERUPS
KONSTHALLS
..
UTSTALLNINGSPROGRAM 1996
5 MAJ

- 2JUNI

I lustgården
J?.lås & Knåda - glas och lera
Oppettider: Lördag, söndag,
helgdag 13-18, onsdagar 15-19

9 - 30JUNI
Hipp, hipp, hurra
50-årsjubileum av föreningens
(~rsta utställning
Oppettider: lördag, söndag,
helgdag 13-18, tisdag-torsdag
15-19

7-28 JULI
Kärlek
~ekfull hyllning till livet
Oppettider: alla dagar 13-18

Det var inte så m ånga fastigheter som hade egna brunnar förr
i tiden. D e flesta fi ck då gå och
hämta sitt vatten i någo n av de
allmänna gatubrunnarna . Man
kunde också fa hämta h os
grannen om grannsämjan var
god. Så skedde t ex i min fader
föräldrahem. Det var innan det
nya huset var by~gt, alltså före
1900. Då hämtade de sitt vatten
inne hos grann en dä r senare
Johan Krabbe bosatte sig. För
övri~t fanns i samhället flera s k
gatubrunnar. Jag skall här beskriva platser för de offentliga
brunnar som jag konrn1er ihåg.
Att brunnar funnits på de båda
Brunnsvägarna kan rnan kanske
gissa sig till. På N Brunnsvägenfanns en brunn som idag är täckt
av en betongplatta på östra sidan,
ungefar mitt emot nr 6. På S
Brunnsvägen låg en brunn på
östra sidan, nutt emot Villa Brunnen En annan brunn låg vid
Möllelägevägen 4, strax utanför
Erik Wellbergs. Så fanns det en
brunn i Petter Fiskars lid en bit
upp i Backen. Och till sist en
brunn på h am.nplanen där det
idag är P-platser. Den var kanske

inte så gammal, den g rävdes inte
förrän den nya hamne n an.lades
1880. Den var förse dd m ed
pump och hu vudsakligen avsedd
för fiskare och turistbåtar.
Dessa tidigare brunnar va r alla
försedda m ed däck av plank o ch
med trälock. Vid sidan av brunnen låg en brunnsstage m ed en
krok som. för det mesta bestod av
en hästsko. I den hän gde m an
spannen och så förde man n er
den i vattnet. Det fordrades en
viss teknik för att inte tappa
spannen.
Hans-Otto Pyk

••
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TROST FOR
EUROPOLITANABONNENTER.

4-25 AUGUSTI
Torun Bi.ilow-Hi.ibe - Ingrid
Dessau - Signe Persson Melin
Silver, textil och keramik
Öppettider: alla dagar 13-18

1-22 SEPTEMBER

Alla ni som har mobiltelefonabonnemang hos Europolitan,
kan dra en suck av lättnad.
Nu kan ni äntligen börja använda era biltelefoner i M ölle igen.
Efter ett antal påstötningar från
Möllebor är sändaren ändrad
och störningarna från det danska
Sonofonnätet eliminerade.

Barnboksbilder - för alla åldrar
Öppettider: lördag, söndag 13-18,
onsdag 15-19

30 NOVEMBER, 1, 7,
8 OCH 13 DECEMBER
Lj usfest
Öppettider: lördag, söndag 14-18,
LuciJ 16-19
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FESTLIGA OCH TRIVSAMMA
MÖLLEPAGAR 26-28 JULI.
MOTTO: FOR HELA FAMILJEN.
Ett arrangemang av Byföreningen och Hamnföreningen tillsammans.

Planerna fo r att dessa dagar skal l
bli något alldeles extra har pågå tt
länge.Vi har ko nrn1it en bit på
väg och lägger nu på e tt extra kol
fo r att få allt att funge ra.
Vi kall som va nligt hålla till på och
vid hamn området. Jan Ande rsso n
kommer att se till att de olika arrangemangen ko mmer på rätt plats.
Hamnfore ningen håller i flera arrangemang. Sjöräddninge n kommer att visa hur de jobbar,
det blir tävling med radiostyrda
båtar. Vi räknar också med att
polis och brandkår ställer upp och mycket mera. Allt till ackompanjemang av positivhalarens ljuvliga ton er.
Krögarna kommer gemensamt
att hålla till i ett tält där det blir
ser-vering och underhållning. Eva
Blom på Grand håller i trådarna.
Det blir lotterier och fiskdamm som
Ethel Attren, Gunnel Elfversson
och Sigbritt Carlsson ansvarar för.
Men det behövs hjälp av oss alla

med gåvor till vins ter. Saker so m
är lä111pliga för fiskdammen, kaffe
eller teepaket och all t annat som
D u själv skulle vi lja vinna. Kontakta nämnda dam er för länrning
eller hämtning av vinster.
Greta Yngve och Sonja H eimer
ser äve n i år till att det blir en
hattparad och att vi utser Mölles
badflicka/ badpojke.
Vi ska naturligtvis också ha en
stor loppmarknad. Det är ju där
vi har chansen till den största
inkomstkällan. M en även här
måste vi hjälpas åt att skänka saker
och inte minst att sälja dem .
Börja fundera på vad du har
undangömt i skåpen redan nu!
Mer information kommer.
Även i år har vi bokat Becks
Nöjesfalt som kommer med flera
olika karuseller och barnarrangemang. Dessutom chokladhjul, bollkastning och skjutbana.
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T ill alla begivenheter behovs det
myc ke t fo lk - frivilliga krafter som
hjälper till att göra Mölledagarna
till en succe.
M en det finns också andra arrangemang som vi vill be rätta om och
väcka intresse för. En kvällskonse rt
i Kapellet, Mölle Tipspromenad,
turer med M ölle-båten och en
demonstration av bergsklättrare.
Utöver allt detta inbjuder vi alla
ideella föreningar, konsthantverkare m fl att deltaga med lotterier,
försäljning eller annat. Kontakta
Birgitta Gille, telefon 34 77 40.
Visst är det mycket arbete med
planering och genomförande av
Mölledagarna, men vi far ju också
se till att det blir roligt - träffas och
trivas - och fa en slant över att
investera i något som vi alla har
glädje av i vårt Mölle By the Sea.
Ledningsgruppen:
Birgitta och Bengt Gille
Lennart Ohlsson
Gunnar Olsson

