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Tack alla positiva och progressiva Möllebor!
Visst trodde jag att det fanns ett stort
intresse att utveckla saker och ting i
Mölle, men jag kunde inte drömma att
intresset var så stort.
Inom styrelsen har vi nu genomfört ett
första viktigt steg, som bestått av
kartläggningsarbete, _ _ _ _ _ __
framtagande av verkM
samhetsplan och en
ny organisation.
Tack alla Ni som ~ .,.,_,._..,...,..__,
~
bidragit med intres- ~ . ,.__,. .,_;_. . . . ,.__...,
E
santa ideer genom Ert~~::;:_,__,~ ~
deltagande i de fyra--......................- - ----focusgruppema som träffades under juni
månad. Ett stort tack vill jag också ge Er,
ingen nämnd och ingen glömd, som tagit
Er tid att direkt till mig framföra Era
ideer, åsikter och moraliska stöd.
På extra föreningsmötet i början av
augusti fick vi i styrelsen möjlighet att för
~

en större grupp (c:a 130 personer! Erfarna
bedömare i styrelsen hade räknat med 80!)
presentera verksamhetsplan och organisation. De många positiva och stöttande
reaktioner jag mött efter mötet gör, att vi
i styrelsen kan se optimistiskt på möjligheterna att genomföra en stor del av våra
planer. Mycket glädjande är också att så
många nya människor visat intresse för
byföreningens verksamhet.
Nu går arbetet vidare i oförminskad takt,
och vi i styrelsen hoppas att ännu fler
skall ställa upp nu när ideema skall
omsättas i praktiskt arbete.

Mölles utveckling och framtid är ett
ansvar för alla såväl pe1111anent- som
fritidsboende. Jag utgår ifrån att Du är
beredd att ta Din del av ansvaret! På
förhand, TACK!
Lars Schöla,uler
Ordföra,ule i Mölle Byföre1ii1ig
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Förenings beslut

