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Mölle by the sea är egentligen gamla Mölle Kuriren
i ny kostym.
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Det spelar ingen roll. Mölle är bäst. Vad är Florens,
New York eller Malmö mot Mölle! Slätt intet.
Idag blåser de t västl ig o ch d et
skumm ar långt upp på N o rra
Strandvägen . D et är tidig m o rgon
och h östen lurar i bj ö rnbärens
svarta fårg. M anskapet i ru ffen
h ar stän gt d örren m en man ka n
se e n basker genom ett fön ster.
J ag ö nskar att j ag fi ck sitta m ed
och lyssna.
Det d o ftar starkt av tång och
hav, säkert nyttigt fö r lu ngorna.
B erget ligger där det ligger, ruvar
på sin histo ria. M äktigt och vackert. D et gö r ingenting att Kullabe rgs H o tell står ö de eller att den
sto ra reklamsky lten i h amnen
sticker upp i all sin fulh et. D e t är
M ö lle och d et är fint. M öllebåten
kurar i e tt hö rn , de t känns som
om d et var länge sen de t va r
sonu11ar.
Svän ger n er m o t Solviken
och Dambade t där vågorna
h andlö st kastar sig mot järnstegen . Inte en valkyria i sikte,
bara en ensa m m ås som plirar
m o t mig m ed gula ögon. Här har
sanne rlige n m ån ga frågor b eh andlats under långa varma

somm ardagar. Allt fö revigt lagrat
i gn ejsen . O ch badbryggan m å
va ra hur h o pplös som helst m en
den är vår. För reste n undrar jag
vem so m h ar gjort d o m m urad e
solplatserna. Uti dessa är det gott
att vara e n blåsig aprildag när
solens strålar värmer. Och här
kan m an h ö ra näktergalen i juni.
Nu h ö r j ag bara ett gän g skrakar
so m i v- fo r ma ti o n är påväg utåt
h avet. V änder åter m o t hamnen
och m ö ter 1nin vän fiskaren so m
säger att han har finfin nyfän gad
to rsk . Sånt är lyx. O ch att hitta
ka ntareller runt husknuten .
Tar en vä nda utåt fål aden
som idag går i dovt brunt, milt
grått och ett stänk o ckra. B akom
slånbärssnåren glo r e n ko. H är
går j ag bland kanin er och kor o ch
län gtar in genstans i världe n!
Vänder j ag mig om e tt halvt varv
ser j ag M ö lle i morgo nsolen .
I upphöjd grandessa G rand
Hotell likt en sto r vit g räddtårta.
M ö lle by the sea - en unik plats
på j o rden värd att förvalta väl.

TR.

R.edakti o nsko mrniten v i!J med
det ny:i tidnin gshu vudet acko mpa nj era de ideer o m ett u tvecklat M ölle som d iskutera i byfo reni ngens styrelse och dess
verksa mhetsgrupper.
R edakti o nens avsi kt är att
skap:i en tidnin g so m rappo rterar o m byforeningens o li ka
verksamheter, m en d essu to m
ho ppas vi fa utrymm e att sprida
kunskap o m byn oc h dess innevå nare. Vi ser också gärn a att
M ölle by the sea blir ett fo rum
for olika åsik ter om M ö lles
utvec kling. R edaktio ne ns b revlåda står ö ppen for ynpunk ter,
både vad det gä ller
byforeningen och tidningen.
R edaktio nen ö nskar alla
tid ningsläsare en ri½tigt God Jul
och ett Gott N ytt Ar och passar
på att rikta ett varmt tack till
tidninge ns fö rre redaktö r, Leif
Persso n, fo r ett fine och entusiastiskt arbete under många år.