••
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BEVARAT OCH FORBATIRAT.
- "Dusch i garderoben, så otroligt
fint!" Det utropade da1nen so111
bokade in sin 6-veckorsse111ester för
tolfte året i rad hos Turisthotellet.
Och otorligt fint blir det.
"Vi försöker bevara den speciella chann
som alltid funnits på Turisth o tellet och
bygger vidare på denn a", säger Bj ö rn
Samuelson , sedan janu ari krögare på
Turisten. " Mi n fru Lo ttie och jag är
m ed vetna o m att Turistho teUet är en
institutio n i M ö!Je så de t i"ir roligt att
kunna berätta fo r stam gästerna , när de nu
h ö r av sig in för säsongen , att dom säkert
kommer att känna ige n sig. De stö rsta
förbättringarna syns inte" fo rtsätter
Björn. Sto ra pengar läggs n er på el, VVS
och kö k . Alla rum förses med dusc h och
toalett och geno mgår e n pietetsfull
re novering. " Vi är rädda om atmosfaren"
säger Bjö rn .
Blir riktiga Möllebor.
D rönun en o m ett hotell- oc h restaurang
h ar funnits länge hos Lo ttie och Bj ö rn .
" Vi trodde nog att de t skulle bli i Frankr ike eller England, men sen såg vi
M ölle ... " Som ett äkta krögarpar ko mm er dom också att ha sin bostad på
Turisth o tell et.
D en 11 m aj slår man upp portarna fö r e tt
bröllop som blir premiärgäster. Sen är vi
alla välko mna. D et verkar so m Turi th otelle t återigen ko mrni t i goda hände r.

Vad stort
sker,
sker tyst!
Ganska tidigt några m.ornar i
veckan kan man se dem; damer
som med mjuka paket under
armen, styr sina steg mot annexet
vid stationshuset.
Snart är hela salen där fylld
av motionsklädda "gymnaster"
från trakten. Härlig musik ljuder
och mitt i ringen agerar Agneta
Jetzen, som lågmält far deltagarna
att göra det hon plan·e rat vara bra
för deras sinnen och muskl~r.

Björn ocl, Louie Sa11111elso11 , rlcr 11 ya krä,{?mparcr 1111 'fi1 ris1/101cllc1.

Avslapp na nde and ni ngsö vn ingar inleder passe t; så tränas
koo rdi na tion, balans och rätt och
effektivt nyttjande av kroppens
alla muskler i ett stegrat tempo
och ökad anspänning. Avslappningsövningar avslutar vaije pass
utmynnande i total, individuell
avspänning.
Omväxlande o ch väl samm ansatt musik stimulerar
" antigympan " som utan flåsighet
eller risk för träningsvärk ger gott
resultat.
Allt är Agnetas förtjänst.
Hennes ledning vittnar om stor
medveten- het och kunskap. Hon
är lugn, avspänd och entusiastisk
med ett holistiskt perspektiv på
människan .
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D e mj uka pakete n d;P Jo. de t
är de n medhavd:i mattan so m
ska skydda ö mtåli ga kroppsdela r
från ett aJltfö r hårt und erlag.
I de nn a enkJa lokal pågår
alltså en högkJassig verksamhe t,
som ger de m ånga deltaga rn a
skön m o tio n och avkoppli ng,
någo t som i sin tur lede r till ö ka d
livskvalitet.
M ärkJigt är att en anspråkslös
liten no tis anslagen vid I C A' s
entre om daga r och tider för
verksamhe ten fö rmår locka till sig
så m ånga! Är det m ånne den
konserverade grö ten , som b ehö ver mördande rekJam o ch sm art
marknadsföring?

Gäta R oife!t

Gökotta
16 maj.

SPÄNNANDE KONSTSÄSONG
Anita Lynge mark akva rell
PÅ GALLERI Solvig H enriksson olja
Ge rd 13jörkne akva rell
STATIONEN. 13/6-19/6 Stationshuset
R edan den 2 maj bö1jar
u tstä ll n ingsve rksamhe ten i
år. D et är Inga Landg re n
från H elsin gbo rg so m ställer
ut o ljor oc h akva reller i
an nexe t. M e n säso ngen
rymm er m e r än m åleri ; allt
ifrån frih andsblåst glas till
side nmåleri , keramik och
d cko rationsm åle ri. Så h är se r
progra mm et fo r d e fö rsta
veckorn a ut:

]
)

2/5-8/5 Annexet

Sarnling vid ruffe n kl 07 .00
f v förd till h em.lig ort. Samåkning - medtag egen fö rtär ing. Välkomna!

J'vlöl/e B)före11i11e.

