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AfÖLL'E 13'Y:fÖrJ('E'J{J'J{.fj
fiå[{e,r sitt !Å.j(SAfÖ'I'E i Afö{{e, Stationsfius
tisdagen den 26 mars k[ 19.00
'lltöver stat1geen[igaförfiandlinga:r vi[[ vi tfisk1ftera
föreningens ver(~anrfiet och de ofiKJ! pro_je(te,n i ver/(Janzfretspfun.en.

aet

'lJu, som tyckt;.r att !J,{ö[fe är bfana
finaste som finns att verf,;_9 och bo i och som
v i/[på·verf(g utveck(ingen i b_11n
f1.ar 'Du bra försfag k_qm till mö tet så v i f år disf(_lftera Vina
önsk;gmål och synpunl(je.r och 11u.aver(_q. tiff att fä
än 6ättre i fram.tia.en.

aet

'Väfl(gmna

Styrefsen

Lotteri mecf fina vinster ocfz. j örsäljning av 6öcl@r mm.
('Ta mecf spiicfc,acf portnwnnii).
'Vi serverar f;g.ffe ocfz. k,ai;gr mot en [iten kg[fe((J..

DAGORDNING

vid Mölle Byförenings årsmöte
den 26 mars 1996.
1.
,.,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mötets ö ppnande
Val av ordförande vid mötet
Vala,· sekreter.ire vid mötet
Val m· 2 justeringsmän till ika röstra kna rc
FrJgan o m kallel se till årsmö tet
utfärdats i rätt o rdning
Styrelsens förvaltnings bcrättelse
Revi sorernas berättelse
FrJgan o m ansvarsfrihet för styrel sen
Fastställande av årsavg. för 1997
Val av styrelseordförande
Val av styrelseledamöter
Val av styrelsesuppleanter
Val av revisorer
Val av revisorss uppleant
Val av kommilleer
Val av valberednig
Eventuella motioner
Övrigt
Mötets avslutning

Styrelsen

'Motioner sk,af[ ui.mnas ti{f
sef(Jeteraren senast tfe.n 24
mars.

MEDLEMSAVGIFT

FÖR

1996

Vi bi fogar ett inbetalning ko n för medlemsa\'gil"tcn. Föreningen arbetar för a ll tilh arata Möllc och mollcbornas intressen och alt med o lika akti viteter och arrangemang göm det
tri vsamt I byn. Vi nll verka for att bevara den gam la kulturen
och den fina miljö n vi har, men lindock alt ,·i rår tillgodosett
de kra\' v 1 kan ställa på ett modernt fungerande amhälle.
Styrelsen fbr\'altar de t gamla stallonshuset och ubventionerar
föreningar i Mölle fö r möten och andra arrangemang. De olika
projekten i Vcrksamhctsplancn måste styras upp mot
bakgrunden av ekonomin. Hela verksamheten ä r beroende av den
ekonomiska ba . som medlemsavgifterna utgör. Vi ä r därför
tacksamma o m Du stöder fö reningen genom att betala
medlemsavgiften, som i å r är 75 kr per fami ljemedlem.
Styrelsen

LD

ÅRSKORT TILL KULLABERGS

NATUR
Kullabergs Natur har även i år tillmötesgåll oss i vår begäran au
till raballerat pris sälja årskort till våra medlemmar. Kortet kostar
150 kr (mindre än halva ordinarie priset) och bcr'åttigar till obegränsat antal infarter till området. Förutsättningen är all Du betalar medlemsavgift till föreningen. Sätt ett kryss på inbetalningskortet så utfärdar vi ell medlemsbevis som Du lämnar i
vakten när Du vill köpa årskortet.
Styrelsen
LD

STYRELSE OCH REVISORER.
( Val avser till årsmötet angivet år.)

Nuvarande

Valberedningens förslag
Vald till

Väljes till

Ordförande
Lars Schölander

l 997

O:rdinarie ledamöter
Ingegerd Ed ler
Birgitta Gi lle
Kar! ,.., us!.af Hansson
L('n rtfW h b · on
Gu nnar Olsson
P~r-Eric Schyb~rg

l 996
1997
1996
1996
1996
19:)7

Supplean.:ter
Pei Andersson
Olow Axelsson
Britt Möller

1996
1996
1996

Bengt Brin g

1998

Nyval

Sv~n Bertil Svensson

Nyval
Nyval

Omval

1998
1998
1998

Gunilla Bjömeman
Ann Blomberg
Nina Lundberg

1997
1997
1997

Nyval
Nyval
Nyval

Christina Svensson

lngegerd Edler,Karl-Gustaf Hansson, Lennart Ohlsson, Per Andersson,
Olow Axelsson och Britt Möller har undanbett sig omval.