R edaktionsko111111iten
I förra nu mret av M ö!Je Kuri ren, 3/95, bifogades sista dele n
av M ö!Jeryds bo k m 8.
Den som har sparat d e tidigare delarna , kan nu sätta in
dem i det bifogade o mslaget.
Byforeningen har också låtit
binda in ett antal böcker som
finn s att köpa av Ingegä rd Edler
fo r 30:-.
BestäU per telefon 34 7 3 97 .
M ölle by the sea, M ö lle Kuriren
i ny form. M edlemstidning
för M ölle byförening. Ansvarig
utgivare är Lars Sch ölander.
R edaktio n: Stig Lamm, T ina
Rinnert. Layout Ludde Persson .
Tryckt hos Tryckeri AB i
H öganäs.
Brev till redaktionen:
M ölle by the sea, Box 24,
260 42 Mölle. Brev till Mölle
byf'orening: 260 42 Mölle,
Postgironr 515201 - 2
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M ölle, sedan länge känt vida
omkring i både Sverige och
utomlands. Det bör kunn a lanseras igen och ska pa efterfrågan
hos m ängder av besökande och
tu r ister. Ett varu m ärke är en
viktig del i m arknadsföringen
1nen ett varum.ärke kräver att
m an har någo t att e rbjud a.
Mölle by th e sea är ett tema
för de visio ner och intentioner
som finns, för att uppnå vad vi
eftersträvar.
Men vi m åste leva upp till
det som varumärket står för, och
att det som utlovas också infrias
när besökande och inflyttade
m.öter verkligheten. Man skall
inte bli besviken när m an väl har
upplevt det. M an ska fa lust att
återkomma , och utan tvekan
kunna rekommendera vänner
och bekanta att åka hit för att
uppleva just "Mölle by th e sea".
Vi m åste visa att de gamla takterna sitter i.
Vi kan bjuda på goda hotellrum, förnämliga restauranger,
bad och en unik natur. Vi har en
utmärkt hamn, som dock har sina
problem. Baden är Skånes bästa,
men har sina brister. Naturen
och möjligheterna till friluftsliv
är unikt, och sist men inte minst,
vår välrenommerade golfbana.
Kort sagt, något mer skiftande
och inbjudande far man leta efter
i denna del av landet.
Allt detta står till förfogande
och rätt underhållet och brukat
är det en värdefull tillgång för
korrununen.
Vi har i byföreningen utarbetat en verksamhetsplan, där de
olika resurserna ingår och som
vi räknar med att aktivt kunna
använda i olika arbetsgrupper.
Vi tror att vi kan göra dessa
.
tillgångar rättvisa och anvä nd a 1

reklamen fö r M ö lle och dä ri genom verka fo r att verksamhetern :1 (krogar och andra) fa r en
större kundkrets.Vi räknar m ed
att ca 200.000 fo rdo n årlige n
komm er till M ö lle och med dem
ca 400.000 besökare. D et är en
stor köpkrets, som nu ofta bara
åker upp till fyren och/ eller ner
till hamnen. Tittar ett slag och
sedan åker sin väg igen.
Vi vill i stö rre o m.fattning,
m ed hjälp från 111.öllebo rna, fa
dem att stanna upp här i Mölle
och "ko nsu1nera".
A!Jt detta kan göra kommunen attraktiv, inte enb:1rt för
turism en, utan också för nya
fö retag att etablera sig här.
Och för deras personal att bosätta
sig här.
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MOLLEBY
THE SEA PÅ
INTERNET
För att skapa arbetstillfallen i
Mölle är det av stort värde om
den nya IT-tekniken kan användas. Det gör det möjligt för
många att både bo o ch arbeta
här. Ett hantverkshus, som v1
föreslagit att placera in i den nya
bebyggelsen, är en del i att
tillvarata våra ungdomar och
arbetskraften i byn, istället för
att man flyttar härifrån. Inte
minst aktiviteter av underhållningskaraktär, är av värde i detta
sammanhang.

Mölle Bou lekJ ubb har avslutat årets tävlingssä ong med
ind ividuellt kJubbmäs terskap
och ett par bli xtturn eringa r.
M en bo ul espelare är ett energiskt släkte och fo rtsätter sin
trevliga am varo på bo ulebanan vid Stationshuset,
åtminstone fram till jul o m
det inte regnar for mycket.
På tisdagar frå n kl 10.00,
onsdagar och torsdagar från kJ
14.00 kastas kloten och lägge r
sig i bästa fall inti!J Li!Jen
under den 1 - 1 l / 2 timme
som spelet pågår. Välkomm en
att prova på spelet!
De verkliga entusiasterna
låter sig inte nöja m ed detta
utan spelar va rj e o nsdagskväll i
M atakis Blå Hallen i H öganäs .
Finalerna i det individuella kJubbmäs terskapet spelades
den 3 september. Siv Andersson och Gösta Welin hy!Jades
vid prisutdelningen på Söderbergs bykrog.
En blixtturnering den
24 september såg Greta Yngve
och Maj-Britt Hansson som
A-segrare samt Malte Nilsson
och Charlie Svensson som
vinnare i B-gruppen.
I Blixten den 29 oktober
segrade Maj-Britt Hansson
och Christer Bolin i A-kJassen
medan Inger Bring och Charlie Svensson tog hem B -spelet.
Supe med prisutdelning följde
på Reitaurang Intim.