Sammanträden med Mölle Byförenings
styrelse 95-05-29, 95-06-29 och 95-08-22
1. Arbetet med verksambetsplaneo har varit det
viktigaste för styrelsen under den senaste tiden.
Resultatet, som utmynnat i ett koncept fJr
föreningens mål och syften med sin verksamhet,
redovisas särskilt.
2. Förbudsskylt fOr parkering av husvagnar på
banvallen är nu uppsatt till den verkan det nu kan
ha.
3. Under högtidliga former hämtade vi den tilldelade
flaggan vid församlingshemmet. Men glädjen varade
inte länge. Den 14 juli, då vi flaggade för
kronprinsessan Victorias 18-årsdag, stals flaggan
från flaggstången vid stationshuset mitt på dagen.
Samma sak hände ju förra året. Man kan undra vem
som är så vidrig att man stjäl en flagga och t o m
mitt på ljusan dagen. Flaggorna vid ICA-Fyren stals
också for ett par månader sedan, men hittades sedan
på cykelställen mot Nyhamnsläge. Är det någon som
har sett eller hört något är vi tacksamma for ett
meddelande till Lennart Silen-Alfredsson.
4. En prognos för det ekonomiska utfallet fOr året
pekar på en förlust på c:a 27.000 kronor. Förlusten
motsvarar i stort sett den budgeterade intäkten från
hamnfest och loppmarknad, som inte kunnat
genomföras. Den budget, som presenterades for
årsmötet visade ett överskott på 2.000 kronor.
Styrelsen kommer därför att utreda om uthyrning av
lägenheten i statioosbuset genom annan disposition
kan ge ökade hyresinkomster. Vi syftar till att, trots
subventionerade hyror for föreningar och andra
ideella verksamheter, B stationshuset att gå runt och
t o m ge en liten vinst.
5. Föreningen uppvaktade G11nnar Valleotin med
blommor på hans 90-årsdag den 6 juni.
6. Vi har Btt muntligt svar på vårt brev om det
fruktansvärda räcket rid Trappstigeo. Man håller
med om att uppsatta räcket inte är estetiskt
tilltalande. Utan att utlova något vill man återkomma
efter semestrarna.
7. Den gamla kanonen, som legat på stelegången
söder om hamnen i många år har redan 1991, på
föreningens initiativ, besiktigats av kommunantikvarie Ranby, som också anmält den till
länsantikvarien. Man har där svarat att: "Besiktning
av fyndet Br anstå tills vidare" och att "om ägare
inte finns tillfaller kanonen, enligt lagen om
kulturminne m m, upphittaren•. Syföreningen hade
vid den tidpunkten inte intresse QCh ansåg inte heller
att den var värd kosta på en renovering och en
lavett. Redan 1975 diskuterades fyndet i föreningen.
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Aven då utan något intresse for att tillvarataga den.
Den har under många år varit ingjuten i ham.nen som
pållare. Då kanonen ligger inom hamnområdet far
Mölle Hamnforening, från Byföreningens sida sett ,
disponera den efter eget gottfinnande .
8 . Det var god stämning vid midsommarfirandet .
I Ar ordnade Nina Lundberg och Mette Hagman
med klädsel , dans och underhållning . Och tArtt.ävlingen blev ju succe. Styrelsen tackar dem oc h alla
andra som deltog, inte minst spelemannen.
9. Olle Bergvall, malmöbo, som är en trogen
möllebesökare och som bott här delar av året und er
många år, har gjort en modell av stationsbu.set och
statioosomn\det med spår, järnvägsvagnar, lok och
resande. Han har nu skänkt denna modell till Mölle
byförening . Modellen står f n uppställd i väntsalen
i annexet (obs låst f n) i fönstret mot hållplatsen. Vi
söker efter bättre möjlighet att exponera modellen .
Den visades också på Turisthotellet under höstmötet.
Föreningen tackar Olle på det allra hjärtligaste .
I 0. Den nystartade volleybollforeningP.n har ansökt
om bidrag för anläggande av en beachvolleybo llplan
på banvallen söder om stationshuset . Fritidsko ntoret
har sett positivt på deras arrangemang och har ställt
i utsikt ett bidrag på 11 .000 kronor . Den totala
kostnaden har beräknats till 15 .000 kronor . Föreningen Mölle beachvolleybollk.Jubb , vars ordförande
är Johan Nilsson i Gylleröd, har beviljats medlemsskap i Svenska volleybollforbundet. Styrelsen ser det
som angeläget stödja ungdomarnas aktiviteter och
förebygga andra mindre trevliga sysselsättningar, har
därfor beslutat bidra med 4 .000 kronor .
11 . ICA-Fyren har bidragit med 1 .000 kronor för
buskar och blommor till planteringen vid affären .
Det tackar vi for.
12 . Styrelsen har beslutat utreda frågan om frivilligt
för redovisning av moms . Stora delar av inkomsterna är momsfria medan utgifterna är momsbelagda, vilket kan ge en betydande kostnadsminskning.
13. Vi har i minnet mötet med kommunpolitikerna
i höstas. Man var ju då, före valet, ense o n1 att :
"Visst skulle man komma ihåg Mölle och att vi
skulle redovisa våra behov och önskcn1ål" .
Kommunalrådet Claes Pettersson har nu sjä lv
uttryckt önskemål att få träffa representanter fö r
byföreningen och hamnföreningen. Vi komn1er att
gemensamt formulera våra krav och så snart
dyningarna efter semestrarna lagt sig ta kontakt och
planera mötet.
14. I verksamhetsplanen har vi lagt in en Möllefestival, som skall ersätta tidigare hamnfest och

l

I

loppmarknad. Vi hoppas på att få god respons på
våra propåer om medverkande. Styrelsen kan inte
ensam sköta så stora arrangemang . För att kunna en
möllefestival under 1996 måste förberedelserna starta
upp snarast. Vi har dessutom planerat att redan i
höst, tillsammans med Mölle bouleklubb, ordna
försäljning på Mataki. Även här behövs frivilliga
krafter.
Har ni prylar, som Ni vill bli av med; ring då

KG Hansson. Tel 34 73 34, så kan Ni komma
överens om tid for inlämning i annexet.