Revisorer
Ordinarie
Christer Bolin
Gösta Welin

1996
1996

Per Andersson
1997
Carl Magnus Liljegren 1997

1996

Omval

Nyval
Nyval

Suppleant
Leif Persson

1997

Mölle 1996-02-18

Valberedningen
Greta Yngve (sammankallande), Solveig Dencker-Edström, Ulla Schyberg

I

Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva är en
organisation, som arbetar för lokal demokrati , byakrnft
och bygdeutveckling. Man arbetar för alt få igång ALUprojekt med de pengar, som via länsarbetsnämnderna
slussas vidare till de lokala arbetsfönnedlingama.
Organisationen är också engagerad i fördelning av EUpengar - strukturfonder - som särskilt gäller projekt i byar
i glesbygden, men som även Mölle skulle kunna komma
i åtnjutande av. Hamnen och baden är de projekt, som är
mest aktuella och som ligger inom prioriterade
bidragsområden.
Vi har deltagit i ett seminarium i frågan och kommer
framgent all följa utvecklingen. Ansökningar skall gå
genom kommunen och som framgått av referatet o~
mötet med kommunalrådet initierade vi frågan då. V1
skall hålla oss underrättade om hur kommunen agerar.

Tippar Du här i Mölle ?
Om inte - Gör det ! !
På ICA-Fyren är man bekymrad för att
man eventuellt kan mista Tipstjänsl
eftersom omsättningen inte anses vara
tillräckligt hög.
Det finns många som gärna vill ha
dennå tjänst kvar i närområdet för att
slippa åka till Nyhamnsläge eller
Höganäs.
Tippa därför här på Fyren så får vi
behålla tipset.
Butiksrådet.

Styrelsen

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1995
Resultaträkning 95-01-01--95-12-31 och Budget 1996
INTÄKTER

1995

JlncljEel 1996

Medlcmsftv~ificr
Hyror, utstitllningftr
" , övrig t
Hyreshidrng
Diverse inkl. förs .
Riintor

58.681
29 .812
66 .245
10.000
25 .025
13 . l.~9

58.000
37 .000
65 .000
10.000
15.000
13 .000

Stfttionshuset:

Hta
E , viirmc

~cp .
Ovr.ko sl
Förbr . inv
Försiikr.

25 ,000

Mölledagftrna ink loppm .

1995

KOSTNADER

Löner inkl soc. avg
Konto rs. mftl
Po rto
Fr. tjänster
Gåvo r , repr
Anno nser
Möllekuriren
Arrongemangskosln
Möten
Diverse
Avskrivningar
Result at

Kro no r

202 . 922

Kronor

223 .000

30.300
43 .769
5.059
10.487
1. 171
2 .130
92 .916
27.963
5.678
3.077
I 5.145
4.601
817
28 .634
7.518
7. 13]
9.065
4.743
207 .288
-4 .366
202 .922

-- -- ---- --

llucl,tet 1996

32.300
45 .000
6 .000
10.000
1.500
2.200
97 .000
30.000
6.000
3.500
0
4.500
1.000
30.000
8 .000
6 .000
10.000
10.200
206 .200
16.800
223 .000

- - - --

Balansräkning per den 3 I/ 12 I 995
TILLGÅNGAR
Kassa, Bank, Postgiro

SKUL0ER och EGET KAPITAL
1.315
Levcrantörsskuldcr
843
Sociala ev2il\er
10.000
Interims, Ovr skulder
60.842
Jubilcumsfond
195 . 168
Eget kapital
-4 .366
Rcd ovisftt resultat

208 .880
1.366
19 .616
33 .940

Kundfordringar
lnterimsfo rdringn r
Inventarier

Kronor

Krono r

263 .802

263 .802

Kommentarer
- Trots uteb liven intäkt från Hamnfest och Loppmarknad (ca 20.000 kr) har inte underskottet för 1995 blivit
större än 4 .366 kr, vi lke t i huvudsak beror på mera intäkter från medlemsavgi fter, arrangemang och försäljning_
- Jubileumsfonden har tillgodoräknats ränta sedan tillblivelsen. Mölle kapell har fått 4.000 kr som gåva,
som tagits ur jubileumsfond en .
- Reparation av Stationshuset är beräknad till 30.000 kr -96, vilket kommer att skrivas av på 5 år.
- 15. 000 kr i reperationsfond 1995 har tagits i anspråk för duschinstallatio n i lägenheten.
- Antal hushåll , som har betalt medl emsavgift 95 , är 377 (348) i fastighet och 45 (36) i lägenhet.
94 års siffror inom parentes.