A .T

Vandalise•
r1ngen av
väntsalen
i annexet
har ständi gt va rit ett problem .
Styrelse n har vid fJ era tilJ fa lkn
ti llskr ivi t Fa ti ghetskonco re t och
krä vt att vi löses från de n passus i
hyresavta le t o m skyldigheten att
hålla vä ,malen ö ppen fo r bussre cnärer. Vid ett sammanträde
rned fasti ghet. koncoret har öve re nsko mm else träffat o m att
ko mmun e n nu sätte r upp ett
klimat kydd fö r bussresenärern a,
fö r lagv i i bö rpn av alJen m o t
fo tbo ll planen . För av lös nin g av
denn a cie l i avta let fa r vi be tala en
årlig hyra för bu skure n.Vi far ju
då vä ntsalen tillgän glig, som vi
för hoppni ngsvis kan hyra ut oc h
fa in m o t va rande pengar.
Som vä l alla har ett eller
hö rt har ga tuko ntoret tag it bo rt
det tidiga re räcket vid Trappstigen och m o n te rat dit ett nytt
ändam ålse nligt och verkligen
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nyggt räc ke. Vi har till täll t ga tukon to ret e tt brev där vi tac kar fö r
deras sätt att hantera de nn a fråga.

Spännande
konstsäsong
Märta Taal, har påtag it ig an varet fö r Galleri Stationen u nd er

Minns du ...
lVlölle museum för sjöfart och teknik presenterar
mi1111es1Järda saker på temat: minns du ...
Minns d u din förs ta ångmaskin?
Alla grabba rs dröm . En egen ångm askin.
En fasc inerande apparat.
På musee t vid hamnen kan du åter
se din barndoms ån gmaskin och ett
20-tal andra ång-,varmlufts och sterlingmaskiner. Men museet är inte bara till
fö r "grabbar", här finn s dessuto m ett
1000-tal för alla intressan ta ting att cicca
närmare på.
Välkomna till musee t. Kom själv.
tag m ed fa miljen eller besöka nde vänner.
Men ring först. Telefon 34 73 25
fö r visning. Fasta öppettider har vi bara
under sommaren .

nästa år. En lig t vad M ärta rapporterat har uthyrninge n för
nästa so mmar gått bra m en d et
finn s några \fecko r so m inte
är uthyrda. Ar Du intresserad att
v i a D ina alster, ring då till
Märta. (Tel. 042-34 78 34).

FORRFANNS
DET ETT
HOPPTORN
I RANSVIK
En populär attraktion. K an
resterna av badbryggan och e tc
nytt hopptorn möjligen bli förem ål för ecc manöverarbete för
l ng 2 i Eksjö? Försöka duger ju
alltid. Likaså bör det undersökas
vilke n hjälp vi kan fa av ALU
resp. av EU strukturfonder, som
d e lvis avses gå till sm åha mnar
och fritid (bad). l vår verksamh etsplan syftar vi till att fa våra
bad EU-flaggade.

Vi har nu beställt en ny laddning
randiga baddräkter. Dessa finns
nu att köpa hos lngegerd Edkr
(Tel. 34 73 87).

Möte med Kommunalrådet
Claes Pettersson
Lars Schöbnder (LS)
Le nnart O hlsson (LO)
Le nn art Sile n Alfredsso n (LSA)
Bengt G ille (B G)
Conny Svensso n (CS)
Vid protoko lle t: Lenn art Ohlsso n
Sammanträdet hade tillko nunit
som e n uppföljning av de t allm änna m ö tet med poli tikerna i
ko mmun en i augusti 1994.
Ko mmunalrådet hade fra mfart ett
önske m ål både till LSA och LS
o m att fa diskutera Mölles problem .
C lae Pe ttersso n hälsade oss
välkomn a och såg so m angeläget
art vi kan diskutera d e viktigaste
proble m en, m en sad e sig vara
m e d veten o m att d e n ekonomiska
situ atio n en gör att inte allt går
e nligt d e önskem ål byn har.
LS tackad e fö r att vi fi ck
komma m ed att uttrycka : " Vi är
inte här fö r att ti gga om penga r
för o lika proj ekt, utan är mer
inställda på att fa tala o mm vad
Mölle egentligen skulle kunna
representera i ko1nmunen och
vilken slumrande resurs denna
by egentligen är" .
D et redogjordes för d en
verksamhe tsberättelse som vi i
byförerungen utarbetat och är i
full gång m ed att organisera. M e n
skönhetsfläckarna m åste putsas
bort så att inte de aktiviteter, som
skall ge oss de be räknade effekten1a, kommer på skam. T ex o m
resurserna inte uppfyll er de krav
som utlovats i reklamen o ch
varumärket. LS såg som viktigt
att infrastrukturen fick en sådan
inriktning att vi kan ta emot alla
besökare; att man skall komma
tillbaka , göra reklam för kommun en och d ärigenom skapa förutsättningar för e n ekonomisk
positiv utveckling.
.
C laes Pettersson redogiorde
för vilka åtgä rder som man under
senare tid vidtagit for att kommunen skall ra en god utveckling .
En viss omförd elning av resur-