Inga Landgn.; 11. H elsingbo rg
o lja. akva rell

23/5-29/5 Stationshuset
S fia Jo h:111sso n, R.ydcbäck o lja
Ern:i l3engtsson. L111dskron:i olj:i
Eli :ibeth l3engtsson, Land krona
akvarell. keramik

Annexet
l3odel Ni l son, Do111stcn o lj :i
M o nica Krusell , Helsingbo rg olja

30 / 5-5 / 6
Els:i Assim Ri chkter- Persson,
N yha111nsläge akvare ll.o lja
ve n Jo hansson, Åhu oija

6 / 6-12/6 Stationshuset
Ängelholm g ruppen
11-..ur Lindqvi t o lja
Ingrid lsenda l olja
Inga Karlsson olja
U lla-G n~tt Jo nsson tecknin ga r
An n-Charlotte Larsso n- Pihl
ak vare Il

Blomster- och
grottvandring.
M åndagen d en 17 / 6 arrangerar Naturskyddsföreningen
en sonu11arkväl.lsvandring på
Kullaberg under ledning av
Gun Pfern och Kerstin Persson. Samling vid stationshuset kl 18.30.
7

R ydebäc ksgruppen
Siv H ansson träsva rvning,
deko rmåln ing
Atja Paulsson o lja, akvarell
Jeanette Euce barnkläder
Elna Mal mros batikmålning
Anne-Li Folkesson blomster:irra nge1nang
Siv Unger lappteknik
Mariann e Köhler Andersson
sidenmålning
lnr,eborn
::,
::, Öster viivning
Eva Paulsson väv ning
l3eri t Stefansson vävning
Will y J önsson träsnideri
Anna-Lisa J önsson träsnideri
G unilla Do rgLin keram ik
Ann- Marie Wilson dekor111åln ing, walldorfdockor
~

Annexe t
Arne Axelsson , Höganäs ak ryl,
o lj epastell, fo to

20/6-26/6 Stationshuset
Britta Pål Ols, Helsingbo rg
akva rell , olja
Siv l3okelu nd, U tvälinge
sku lptur, keramik
Daisy Nilsson, Helsingborg
por li ns1nåln ing
Wilma G iese, H elsingborg
akva rell, olja
Kerstin Löfgren, H elsingborg
o lja, blandteknik

Annexet
Cecilia N o rrtho n, Lyon
akvarell
C laes Wirting, Domsren
frih andsblåst bruksglas

-------t( H US I M ÖLLE 1: ]t------Villa
Italienborg
- Det fi nns ett rutigt hus i Mölle!
sa en bekants nya flickvän på ett
glöggparty i M almö när j ag
berättade att jag jobbade som
kommunantikvarie i Höganäs.
Att det var Villa ltalienborg som
åsyftades var ganska självklart.
Kom.mer m an ihåg något efter en
utflykt till Mölle, brukar det vara
just "det rutiga huset" .
Mölles snart hundraåriga badortsbebyggelse rymmer många olika
stilar. Drönu11en om en sorglös
sommartillvaro omfattar inte
sällan exotiska arkitekturanspelningar - i detta fall längtan
till Italien. Ett ställe med en
italiensk väg måste naturligtvis ha
ett italienskt hus. M en varför
rutigt? Rutmönstret i puts fanns
redan i antikens Rom och beskrivs i renässansens italienska
arkitekturtraktater, hos giganter
som Alberti och Palladio. N är j ag
på 1980- talet tågluffade till Rom,
såg jag rutiga stenvillor vid
Liguriens klippiga och Kullabergsliknande stränder. D et måste
vara någonstans här som
Italienborgs rötter står att firuia .
En "borg" måste naturligtvis
också ha en tinnkrans. Som
framgår av bilden fanns en sådan
tidigare.

D et är emellertid inte bara om
historieromantik och italienlängta n som Villa Italien borg
berättar. N är den u ppfördes
1909-10 fanns ett nytt material
på byggmarknaden - eternit - ett
material som skulle täcka många
gamla spån- och papptak och
fö rstöra många gam.la trähus.
Sällan kom eterniten att användas
så kreativt som på ltalienborg.
Historisk form, nytt material, grå
och röd eternit i rutor och vips
hade något nytt sett dagens ljus.
För att få stenhuskänsla gjordes
grå friser runt de röda jugendfönstren - i plåt!
Villa Italienborg är något helt

unikt. Ett italien kt hus i eternit
br inte fi nnas någo n annanstans
än i Mölle. Oavsett om det
fa11er en i smaken eller inte, är
det svårt att bortse från att hu et
har ett stort ku lturhistori kt
värde. För att det ska fo rtsätta att
berätta sin historia krävs både
kulturm.ilj övårdens oc h möl1ebornas engagemang!
Henrik Rn11by
Läs mer om Kullahalvöns byggnader i boken "Arkitektur och
byggnadstraditioner på Ku llahalvön" . Finns att köpa på biblioteket och H öganäs museum för
endast 100:- .

,-------------------------------------,
: MÖLLEKURIRENSÖKERREPORTER
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

För att göra Mölle kuriren till en bra tidning för alla Mölle-älskare, söker vi kontakt med någon eller
några som har lust att medverka. Kanske med en intervjuv hos någon av Mölles många profiler, sk.riva
om det gamla Mölle, rapportera om det aktiva föreningslivet i byn, ta reda på vilka beslut som fattas av.
politiker och myndigheter som berör oss i Mölle och mycket annat.
Kanske tillhör du den yngre generationen Möllebor, som tycker att det här ~obbet ka~ ge träning
inför framtida större skrivaruppgifter. Eller tillhör du en något äldre _generation, s<?m h~s<?m .
vi på redaktionen, tycker att det finns massor av uppslag i Mölle till mtressanta artiklar 1 t1dmngen.
Kan du hantera en kamera eller känner någon som kan detta, är det en merit.
Skriv eller slå en signal till Tina Rinnert.
R edaktionen, Mölle kuriren, Box 24,260 42 M ölle. Telefon 34 77 97.