BG

VALBORGSMÄSSOBRASAN
Vårbrasan behöver bränsle. Kvistar - grenar mm kan
"tappas" vid gamla lastkajen (söder om boulebanan).
OBS Ej cyklar - madrasser - sopor etc. OBS
Trivselko mmittcn KGH

Planera in MÖLLEDAGARNA
den 26 till 28 juli_
Vi behöver Din hjälp då för att vi
skall lyckas.
Se vidare i nästa Mölle by the sea.

GO
V ÅREN ÄR SNART HÄR ---Det innebär bl a strandstädnino
Söndagen den 17 mars
- Samling vid Ruffen kL 09.00.
Efter avslutad städning - samling vid Knafve"s för
enkel förtäring. Välkomna!
0

Trivselkommittcn KGH.
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Verksamhetsberättelse för 1995

näckrosorna och omgi vn,ngen där lir ocksa en kommer all vara delaklig I en llcrtal akti r itctcr
i hamnen . En redogörelse och en deta ljerat
!Unkt akti vitet.
Motion och idrott. Vi undersöker program ko mmer an rcdol'i,as I kommande
möjligheten all anHigga en minigolfbana i meul cmsblc1d.
Station s hus et gar 1y,·,irr med ca
ansl utn ing till swtionshuscl och boulcbanan
I 5.00() kr förlust. D,\ har ,·i ändock rctknat a,·
Diskussioner skall w, upp med SC /\ om all
ha deras b:1d- och simanl;iggrn ng öppen under de 10.000 kr 1·1 foll i b1drng fran Kul turnämnden I lyrorna ror fö remnfm och arrangevin1crhalvarc1
Projektet Kultur lir under bearbetning I ma ng för bybo rn a är ju sub,·cnt1oncrade
proj ktct ingår bl a gui dnin g och inrormationcr Fasl1 ghctskon1ore1 har hyn kontoret på ned re
planet for hcmljänsten Biblioteket. ,om l'i
om Miille. Kul labcrg och Kullabygden.
Galleri Stationen kommer all ha ul- fortfarande har krar I lokalen ar. som hinill s,
sttillningar under '27 vec kor i somma r d:1 öppet ralJ<.: tor,dag mcll,111 kl 16 00 och 18.00
~amrnanlagt 7':. konstnarer vi~ar sinn abtcr En ,\1·1ale1 med fr1sti ght:t,kontore1 om vi1111salcn 1
fullst:mdi g tabla örer ulst,ill rnngama kommer 1 annc-xct ,ir klart 1:11 khmt>kyud för bu,sreseniirerna hnr ,all, upp, hörJi,n ~11· allcn
ni\St:1 medlem,blacl
Projeklet I nformalion och PR syftar Enli gt hyrcskon1rakte1 med kommunen om
k om m1 llCn och åven organi serat utlfi mngcn 1 ti ll all i ohka media propagera för Möllc oc h ~ta li onshusct ~" ara r vi för invändi ga
biblioteket. Ou11ksrådc1 har al'Cll i i.\r bestal! a" fördelarna an ho och verka här. An inrormcra repara11oner medan ko mmune n siar för del
:\rne I-lagberg. I.isa Knafve och Per-En e om akti viteter och arrangemangs;\ att bcsokare y11re underhallcl :\ödl' änd1ga reparationer i
Schyticrg Febe ,\lfrcdsson har fu ngerat m m och tun<ter stannar och ko nsumerar Del mc. l husen ,am t Il ) 1nkop och ö 1·cr,yn :t\·
intendent för sta11onsh use1 Styrelsen har fram nårl1 ggandc medi al är JU del scd<in 9 ar utgn na 1111·en1a rier berhknas kosta c.a 75 000 kr.
till arsmö1c1 haft 16 protokollförda samman- mcdlcmsbladct Mölle kuriren , ,o m nu (inkl. mom,). Rcpara11oncr I lagenheten , kall
prioritera:.- l...acka gc , 1d halkongcmf1. örng[I
föreslås ändrn namn till Mölle by thc sea.
traden och A Li har lniffats 5 ganger.
Beslut I styrelsen och ,·ascnthga händelser I projektet 1ngar ocksJ en forundersökmng om utvändiga reparationer 111kl. regnskydd \'Id norra
fra m ti ll höstmotct den 8 augusti har rcfcrcraLs anslutning till " I ntcrnet''.en framtida ut vcck• c ntrC.n !-:tmt i n\'ä ndiga skador p g a Hlckagen