sern a har gjorts och kravet på
eflektiviserin g h ar skä rpts. Ku lture n har kanske fatt stå tillbaka e n
de l på g rund av kravet ju t på att
infrastrukturen m åste förbättras.
Kommer inte verksa m heterna att
ö ka , finn s det heller inte m öj ligheter att finan siera kultu r, natur oc h
övrig intellektu ell timulans 1 d en
ut träcknin g som är ö n kvärd .
M an m åste båd e gasa oc h bromsa
i d en här verksa mh eten fo r att: fa
ut det m esta m öjliga av de resu r er
vi har. Som exempel nämnde
C laes Pettersso n Arildplatån o ch
Ru sthållargå rd en , som fi ck sina
planer nab bt utarbetade oc h
fas tställda. Likaså har M ö ll e H äs le
o ch u tfyllnaden i Mölle hanrn
fatt sin lösning på ett snabbt sätt.
Till fromm a fo r fö retagandet o ch
m öjligheten till utvec kli ng av
Mölle hamns resurser.
E n viktig del är vägnätet. Vägverket har nu kopplats in o ch arbetar
m ed de problem som dragits i
långbänk. Snabb ussarn a, so m var
avsedda att enda st gå till H öga näs,
ko m.m er nu att fö rlängas till
N yhamnsläge. Allt för att fa kollektivtrafiken attrak tiv so m ersä ttnin g och god konkurrent till
biltrafiken .
C laes Pettersson o ri enterade

o m att det blir stora satsningar i
ko m m unen. På skobn (S')ll1111asiet), vägnätet, brandstati o ne n
och o mbyggnad av ishallen .
För att inte förd röja oc h lägga
tid på min d re investering:11· och
kostnader har laes Petter so n
begä rt att Jä lv fa disponera
I 00.000:- fo r oför utsedda kostnade r, so m han Jä lv besl utar o m
oc h so m han sed:111 anmäler ti ll
Ko mmu nstyrelse n. N aturligt nog
en fråga so m vä ker debatt hos
oppositione n. Likaså satsar m an
på cykelvägar. LO framförde
frågan o m cy kelvägen från M ö lle
H ässle till Mölle och till bade n
nere vid Fäladen. Utövc: rdetta
ko mmer turisme n att o m o rgani eras och fa tö rre re urse r.
(Ca 600.000:- m o t 250.000:tidigare år).
M an har tagit be lut o m :m
snygga upp och pryda centra lo rte n , ett jobb so m ti ll stor dc:l
redan har slutförts. Viken står
sedan i tur. M en eda n kall alla
byarna f;\ sin del av kakan .
Vi fi ck inte e n blo mm o r att
pryda vår raba tt vid !C A (LO :s
kommentar).
Nä r det gäller pa rker ing problem en , ko mmer ko mmune n
att utfä rda betydlig t stränga re
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regl e r. Dc'va k111n g ko 1111ne r att
o rdn as. Husbilar oc h husvagnar
ska ll inte ta parke ra hur so m he lst
och b ö terna fo r felp arkering
komme r avsevärt att höjas. A ve n
M ö ll e skall få skä rpta parkerin g b estämm elser, so m ger o s m öjligh e t få beivrat oky11nesparkeringar av hu bi lar och hu vagnar.
En förbä ttrin g fo r parkeringsplat. e rna i ha1nncn och på Strand
vägen , där m an idag nattparkerar
och uträttar si na behov i det fria ,
med d e o läge nh e ter som detta
m ed fö r for de kri ng boe nde.
Planarbetet for MöLle fiske läge har inte påbötjat . Plan
behövs for va ttendom. Vart har
planarbetet ta g it vägen? Det fann s
for n ågra år sedan en plan som
prese nterades, m en sedan har
in gen tin g h ö rts. Mölle Hamnfo reni ng krev ett brev for inte så
länge sedan om detta. C laes
Pe ttersson lovade att undersöka
ake n . N är man nu köpt utfyllnaden är det av vikt att planarbetet gå r igång ige n for att söka
vattendom for hamnen och
vågskyddet. Hamnplanen m åste
ta en utformning som är attraktiv
inte enbart for våra båtgäster utan
även för landbundna besökare.
(Pirarna är redan idag underminerade och riskerar att rasa i vissa
delar. Filmer so m tagits under
vattnet för några år sedan, visar i
vilket misse rabelt skick pirarna
befinner sig. (LO:s kommentar).
M en intenting har hänt.Ju
längre det dröjer, desto dyrare
blir ju reparationerna. Planarbetet