-------------~
~------------------------

~
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Vad tycker Du?
Är Mölle bra som det är?
Vad är bravad kan bli bättre?

Ordförande: Lars Schölander vald till I 997
Ordinarie ledamöter: Bengt Bring vald till 1998
Birgitta Gille vald till I 997
Bertil Svensson vald till 1998
Christina Svensson vald till I 998
Gunnar Olsson vald till 1998
Gunilla Björneman vald till 1997
Suppleanter:
Ann Blomberg vald till 1997
Nina Lundberg vald ti ll 1997

nyval
nyval
nyval
omval
nyval
nyval
nyval

lngegiird Ecller, Karl-Gustaf Hansson, Lennart Oh lsson, Per Andersson. Olow Axelsson och Britt Mö ll e hade avsagt sig omval.
Val nv re virorer och revisorssuppleant.
Ordi narie re visorer:
Per Andersson vald till 1997
ny val
Carl Magnus Liljegren vald till 1997 nyval

Du har siikert synpunkter och det :ir styrelsens upp"ift att
lyss_na. Vi repre~crHcrar j u just Di~. Var inte riidd att s;iga°vad Du
tycker. Men vr forvantar oss ocba att Du hJa lper trll att ocnomfö
ra
0
det som iir bra för Mölle och dess inv.'rnare.

Supplea nt :

En blick tillbaka.
Under 1995 fick vi en ny ordförande i före nrnoen - Lars
Schölander. I Ian har kommit med nya. frr, ka idcer. En rnarknadsun dersökning som talade 0 111 vad mölkborna var rntre,scrade av och
som resulterade i 111 0 olika projektgrupper. vilka rng:"tr I verbamhets- planen. TanJ..en iir rntres,era 111edlc111111arna för att aktivt delta i
olika aktiviteter. De nc~ta proJcktgrupperna hr bemannade och har
kornm_i_t igå n~ med ; 111 arbete. Men allt syn, rntc det forsia året.
Detta ar ell langs rk tl!!t program som va., cr fram I man av behov och
tillgång på re. urser. ~

Leif Persson vald till 1997

omval

Bes luten var enhii ll iga .
Chri ster Bolin och Gösta Welin hade avsagt sig omval.
Avgående styrelseledamöter och revisorer avtackades av ordförande n med tal och blommor.
Motioner.
6 motione r hade inkommi t:
- Motion nr I o m Agenda 2 1 föred ro!!s av ordf som föres loo att
motionsstäl laren Kjel l Jacobsson leder och ans varar för bildandet av
en Agenda 2 1-grupp i Mölle. Flera personer har redan tecknat sio
0 p/i
de n lista _som lagts ut pi\ lca Fyren. Beslöts e nl ordf förslag.
- Av mot1oncrna 2-6 be handlade 5 st namnet p:'1 byföreninoens
medlemsbl :id och 2 av dem forma tet pf, medlemsbladeL Alla med
krav på att byborna vid års mötet skulle besluta om namn res p
fo rmat. Sammanl agt hade 50 personer undertec knat motionerna.
•
- I motion_nr 6 föreslogs _ocksf, att byföreningen f1ter tar upp
fraga n om begransn1ng av hastrgheten lll l 30 km i hela Mölle.
.År, rnötet beslöt att styre! ·en på nytt ansöker om hastighetsbegränsningen . .Årsmötet be,löt vidare att namnet p{1 ii1ed le111s bl adet
·kall vara Mö ll ekuriren. Detsamma hade rö redak1ionsko111111itten
beslutat en vecka tidigare. Beträffande formatet beslöts att
red.kommitten själv avgör det.

Jag vi ll påminna 0111 en del , aker ,0111 ha r h:in t. Trl lsarnman~
med Hamn föreningen har vr haft möte med kornmu nalradet C laes
Pettersson m n om vad som behöver !!öra~ i Mö lle . Vi har skri vit till
samtliga kommunfullm t1kti!!eledamöte r om ,111 radda i\folle brandkfir. Vi har lagit katten ur tunnan. haft Gökotta. va lbors- och
midsommarfi rande. Vidare stra ndren, n, 110, Jul basar och ett fungerande bibliotek. Vi har ett but iksri'rd so~1 har fi n kontakt med lca
Fyren . Vi har beko~tat och s kön blom mor och vax ter i rabatterna
och ist me n inte min t har vi anwarat för ,tatr onshu,et~ uth yrning. verksamhet och reparalloner.
Till alla o m har hjälpt till , vrll vi framföra styrelsen~ stora
tack.
Nu ka vi se frami'1t och hjalpas :'il au for erkliga vad vr vill
at,t Mölle ska vara för oss och alla besokart'.. T vi\ ~tora ~aker ar på
gang so m ligger oss alla varmt 0111 hjärtat. narnl igen baden och
hamnen. Kommunen har bett om för,ln!! och Lenn:irt il l.;nAlfrecbson har uta rbetat idcer och försla-g (se ski ss sista sidan).