under"Förrningsnytt" i 1\löllekurircn nr I. hn g rör var mformau ons- och PR-l'erksa mhel beraknas kosta kommunen ca I00.000 kr.
Styrelsens ''UPPROP" ti ll samtliga
'2 och 3'95. Verksamhetspl anen redovisades 1 och . om cu arbc1srält En stra tegi l'ör 1gångdetalj I nr :; 95 och diskuterades n d höslmötct sall111ng har utarbeta t, men tyl'arr har liden kommunfullmäktigeledamöter om att
da styre lse n fic k uppdragel an arbeta vidare inte medgett all , tudera hur or!!an,sati onen för rädda Mölle brandkår medförde all en par
ledamöter hörde m sig och sade ,ig \'ilJa arbclii
cnli g1 föreslagna 1n1ent1oncr ,\r11klama pil sid. denna verksamhet , kalI ;.e ut
Katten ur tunnan nr 11d det ha1 laget för bordliiggning ar fragan enl. l' årt förslag
:< 1 '.\lölle b: the sca -1 95 ar ocksii refera t frM
valborgs • och '.\Ian hade 1n1e haft klart för sig de bel'ekclscs1yrcl searbc1e1 Vi anser del därför mle l'am nöd- av klarad men Gökotta,
ar ocksil 1rad111oncr grunder som l'i redogjorde för i brevet 13randl'and1 g1 upprepa dessa handelser har I vcrksam- mids ommarfirnndc
hctsberällelscn. Kopior al' styrelseproto kollen som \ ' t rakna r me<..I skall organiseras avcn i ar chcrcn har som argume nt för nedl aggmng all
l\•lölle I lamnförc111ng har I avtalel han inte kan organisera kåren på det säll som
finns ti ll gängliga an läsa i b1blio1eket och 1
Ruffen
med kommunen ansvaret ar n for badplm. crna forsknre, 1 länsstyrelsens hestämmelser när
l\ lö let med kommunalrådet C laes in kl bar nbadbassängen i Sol\'1ken . 1: ö r det gäller bemanning och ,nsliillelsctid. Trot.
Pettersson tillsammans med representan ter proJektel Bnd och s trand ar det angelaget all l'ar ,·adjan togs beslut i kommunfu llmakt1ge
fö r ru1m nförernn gen refererades 1-1'95 al' Möllc hela byn hJalper till Hit halla ordmng 1•1d baden
nll 1'1gFa ner ,·ar brandkar
by lhe sea dels p,\ sid. '2 "lvlöl le är ell fi nt Redan I somra bildades en arbetsgru pp som
Butiks rådet har haft sammantr:ide med
gammalt l'arumarke" (,•ar ordförande La rs fö rsokte hålla rent fn\n tång I Fiigell'ikcn - en i ICA-Fyren och bl a dis ku1era1 all gör en enkät
Schölanders programförklan ng ut1ryckt som sig ho pplöst arbete. Efter bara nagon dag ar bland byborna för all utröna "l'ad v1 tycker om
d r syn på Mölle och Möll cs betydelse f'o r budvikcn fylld av t,\ng igen Atg:irder för all butiken" . Ma n ar belatcn med utvecklingen av
kommu ne n) och del;; pli sid -I och 5. ;;om styra undan 1i\ngen 111/1. te ,·1d1as. Li ka. a skall , i affa ren och är tac ksam för möllcbornas
atcrgc r minncsnotcrin gmna 1·ra n kommunal - arbeta för all kommunen rndikall atgärdar b!u.Je köp1rohe1.
radets redogörebe för kommunens arbete och bryggan och barnhadbassangen i Sol1 ike n.
Vagl'erket har. efter piltalande"" nagon
planer De l'iktigaste punkterna fr~n mötet och Enl igt rad 1•1erfarit har hamnforemngen haft cu mollebo. bcgart all " Välkomstsky lten''
de önskemål v1 har på kommunen för all kunna möte med företrädare ror kommunen med dessa flyt tas. Den påstås skymma sikten för
lern upp till vad ,·1 vill presentera under vårt frågor på dagordrnngen och besök på rc,p. söderifrån kommande trali k vid S\'äng ner mol
varumärke. sa mmanfallade I ett brev 1111 pl ats Vi avl'akla r res ultatet av dessa Gyllc röd. Som ny plats fö reslås hållplatsen