li gge r numera direkt un der
Ko nnnumtyrelse n .
D et vi5ade sig att M ö lle inte
fa nn s med i lista n . Frågan ställdes
o m p lanen fo r M ö ll e hamn skulle
kunna prioriteras in till vintern,
Fö r laget till byggnati o n på stati o nso 1nrådet är öve rklagat i R.egerin gsrätten. N ågo t utslag där ifrån
kan man in te räkna m ed på ett
tag o m inte ko mmun entrycke r
på. Vill inte kommunendetta ,
Brygga n i Solvi ken blåste
sönder e rdan efte r 14 d agar. Där
ligger nu e n betongkausun och
111.i spryder badet. Den lilla
bryggstump som är kvar frå n land
är underminerad oc h ko mm er
snart att ras. Man har erbjudit
25.000:- for att " mura igen prickorna" m e n detta anses inte vara
e n vettig lösning.
LO frågade om kommune n
hade kontakt och var anmälda i
Folkrörelserådet, H ela Sverige ska
leva. D enna relativt nya organisa-

tion är en del i beslutsprocessen
for utdelning av EU-pengar från
dess struktu1fond. Denna är visserli gen till större delen avsedd för
jordbruket och miljön, men en
de l av pengarna är avsatta för att
bekämpa arbetslösheten, tillvarata
handikappades resurser 111 m för
sysselsä ttnin gså tgärder. Ävenså att
tillvarata de resurse r som. finns i
byarna runt om i landet, utanför
d e ce ntrala orterna . .En h el del
proj ekt håller på att genomfö ras
oc h m ånga planeras.
Kan ALU-EU m öjligen
användas for Mölle? M an har i
fö rutsä ttningarna talat om rnindre
hamn ar, tu r ism e n o d y l. LO
lovade att skaffa motsvarande
hand li n gar han h ar och överläm na
till C laes Pettersson. Frågan o m
ALU-arbe te eller an nan resurs för
att hj älpa till m ed bade n d isk uterades. Privata pres tatio n er är bra o ch
näringslive t bör också ställa upp.
Fråga n är också om vi kan samordna våra resurser med Bjärehalvön . En ge mensa m marknadsföring
för dessa två områden. Man har
haft ett m ö te med företrädare för
Bjärehalvön i denna fråga .
På frågan o m hjälp m ed
in formationstav lor i Mölle, dels i
hamnen och d els vid parkeringen
före R..yhusen, m e nade Claes
Pettersso n att de tta kanske kunde
o rdnas i en funktion som handlägger sysselsättningsfrågo r. Man har
d är bl a tillverkat liknande tavlor.
Mölle B yförenings o c h Mölle
hamns representanter såg mötet
so m synnerligen värdefullt och
Claes Pettersson ansåg det viktigt
att ha fat t ta del av Mölles problem
och föreningarnas aktiviteter och
tankegån gar.

Festliga Mölledagar
26, 27 och 28 juli -96.
Samtliga föreningar, konsthantverkare och andra
inbjudes att deltaga med lotteri, försäljning eller
andra aktiviteter. Kontakta G. Olsson på telefon
347 190 tör information
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HAMNFÖRENINGEN
HAR ORDET
Vi vill påstå att M ö lle skulle kunna
vara ett fint varumärke som skulle
kunna återu ppväckas och ge Kullabygden ett renome, so m i oJjka avseenden blir till fö rdel för allaparter.
_V1 är av den bestämda uppfatrnm gen att d e investerin bo-a r so m
görs här oc h de personlio-a
o e no-;io-eb b
man g, so m mölleborna kommer
att stå upp m ed , ko mmei· att be tala
sig mångfalt för kommun en. Det
är såle des inget sj älvändamål utan
en satsrung för hela kommune n
som är vår strävan att genomfora.
Det är nu främst inom tre
onu-åden so m vi ser som ano-eläo-et
D
o
att planering och beslut om förverkbgand e påb örjas. Allting tar
ju sin tid och innan varumärket
Mölle by the sea kan bli prese ntabo elt h ar det förmodli Do-en Do-å tt
m anga m ånader. M en d et far inte
gå alltför m ånga. Enligt stadsbyggnadsch efens tidsch em a tar ju
ett planarbe te c:a 30 m ånader.