Lennart Sil l.:n-Alfredsson in formerade och visade skisser om
hamnen , Sol vi ken och F:'1gelviken. Hamnen föres lås få en trivsammare miljö oc h anl:iggning av en ny vågbrytare. Nlir det gliller b:iden
tir det I första hand Sol_viksbrygg_a n som står på tur. Men Uven
arrangemang for att bil av med tanoen vid Fa!!elviken . Dessuto m
föres lå, en riktig toalett vid Solvik~n och omklädningshytter s:i mt en
pu111panlaggn 1ng I barnbassängen.

Möllc By förening har den 26 mar, av hålli t sill ordinarie
årsmöte. Ett 70-tal möllebor hade mött upp. D{1 styrcb ens ordförande Lars Schölander tyvarr ans;'t!! ig förhind rad att fun!!era ~om
ordföra nde. oppnades mötet av v o~·d( Gunnar Ol sson. GÖ h:il sade
de närvarande viilkomna oc h uttryckte sin gladj e över att ,å mft n!!a
hade kommit. Han vä nde sig til l Lars och önskade honom oocl ~
b:ittring.
e
Ve rks:unhetsberattelsen !!Od b ndes liksom f1r,redovisninoe n
På revisorerna förs lag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för " ·
verks:imhetsåret 1995 . .År~av!!iften for I997 beslöt, vara lik,om nu
kronor 75:-/familjcmedle rn . -

Gun-Bntt Sundström, lca Fyren, framförde ett tack till
mölleborna för deras kbptrohet. Omsiillnin!!en har ökakt s{1 nu lir det
aktuellt med bl a , törre lagerlokaler.
~
För Mölledagarna pushade Gunnar Olsson. Det ar viktigt att
alla hj lilps :it. Re. ultatet blir vad vi själva gör det till.
!_<ol lekten til l kaffe inbri ngade 1.517:- och lottförsäljningen
gav 1.:,00:-. Vrn,terna var 22 st. Styrelsen tackar alla !!ivare.
lottköp:ire och övriga medverkande. Ett triv ·amt års mö te avs lutades
och ett styrelsemöte fo rtsatte där dagens ord förande häl sade de ny:i
styre lsemedlcrnrnarna. suppleante rna och revisorerna välkom na.

\/al av övri~a o_rdinarie styrelseledamöter och suppleanter.
Ovn ga ordr nane styrelseledamöter och suppleanter för dessa
valdes enl_1gt valberedn ingens förslag. Därmed far styrelsen följande
sa111111ansattn1ng:

Ha en skön vår' Hiibn ingar C w111r1r Olsson

9

Många brev - de flesta med motioner
kom till Styrelsen i samband med års,nötet.
Här är två av dem med olika syn på saker och ting.
; Mölle Byförenin g
Styrelsen ,
Stationshuset
?60 42 Mölle
~ölle den 26 mars 1996
Bästa styrelseledamöter.
. .
.• Oskyldiga har slaktats.
ett kn° 1 fyra ar. • 1 våldta 0 1ts.
Ute i Europ~~:ra~:~;Lndrat;. _En hel t~~it~\is~~rupp. Ett milj ontal
Hus och hem har d Jar en massmedial hys . d' gt som en del av
Från Eng\an.. aktas destrueras, samll i
nötkreatur -~kall nods\
.
• 30-talets depressionsvärldeHf r~•;~\~~a_hat;;~~!:~:~~!~ö;;;\e~k~~~~~~~~~~.~c:ri~~~ ~~1ra
.
•
Pollt1kerna
tn
n
Men
notan
s
ni va.
.d · tetens nam •
. ·
, \It e\~1nde, slumrar sött i stn
miljarder i soh an
barn.
..
r ot förskonat fran a
.
Mölle, forunder _10 . d beroets fot.
ka å· Se, v1 har
törnroT
s~ds?ma~~ ~1;!r~~r;~er Mölleb oa~ f:onpd: t~ti~~~fi_ biggt htot~:lh~~h
1 1g
o
•
t och knypp1
. 11 t naturreserva,
anlagt en hamn.'. kn_apaeroet och gjort det ll et ar vi skapat en a~
restauranger, kopt i~:nn~banor. Av Kr~pper~fa~it hit en tur\st~trom.
anlagt en ~olfbana,blika attraktione:·. V1bha~\lt på privat init1at1v.
S ri oes finaste pu
d livskraftig. y.
.V
itu med de s_tora
G".~rt°Mölle till e~ leV:nn ~~rätta för vara barnk (1~o~eta Möllekunren
J Vår generauon ~- r oen om bybladet s u_ \le ha. Sådan blev
voörande frågornas. Na1odh viiket fon~~t _den ~~ ur vår dynamiske
a ll~r Mölle By the ea., te det vara tillfall1gt, ga
e batten när luften, mat
dan l 988 den an~~h visi;nä_re orld_fi;~nf~·aturreservatet, li gg:; J~er tidens kommuna!-~
Nere I So v1
,
som ett monume
. fara om den pro, i
skrämliga betongka~~n!~'d opp är förenat ~~? ~~~ det? Trots världens
inkometens. Att _tat s1a
.'?r på sin plats. Och narnoarrdna drägli ga badplatser
• · t ork att a
• å år nya
.
pan in e
sonska trap har vi inte rad, in e
. ter Ett bevis p v
amla och våra tuns .
·tu
högsta skatter •
för våra barn, vara g
.
et ideella uppdra~et att ta ~lov