I

15. Brev med påminnelse om inbetalning av
medlemsavgift har sänts i mitten av juli till 238
hushåll. (1994-266. 1993-25 1 hushåll) . Efter detta
har vi fått in ytterligare 7 .000 kronor .
Medlemsavgifterna är ju en viktig del av våra
inkomster för att bekosta verksamheten. Totalt
betalar 70% av hushållen (inkl sommarboende) men
endast 42 % av hushåll , som bor i lägenhet , bet.alar
sin avgift .
16. Mölle kvinnoförening, som bildades 1956 ,
gjorde ett flertal insatser för Mölle och mölleborna .
Bl a räddade man det gamla badhuset och skaffade
en ny brandspruta. Föreningen utvecklades sedan att
jobba for olika projekt i byn. Den 16 februari 1968
överlät man tillgångar och goodwill till Mölle
byförening, som då bildades. Vi kan alltså fira 40årsjubileum nästa år.
17 . Alf Nilsson på Harastolsvägen har i flera år
slipat och lackat skyltarna på Karl XTI :s skansar.
Han har nu n1eddelat att han tyvärr inte längre kan
åtaga sig det uppdraget. Styrelsen tackar Alf for det
arbete han lagt ner under åren.
18 . Kon.stnären Rolf Palm har skänkt en stilig vas
av stengods att ha i ett lotteri . Styrelsen fran1fö r ett
hjärtligt tack for denna fina gåva .
19 . På höst mötet påtalades att fåladen håller på att
växa igen eftersom markägaren inte haft några
bctesdjur där . Arne Hagberg har på sty relsens
uppdrag talat med Krapperup och arrenclatorn.
Djuren finns där nu men har kommit lite sent i år.
Det skall bli bättre nästa åc. Styrelse n kommer också
att tala med Vägföreningen bctr Gyllerödsstigen,
sorn också håller på att växa igen.

Extra föreningsmöte 95-08-08.
Föreningens ord förande Lars Schölander kunde häl sa
inte mindre än 130 närvarande välkomna till
Turisthotcllet och uttryckte sin tillfredsställelse med
att så många hörsammat kallelsen . Han propagerade
får lotteriet och framhöll de fina vinsterna och
tackade Birgitta Gille och Gunn-Brith, JCA-Fyren
får de fina gåvorna. Styrelsen hade också beslutat att
förtäringen delvis sk'Ulle finansieras med kollekt .
Av de närvarande beräknas c:a 30 st vara under 40
år. Vi började, som vanligt, med kaffe.
199S-års Möllediplom tilldelades Aina och Johnny
Svensson. (Se särskild artikel).
Föreslagen dagordning godkändes.
Lars Schölandervaldes att leda fOrbandlingarna vid
mötet.

Lennart Ohlsson valdes till sekreterare vid mötet.
Charlie Svensson och Gösta Welin valdes till
•
•
••
Justenngsman .