1.Prioritering av planen
för hamnområdet
och igångsättning av byggandet av vågskydd är en
förutsättning för att
varumärket "Mölle by the sea"
skall kunna lanseras.
Planarbetet för ham.n o mrådet
m åste prioriteras. N är nu ägar förhållandet för utfyllnaden är klart
bör planlösningen för h ela hamnen
med vågskydd och om.kringliggande område snarast utarbe tas och
fastställas. Vågskyddet, som ju är av
största betydelse för våra båtgäster
har dragits i långbänk i alltför
m ånga år. Underminerin gen av
kajerna talar ju sitt tydliga språk.

2. Det är nödvändigt att
problemen i såväl Solviken
som Fågelviken far sin
lösning. "EU-flaggade bad"
är vår tanke.
MölJe har n ågra av skånes bästa
bad och stränder. En förutsättning
för att man skall tycka så är emel-

hanmpla nen iordningställs så att
den kan nytrjas r:.1tio nellt och se
m er inbjudande ut än i dao-. Det
är n ödvä ndigt att våo-bryta~en
anlägges så att d et dfili o-a rykte
som Mölle hamn har, ~uddas u t. I
tyska sjöböcker varnas för att gå
111 till M ö lle.
lertid att anläggningarna motsvarar
Vi gläds över det ökand e antalet
en riml ig sta ndard i avsee nde på
gästbåtar under son una re n 1995.
bryg- gor och skötsel.
Antalet besökand e båtar blev
1.924 stycken , en ö kn in om c:d
b
3 .En uppsnabbning
150 stycken jäm fört m ed fo reo-å0
av det planerade byggandet
ende år.
på stationsom.rådet är
.
MH:s styrelse har e fter lyst
nödvändigt.
fö rslag till fo rbättrin o-ar for att
Vi vill sträva efter att göra kommugöra hamnen ännu 1~er attraktiv
nen attraktiv inte enbart for turister
fo r gästbå tar och andra besökare
ut:.1 n också :.1tt o rdna e n bostadsort,
av hamnen . Inte mi nst bilbu rna
där inflytta de fö retag kan erbjuda
turister, b ussresenä rer sa m t skolsm a anställda ett boend e m ed alla
klasser som ofta besö ker ha m nen
d e naturliga resurser, so m M ö lle
u nder vå r och höst. Picknickplatkan erbjuda.Vi skapar på så sä tt
sern a - fasta bord/ bänkar - har
förutsättnin g:.1r för att såväl ny\_isat sig va ra synn erligen popubyggda bostäde r som ga m.la hus
lara. Under vå r, sommar och
köpes och bebos av komm unin även hösten har sto ra rnäno-der
nevånare, därmed behåller vi skatbesökare verkligen utnytrj;t dessa
tekronorna och undvika att husen
for att intaga medhavda matsäckar
är "svarta" på vin tern.
oc h in te ni.i nse nju ta av d en storDen utarbetad e verksamhe tsartade utsikten. Vi konm1e r till
plane n är redan bemann ad i d e
nästa säsong att utöka antalet med
fl esta aktiviteter. Vi har då ko nstate3 st bo rd/bänkar m ed placerinorat att mölleborna är tända på att
på tvärkajen. utanför kä ttino-en
°
D
hjälpa till att lansera M ölle och
m o t parkeringen.
återta den tätplats bland sem esterM ånga M öllebor har säkert
o rter och boendeorter, som byn
observerat h ur mjddao-shu1io-r io-a
.. bo b
b
b
b
är värd och som den i bö1jan :.1v
gast ats esä ttnin ga r brukar
1900- talet var berömd för.
plocka fra m m edhavda sm å han dgrillar fö r att tillaga sin midda 0o-sHUR SER FÖRTAGEN m at längs m ed kajerna.
PÅ HAMNEN?
Fö r att göra g ril.l nino-en
Vi har uppfattninge n att företao-en
i lättare funderar vi på att a~1ordna
0
några enkla grillplatser på u tfyllMölle ser som nödvä ndio-t att
hamnom.rådet far en lyft~ing
nad en eller annan lämplig pla ts.
gen om den nya planen, att våo-Grillar av typ cementrör med
skyddet an.lägges och att d en södra
sand fyllning och g r illgaller.