~

fattig~;\)rdnin~ens skul\b~~~~:~it~ s 1988;~: ~åi~~f,edi~~~ m
d frågan . När pg sena~ möttes jag av.. e~ mu_rll slut fick Länsstyrelme
oa i pnvat regi,
des Nar Jag u
för en b~gwrvårdsverk involvera .
d oår bättre denna
Statenbs 1~ var det så d~_gsd. h bortsopad.Hoppas et .,
sens es , redan uppfor oc
Bryggan var
gång.
.. . h" sningar

Med vanhga

Motion till Mölle Sy fö ren in gs Årsmöte
26 mars - 96.
Vi som tycker att Mölle är det finaste som finns
blir mins t sagt upprörda när Syföreningens styrelse
ägnar en massa tid till all ändra på det som vi Mölleb
tycker är bra! Som tex Möllekuriren.
Vi vill inte all Medlemsbladet skall heta " Mölle
by the sea" . Denna slogan kan användas vid alla
möjliga tillfällen - vilket också redan görs - men det
kan knappast vara ett bra namn på vår tidning!
Vi vill att bladet skall heta MÖLLEKURlREN
samt se ut som gamla Möllekuriren till såväl in nehåll
som format. Sen får de nya tidni ngsmakarna tycka v,
de vi ll!
Man säger att " nya kvastar sopar bra". Men det
kan bli för bra. Vi Möllebor tolererar in te att man sor
bort det som ligger oss varmt om hj ärtat.
Medlemsbladet är en viktig länk mellan
Mö lleborna: Grannsämja och Sygemenskap är långt
viktigare än allt snack om påverkan av byns utveckling. Låt Mölle leva som Mölle är!
Med stöd av ovan begär vi att årsmötet röstar
fram hur medlemsbladet skall se ut - med förhoppnin
att vårt gamla MÖLLEKURIREN återuppstår!
Mölle den 20 mars -96
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~ MÖLLE HAMN mil
Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 1995
En av våra styrelsemedlemmar
och tillika en av Mölles stora
profiler, Bert Knafve, gick ur
tiden den 1 4 april. Vi lyser frid
över hans minne.
Under 1995 har hållits 15 protokollförda styrelsemöten, varav 2 extra styrelsemöten . Ett
extra föreningsmöte inkallades
till den 2 september och behandlade i huvudsak godkännandet av reviderade stadgar.
Ett arbetsmöte avhölls den 27
maj för arbeten i hamnen och
på badplatserna .

varav kan nämnas det med
våra hyresgäster, där erfarenheter från den gångna säsongen diskuterades, och i
ämnet "Bättre hamn" , där 1 2
förslag till trivselhöjande åtgärder i hamnen kom fram .
Delar av styrelserna för
Syföreningen och Hamnföreningen uppvaktade kommunalrådet Claes Pettersson för att
direkt informera honom om
situationen i Mölle och föreningens arrendeområde och
de problem, som byn och
hamnen står inför. För att
ytterligare informera sig,

kunnat förhandlas fram . Den
31 /12 1996 går föreningens
anläggningsarrende med
Höganäs kommun ut. Styrelsen har arbetat för att arildborna själva skall ta hand om
sin hamn och intresse för detta har framkommit i Arild. För
att inte en automatisk förlängning av avtalet på nuvarande
villkor skulle ske, sade styrelsen upp avtalet i december.