kommunal rådet, refererades på sid. 6 under rörhandlingar. ProJektgruppcrna i l3ad och 50 m norr om Ryhusen.
"Hamnförc ningen har ordet ..
Stra nd skall också undersoka möjlig heterna all
Fn l'ill iga krafte r har rensat källaren i
I civn gt har styrelsens arbete under hösten skaffa sponsorer för badplatserna
ann exet fn\n loppisgrejer. Tillsammans med
praglats a,· -verksamhetsplanen. De 0esta
Barnarrnngemang.Ol1ka underhållnings- Möll e Boulcklubb sålde. del mes ta på
projektgrupperna är bemannade. Två 1·älbesökta program för barn och un gdomar i byn är en loppmarknad och in bringade 3.'200 kr. som
projektmöten har diskutemt policy och vägval vi kti g del av verksamheten. Me n det krävs delades lika med Bouleklubbcn. Julbasaren
i de ohka proJekteten. Ordföranden har förklara! engagemang av möllebor - främst då föräldrar gav el! överskoll på 3.665 kr. Värdefulla
all alla aktiviteter. som ingår i resp. projekt till barn i åldern som deltar i kt1v itetema. Man tillskon till vår ekonomi.
inte går all genomföra på en gång utan projekt- kommer all kontakta de möllebor som på
Civilingenjör Bengt Göransson från
gruppe rna mås te själva prioritera och förra årsmötet och på höst mötet anmälde sig Lidi ngö har åtagit sig att slipa och lacka
organisera de olika akti viteterna i den omfall- intrcssemde all delta
skyltarna på Karl Xll:s Skansar.
ning byborna ställer upp och hjälper till. En
Hamnfesten, som tidigare var så populär.
Styrelsen framför ell varmt tack ull alla
beskri vning på projektens status följer nedan.
återuppstår i något annorlunda skepnad under som under året arbetat i projekten och med
Natur och turism. Kullabergs Natur da garna 26 till 28 j ul i. Festlighete.rn a , arrangemang av olika slag eller på annat säll
ställer sig positiv till all under sommaren med- omdöpta till MÖLLEDAGARNA, får en bidragit till all årets verksamhet varit till nylla
verka vid bussturer mellan lv!ölle och Kullens något annorlunda utformning. El! synnerligen och glädje för Möllc och mölleboma.
Fyr och infomiera om naturvårdsomr.1det och ambitiöst program har utarbetats och till stora
sill Naturum. Vi skall ta ko nta kt med delar redan organiserats. Det viktiga är nu att Mölle 1996-02-27
kommunekologen om Fåladen. för promenader byborna ställer upp och hjälper till vid de olika
dä r och info rmera och göra den mera känd. aktiviteterna. Festligheterna sammanfaller med Styrelsen.
Möllc Golfklubbs Möllevecka.Hamnföreningen
Promenader upp till tjärnarna och studera
l.D

Styrelsen för Mölle Byförcning avger hltr
sin rappo rt för verksamhetsåret 1995. det '27:c
sedan starten I968.
Styrelsens sammansällmng fram går av
rn lbercdmngcns uppställning. Arbetsutskollel
har bcstitll al' ordf. I.1rs Schölandcr, r . ordf.
Gunn ar Olsso n. sekr Lennart Ohlsrnn llCh
kas~ören Birgiua Gille. Leif Persson har rnrit
redaktör för lvlöllckurircn I o m nr 3195. med
assistans för prod uktionen av Bengt Gille Fr o
m nr -119;; har en redaku onskomminc bestående
av Ti na R1nncr1 . Stig Lamm och Ludde
Persson öl'crtagit arbetet med medlemsbladct
Ingrid Clacsson har ansl'arat för :\rets konst ulsttillningar i Gallen Stationen. l'thyrnmg och
organisation sköts för I996 al' l\färta T:1al
K.G I Jansson har som tidigare dn l'il Tnvsel-

1