G

Många gästbå tsbesökare och
andra hamnbesökare har efterlyst
en e nkel karta över vår by utvisande va r post, affår, hotell, resta uranger och inte minst badplatserna
finn s belägna. Vi undersö ker nu
möjligheterna att ev tryc ka upp en
form av karta på baksidan av gästbåtskvittot.
Ytterligare en flaggstång fo r
gästflagg kommer :itt resas.
För till fa llet lutar det åt att
MH Ek För öve rtar dieselförsälj ningen från fami lj en ltzigeh l.
Unde r hösten hölls e tt mö te
med våra hyresgäste r i hamnhuset.
N ärvarand e va r representanter fo r
ltzigehls, Knafvcs, Wern ers och
Spec. Sport Schools. Te ma va r en
sammanfattning av vad som var
bra och vad som inte fungerad e
under den gå ngna säso ngen.
Mötet ansågs så givande att mötesdeltagarna e nades om att ha ett
möte före och efter säsongen även
i fortsättningen . Vid mötet framkom bl a att de vanligaste frågorna
so m ställs av hamnbesökare var
"Var fi nns bank eller bankomat?"
"Var kan man köpa bensi n och
telefonkort?" . Telefonko rt kan
man köpa hos Itzige hls, m en att få
något bensinbolag intresserad av en
anläggning i vår by blir svårt. Detsamrn.a gäller bank och banko mat.

Mölle Vägforening biH1des 1965
e nli gt lagen om ensblda vägar, se
kop ia utdrag ur stadgar.
Enli gt paragraf l i stadgarna
ska ll fö re ninge n sköta väghållninge n av föreningens väga r och
ann an allmän plats som förklarats
va ra föreninge ns. Förenin gen
består av de fastighete r som finn s
in o m fö reninge ns om råde.
Det är medlemmarnas skyldighet att bidraga m ed de ekonomiska resurse r so m behövs for att
fö reningen skall kunna underhålla
vägar oc h andra allmänna platser.
Fn utdebiteras 0,85 promille av

Vindmätaranläggning
Vi har tidigare efterlyst sponsorer till e n vindmätaranläggning,
m en dessvärre utan resultat.
Finns det någon eller några av

HYRORNA I
Diskussionens vågor har gått
höga och åsikterna är många om
hur hyrorna skall vara i hanmhuset. Vi i styrelsen för Mölle
Hamn Ek För (MH) vill här ge
mölleborna de fakta, som ligger
till g rund för vår hyressättning.
Vi har satt som mål att
försöka b evara en levande h amn.
Detta betyder att hamnen skall
utvecklas och inte fö1falla. Höganäs kommun har friskrivit sig från
underhåll och säger sig inte ha
råd med investeringar. MH måste
då ha resurserna. Med solidarisk
satsning, av ideellt arbete från
våra medlemmar och av accepterande av högre hyror från våra
hyresgäster, hoppas vi kunna
närma oss målet.
Vår avsikt är att höja hy-

fastighetens taxeringsvärde.
Utöver styrelsemöten, sker
en besiktning av vägar och
allmänna platser 2 gånger per år.
Dessa besiktnin gar tillsammans med synpunkter och förslag
från medlemmarna utgör gru ndvalen för det underhåll som kontinu erligt sker.
Underhållet består av asfaltering, lagning, vinterväghållning, rensning av vägkan te r,
klippning och borttagning av
buskar od, grusning av vägkanter,
trädklippning, underhåll av
räcken, vägmärken etc.

rorna under en 3-årsperiod för
att närma dem de hyror, som
gäller på övriga marknaden för
likvärdiga lokaler, de s k
marknadshyrorna. Hyrorna
konm1er ändå att vara klart lägre
än marknadshyrorna.
Vid hyressättning ställs det
naturligtvis krav på rättvisa. Det
kravet anser vi uppfyllt genom att
ha olika hyror per m 2 för olika
slags lokaler och mark.Vi kallar
dessa hyror för bashyror. Årshyran
erhålls som summan av de olika
slags ytor, som en hyresgäst
ämnar disponera, gånger respektive bashyra.
Hyresbeloppet i kontraktet
är alltid den enligt ovan beräknade summan för respektive
hyresgäst. Om den så fram-

M ölles innevånare eller sonu11argäster som är villig/villiga att
sponsra en sådan vore vi ytterst
tacksamma.

SET
räknade hyran av acceptabla skäl
blir för hög för någon hyresgäst,
kan MH:s styrelse subventionera
del av hyran under hela eller del
av kontraktstiden. Exempel på
sådana acceptabla skäl är ex KSS
ungdom sverksamhet och om en
hyresgäst hamnar i en tillfälligt
svår situation.
Samtliga hyresgäster i hamnhuset, utom en, har accepterat
hyressättningen och de nya
avtalen. Eftersom vi vill ha kvar
även denna hyresgäst på likvärdiga villkor, har mycket tid och
arbete avsatts för att i samforstånd
lösa problemen. Tyvärr har vi
ännu inte lyckats. Trots det har vi
aldrig talat om att "kasta ut"
hyresgästen. De orden har en
reporter lagt i vår mun.