Preliminärt avtal har träffats
med byföreningen om tillfällig
hyra av f d väntsalen i
Annexet som föreningslokal.
För att fördela arbetet inom
Säkrast träffas någon styrelsestyrelsen på
medlem där varfler händer, r-------------------------------------------------------------, dagar mellan kl 8
beslöts i april
och 10.
FUNKTIONÄRER 1996
att ansvar för
definierade
Antalet gästande
Funktion
Ordinarie ledamöter
båtar har i Mölle
verksamhetso
Lennart Silen Alfredsson ordförande
mråden av typ
varit ca 2 .200 st, i
"Fasta båtConny Svensson
v ordf.
Arild ca 250 st.
platser" och
sekreterare
Bengt Gille
Arrenden
till
"HyresärenHöganäs kommun
kassör
Ingvar
Ohnell
den" skall tillhar
uppgått
till
hamnansvarig
Johnny Svensson
delas styrelse180.000
kr
för
1eda möter,
Sven Gunnar Svensson
hamnansvarig
Mölle
hamn
och
till
som inför styNils
Erik
Broden
redaktör,
skyltar
100
.000
kr
för
relsen skall
Arilds
hamn.
svara för alla
Suppleanter
ärenden inom
Löner och andra
Charlie
Svensson
hyresärenden
sitt ansvarsersättningar har utBengt-Olov Karlsson
Arild
område.
gått till styrelse
och revisorer med
Revisor
Under våren
14 . 990 kr, till
och försom Hans Göran Arlock
övriga med
maren har de
206 .025 kr
I
Revisorsorsuppleant
större av årets
I
I
investeringar
I Vinstdisposition
Lennart Löfkvist
I
gjorts, nämliI Styrelsen
föreslår
I
gen installatio- -------------------------------------------------------------~ att till årsstämman
nerna av nya
förfognde stående
eluttag med jordfelsbrytare på
gjorde Claes Pettersson med
vinstmedel 13.841 kr, dispoordföranden i Tekniska nämnkajerna, betalautomatik i
neras sålunda:
duscharna samt asfalteringen
den, Stig Lindestam, ett stutill reservfonden överföres
av vägen mellan Hamnhuset
diebesök på ort och ställe och
880 kr, till periodiseringsfond
och
Brandstationen .Under
diskuterade
åtgärder och
1995 4 .181 kr och i ny
sommaren inträffade en del
handlingsprogram för de mest
räkning balanseras 8.780 kr.
händelser med dykverksamhet
högprioriterade med ledamöter
Föreningens resultat och
inblandat, vilket föranledde
frånham nstyrelsen.Hyresavta I
ställning i övrigt framgår av
styrelsen att kalla Kustoch markarrenden för våra
resultat- och balansräkningen,
bevakningen och Kullabergs
hyresgäster i hamnarna har
vilken finns tillgänlig på Mölla
Natur till ett styrelsemöte i
reviderats, varvid bl a sponsHamn~ kontor i Annexet.
september för att få klarlagt
ring av del av hyran införts för
vilka regler för dykning som
ideell verksamhet. Med en av
Mölle den 22 februari 1996
gäller från och runt berget.
hyresgästerna i Hamnhuset
Under hösten har möten även
har under året ett avtal med
Styrelsen
i andra speciella frågor hållits,
de nya hyresnivåerna inte
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Många brev - de flesta med motioner kom till Styrelsen i samband med årsmötet.
Här är två av dem med olzka syn på saker och ting.
Styrelse n ;• Mö ll e Syförening
Stationshuse t
260 42 Mölle
Mölle den 26 mar 1996
Bästa styrelse ledamöter.
. .
• . O sky ldiga ha r s l~ktats.
h v·i ldtao1ts .
t ' It kng I fyra a1.
Ute i Europt~~~;: s; lut:n drats. _En he l n~ti~fist: ~ip~ . Ett miljontal
Hus och. he m hr d'\?ar e·n massmedial hyst~~ ~io( som e n de l a v
Fran Eng a n__ dslaktas. de~trueras. am i "'
.
nö tkreatur _skall no
· 11 30-tale ts de pres ion .. Iden sva lter.
bet lösheten na
h ö •er ut
var Här hemma_har nk:ass~~ndet upp i s kors t~nk~ma -~~rc till vå ra
..• Politikerna mtec nar '
Men notan sk1c as v1
rnva.
. .
1.d ·te tens namn .
•
lit elände. slumrar sö tt I s in
miljarder i so I an
barn
1· 1 förskonat fran a
b Jå · Se. vi har
. Mölle. förunde r_1 g .d beroets fot.
törnrosasömn. tryggt i_n ~;er Mö llebor _k unde st~lt
b~gg t hote_ll oc h
Tidigare ge;era~~och knypplat 1hop ·f1lt tt~aturre. ervat. VI har
anlagt en ham1'.: ' n_apberoet och gjort det t1 e har vi skapat e n a_~
restaurangerj~o~~ l~enni~banor_. Av _K~~pfuie :~fagit hit en _tu_r\ st~trom .
anlagt0 en go a ,blika attrakllone!·. I Allt på privat m1t1at1v.
Sveri es finaSle pu
d livskraltig by.
- o itu med de Slora
Gjort"Mölle till e~ let,n ~~rätta för våra barn~Vi11 tol~eta Mö llekuriren
Vår generation ~n 1oen om bybladet s u e ha s ~1dan blev
avgörande~frågorn~~aoc vdket fon12_at_~en
dynamiske
e ller Mölle By the
;. tte det vara t11ltall1o t, g

Motion till M ölle Byförenings År mö re
26 mars - 96 .
Vi so m rycke r art M ölle iir der fi na re som fin n,
blir min. r sagt upprörda niir Byföreningens s ty re lse
iignar e n mas a rid till art iindra på de r o m vi M ö lleb
tycke r iir bra! Som r e x Mö lle kuriren .
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ä~~~~ vå~

deba tte!),
lufte~~~~e.
. oo r sedan 1988 den anoch vis1onare ord_fko
. naturreservatet, lt"',,e .. e r tidens kommunal_a
Nere i Solv1 -en , '
rn ett monument o~
om den prov1skrämliga betongka~u:~~d~~p är förenat
Trots världe ns
inkometens. Att_t~ s1fr på s in p lats. Och na r ardna dräg liga badplatser
soriska trappai m ~i inte råd, inte ork _att an~~t bevis på vår nya
höosta skatter ar
la och våra tunste r.
.

~,~?

fö!'våra b,rn, vå" gam

.

::8

d

fattigdom.
.
s skull bekräftar Jag det \
För ordn!~&en e nast gjorde det. d v s

~:,~r~:~?

ila uppd,,ge<attta,1" '

och begär?e ~ygglo,
r ~v by råkrati , dart o m

';'~il\

med frågan. N_a r J~Ja~ regi, möttes jag aN~.eo
s lut fick Lti, ssty,elfö,e, b')'gga,pn
k · vol,e,ades. ,q,,
~!~~~:sr:.'.u::~~;vsr
och bortsopad.Hoppas det gå, bätt,e deo,a
B')'ggao va, ,eda, upp

ii~·

gåag.

Med

.
'
vänliga h " samga

Vi vill inre a u Medlem bladet kall heta "Mö lle
by rhe sea ". Denna slog an kan an viindas vid alla
möjl iga tillfallen - vilke t ocks,i redan görs - men cler
kan kn appast vara e rr bra namn p,i våt riclnino !
Vi vi ll a tt bladet skall hera MÖLLEKUR JREN
sam t se ut som gamla Mö llekurire n till såvii l innehå ll
som
Sen får de nya lidnin.:,osmakarna rycka v.
de
vi llforma1,
!
Man siiger a u ·'nya kvas tar sopar bra ·'. Men der
kan bli för br~. Vi Mölle bor tolererar inte a u man sor
borr de t som ligger oss vanm om hjiiriat.
Medlems bladet Jir e n viktig liink m ellan
J\1öl_lebor~a: Grannsämja octi Bygemenskap är lång t
v1kt1g a[e ai!_allt snack om paverkan av byns ut vecklrn g. Lat Molle leva som Mölle är!
Med stöd av o van begär vi at t å rs mötet röstar
fram. hur medlem_$bladet skall se ut - med förhoppnin
att vart gamla MOLLEK!JRIREN å terupps tår!
M ö lle den 20 mars -96
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~ MiiLLE HAMN HFil
Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 1 995
En av våra styrelsemedlemmar
och tillika en av Mölles stora
profiler, Bert Knafve, gick ur
tiden den 14 april. Vi lyser frid
över hans minne.
Under 1995 har hållits 15 protokollförda styrelsemöten, varav 2 extra styrelsemöten. Ett
extra föreningsmöte inkallades
till den 2 september och behandlade i huvudsak godkännandet av reviderade stadgar.
Ett arbetsmöte avhölls den 27
maj för arbeten i hamnen och
på badplatserna .

varav kan nämnas det med
våra hyresgäster, där erfarenheter från den gångna säsongen diskuterades, och i
ämnet "Bättre hamn", där 1 2
förslag till trivselhöjande åtgärder i hamnen kom fram .
Delar av styrelserna för
Syföreningen och Hamnföreningen uppvaktade kommunalrådet Claes Pettersson för att
direkt informera honom om
situationen i Mölle och föreningens arrendeområde och
de problem, som byn och
hamnen står inför. För att
ytterligare informera sig ,

kunnat förhandlas fram. Den
31 /1 2 1 996 går föreningens
anläggningsarrende
med
Höganäs kommun ut. Styrelsen har arbetat för att arildborna själva skall ta hand om
sin hamn och intresse för detta har framkommit i Arild. För
att inte en automatisk förlängning av avtalet på nuvarande
villkor skulle ske, sade styrelsen upp avtalet i december.

Preliminärt avtal har träffats
med byföreningen om tillfällig
hyra av f d väntsalen i
Annexet som föreningslokal.
För att fördela arbetet inom
Säkrast träffas någon styrelsestyrelsen på
medlem där varfler händer, r-------------------------------------------------------------, dagar mellan kl 8
beslöts i april
och 10.
FUNKTIONÄRER 1996
att ansvar för
definierade
Antalet gästande
Ordinarie ledamöter
Funktion
verksamhetso
båtar har i Mölle
Lennart Silen Alfredsson ordförande
mråden av typ
varit ca 2 .200 st, i
"Fasta
båtConny Svensson
v ordf.
Arild ca 250 st.
platser" och
Bengt Gille
sekreterare
Arrenden till
"HyresärenIngvar Ohnell
Höganäs kommun
kassör
den" skall tillhar uppgått till
Johnny Svensson
hamnansvarig
delas styrelse180
.000
kr
för
1eda möter,
Sven Gunnar Svensson
hamnansvarig
Mölle hamn och till
som inför styNils Erik Broden
redaktör,
skyltar
100 .000 kr för
re Isen skall
, Arilds hamn.
svara för alla
Suppleanter
ärenden inom
Löner
och
andra
Charlie
Svensson
hyresärenden
sitt ansvarsersättningar har utBengt-Olov Karlsson
Arild
område.
gått till styrelse
och revisorer med
Revisor
Under våren l
14 . 990 kr, till
och försom- l
Hans Göran Arlock
övriga med
maran har de l
206.025 kr
större av årets l
Revisorsorsuppleant
investeringar l
Lennart Löfkvist
, Vinstdisposition
I Styrelsen föreslår
gjorts, nämli- 11
.
Il .
I
gen,nsta at,o- L-------------------------------------------------------------~ att till årsstämman
nerna av nya
förfognde stående
eluttag med jordfelsbrytare på
gjorde Claes Pettersson med
vinstmedel 13.841 kr, dispokajerna, betalautomatik i
ordföranden i Tekniska nämnneras sålunda:
duscharna samt asfalteringen
den, Stig Lindestam, ett stutill reservfonden överföres
av vägen mellan Hamnhuset
diebesök på ort och ställe och
880 kr, till periodiseringsfond
och
Brandstationen.Under
diskuterade åtgärder och
1995 4 .181 kr och i ny
sommaren inträffade en del
handlingsprogram för de mest
räkn ing balanseras 8. 7 80 kr.
händelser med dykverksamhet
högprioriterade med ledamöter
Föreningens resultat och
inblandat, vilket föranledde
frånhamnstyrelsen .Hyresavtal
ställning i övrigt framgår av
styrelsen att kalla Kustoch markarrenden för våra
resultat- och balansräkningen
bevakningen och Kullabergs
hyresgäster i hamnarna har
vilken finns tillgänlig på Möll~
Natur till ett styrelsemöte i
reviderats, varvid bl a sponsHamns. kontor i Annexet.
september för att få klarlagt
ring av del av hyran införts för
vilka regler för dykning som
ideell verksamhet. Med en av
Mölle den 22 februari 1996
gäller från och runt berget.
hyresgästerna i Hamnhuset
Under hösten har möten även
har under året ett avtal med
Styrelsen
i andra speciella frågor hållits,
de nya hyresnivåerna inte
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FÖRSLAG TILL FÖRBÅ.TTRING AV MILJÖ:
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