Nya
krögare på
Kullagårdens
Wärdshus

Sedan den första september
driver Kerstin och Krister
Hollander Kullagårdens
Wärdshu . Båda är av födsel
smålänn_inga r m e n har sedan
m ånga år funnit sig väl tillrätta i
Skåne.
Kerstin har senast arbetat
som m arknadsassistent vid
Scandstick, m en har dessförinnan
m ångårig e1farenthet från olika
hotell.
Krister har under senare år
arbetat med egen konsultverksamhet inom hotellbranschen.
Tillsam ans har Kerstin och Krister bl.a. arbetat på R eso och har
gemensamt en 55- årig ho telle1farenhet .
.
EnJigt uppgift har d e fatt en
fantastisk start på Kullagårde1'ls
Wärdshus och ser m ed stor
optim.ism på framtiden .
Under lördagar och söndagar i december står julbordet
uppdukat, dignande av traditionella läckerheter.
Kerstin och Krister ser gärna
M öllebor och deras gäster som
sina gäster vid julbord, m.iddagar,
fester eller kanske bara på e n
kopp kaffe eller en öl.
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UNGIMOLLE!
H ej !
Jag heter Jonna H agrnan och bo r
här i Mölle. Jag har blivit ombedd att skriva en artikel o m hur
det är att vara 15 år o ch bo i
M ö lle idag.
Jag är uppväxt här, d et är m.in
pappa o c kså. Jag älskar att bo här
och jag tycker här är jättefint.
Jag har var it ute och rest ganska
mycket och sett m ånga va ckra
platser, m e n Mölle är änd å vackrast av alla och det är alltid lika
skö nt att ko mma hem.
D et är roligast att bo här i
M ö lle på so mmaren , då d e t är
mest folk här. D e t är j ätteku l med
alla strände r, sommargäster i
hamnen mm.
P å so mmaren vill vi o ckså
gärna tälta o ch ha tä lt- och
stra ndfester ibland . D et är ju inte
så o fta vi har d et, kan ske två, tre
gånger om so mmaren . Så vi
skull e gärna vilja slippa klagomål.
Det är klart att man skaU klaga
om vi har stökat ner o ch ej städat
upp, m en lite musik och lj ud kan
väl inte vara så fa rligt.
N är hösten o c h vintern

komm er kan de t bli ganska
långtråkigt att bo här. D e t finn s
o ftast ingenting att göra, oc h
bussa rn a går inte så ofta på helgern a så det är svårt m ed tider.
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Vad j ag o ch mi na ko mpisa r
tycker är att vi kunde ö ppna en
un gdoms/ fritidsgård någonstans i
M ö lle, där man kan va ra efter
sko lan o ch läsa läxor, lyssna på
musik, titta på TV, spela spel,
pingis, biljard mm . Där alla kan
vara . D e t sk ull e vara j ättekul, så
slippe r m an åka till H ö ganäs.
Men , i stort sätt är det helt
ok att bo här i Mölle vid 15 års
åld e r.
Jag älskar det .
Simma lugnt, vänliga hälsn.ingar.

Jonna.

Brev till redaktionen:
BEVARE OSSVÄL FÖR.. MAR.KNADSFÖR.ING'
D en nya, dynamjska byföreningsstyrelsen har tag it många progressiva
inititativ. M ö Ue som ett starkt varum ärke med en tydlig profil som läcker
badort låter lockande.
Lockande för vem? Fö r våra välsk ö tta krogar och hoteU som har
fullbokat under semesterperioden (men som kanske borde besökas lite
ofta re av oss bofasta under lågsäsong) . E ller är det mer rjo och tjim vid
baden som vi saknar? Ett par vatte nrutschbanor eller varför inte ett litet
sonunarland på faladen? D et skulle säkert locka mängder av glada badgäster och inte mjnst fa d eras bilar att pryda våra vägar under sonunaren.
D et fin ns varnande exempel på vad som händer med sam hällen
som far hybr is. Se på Båstad o ch Torekov. För ett par decennier sedan
chanmga orter med en särpräglad karaktär, precis som Mölle ännu har.
Nu är tyvärr förhållandena helt annorlu nda i d essa samhällen.
Det är viktigt att d e förtroend evalda i byföreningen inser att vi som
bor i M ö Ue gör detta för att Mölle är som d et är. Inte för att MöUe har
en potential att bli ett jättestort turistmål.
Den turistsatsning som gjordes kring sekelskjftet var säker t till stor
nyt~a för byns befol_kning. Tusentals tillresande som m öj liggjorde att
f~mga fiskare fi~k s111~- hus uthyrda under ett par sommarmånader. M en
vilka av oss nunda MolJebor har något att tjäna på e n sådan "utveckling"?
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