1. Presentation till fOrslag till verl<samhetsplan.
Ordföranden framhöll att mycket förändras i
samhället och att föreningar av denna typ bör följa
med i förändringsprocessen dock utan att traditioner
och historia förvanskas eller försvin~er . Som ny
ordförande såg han som självklart att sätta sig ner
och fundera över vad Mölle byförening stAr för och
vad den syftar till i sin verksamhet. Grundläggande
är ju att jobba med rätt saker. Han ser som sin plikt
att i styrelsen få fram en vision om verksamheten
och att vi skapar en organisation som kan verka
enligt de syften föreningen har i uppdrag att
geno mföra. Alla möllebor måste engagera sig och
byfdreningen skulle kunna verka som ett samordnande organ mellan föreningarna i byn för att
skapa tyngd vid ex .vis forhandlingar och
disl'U ssiöner med såväl kommunen och andra
myndigheter so m med institutioner och företag.
Fö r att få underlag till en verksamhetsplan hade
Katarina Schölander, på styrelsens uppdrag, i fokusgrupper diskuterat fram ett underlag, som därefter
bearbetats av AU och ett par bybor. Resultatet av
detta arbete förelåg nu i en handlingsplan med detaljerade ansvars- och aktivitetsområden .
Organisationsplan, verksamhetsplan och ordförandens kommentarer finns refererat i särskild artikel .
Under den diskussion som följde på ordforandens
presentation av den foreslagna vcrksamhetsplanen
ställdes frågor om hur arbetet med fokusgrupperna
gått till och om ersättningen för detta arbete .
Ordf. info rn1erade om att ett 40-tal personer hade
deltagit i fyra fokusgrupperoch att lönekostnaden for
c :a 160 timmars arbete uppgår till 9 .500 kr + sociala
avgifter, eller sammanlagt c :a 12 .600 kr . Enligt
o ffert sl'Ulle ett arbete med fok'u sgrupper i denna
omfattning, utfort av konsultföretag , kostat mellan
80.000 och l 00.000 kr+ moms . Att även en ideell
förening kan ha avlönade befattningshavare, vilket vi
också alltid haft . En hantverkare får ju betalt får sitt
arbete . En enhällig styrelse hade beslutat att
engagera Katarina Schölander all genomföra gruppdiskussionerna och om ersättningen till henne. Vid
disl'l.lssion och beslut i styrelsen i denna fråga var
ordf. Lars Schölander inte närvarande.
V ordf. framhöll att det presenterade resultatet av det
grundläggande fokusarbetet och den efterföljande
bearbetningen var viktigt for foreningens fortsatta
arbete och att projektgrupper nu kan formeras och
utvecklas.
Av de närvarande hade fyra deltagit i fokusgrupper.
Antalet är representativt om man ställer det i relation
till Mölles befolkning inkl sommarboende och antal
närvarande. Frågorna framställdes emellertid på ett
sådant sätt att ordforanden ansåg sig föranlåten ställa
frågan om han skulle avgå. På detta svarade de närvarande ett nej.

Forts nästa sida

PA direkta fr6gor förklarade de närvarande att man
tror p4 styrelsen och att det är viktigt vad
styrelsen nu gör samt att styrelsen skall rortsätta
att utveckla verksamhetsplanen.
Av de utlagda "ln~eanmälan" hade 14 med
namnuppgifter lämnats.
2. Ekonomisk rapport.

Fyren, tacka mölleborna för deras köptrohet och
sade sig ha upplevt en fantastisk utveckling av
affären bland glada och trevliga kunder. Hon vill
gärna satsa på en liten marknad i anslutning till
affåren och arbetar för att vi åter skall få hit en
fiskbil en gång i veckan.

Det ekonomiska resultatet för året kommer
förmodligen att visa en förlust på c :a 25. 000 kr,
vilket motsvarar den inkomstminskning, som är
föranledd av att vi inte kunnat genomföra hamnfest
och loppmarknad.
3. G1100-Brith ville, efter nu ett års innehav av

Alla lotterna slutsåldes på nolltid.
Lotteriet
inbringade 1.500 kr. lngegerd Edler sålde
mölletröjor, jubileums- och Möllerydsböcker, dekaler och brevmärken för I 95 kronor. Kollekten för
bestridande av kostnaden för förtäringen uppgic k till
3. 907 kr. Turisthotellet debiterade 4.410 kr.
Sekreteraren

'
4. Lotteriet, fOrsäljningen och kollekten.

Förslag till verksamhetsplan
Hur vill mölleboma och fritid.sboende att Mölle
skall utvecklas - göras bättre och trivsammnre?
Vilka aktiviteter skall vi ägn1' oss åt och hur skall
vi få fler personer eng.qerade? Detta måste
styrelsen veta mera om for att veta vad man skall
jobba med.
Detta var ordförandens inledning till
informationen om det förslag till
verksambetsplan, som styrelsen presenterade på
extra foreningsmötet den 8 augusti. Bakgrund och
organisation av projektet framgår av referatet av
forenings111ötet (sid 3).

•

Ordforanden presenterade till OH-bilder organisationsplanen, som utöver styrelsen och AU omfattar
nio ansvarsområden. Han framhöll att styrelsen och
AU, utöver styrningen av föreningen, har
samordning och utveckling som sin huvuduppgift.
Såväl detta ansvarsområde som de övriga enheternas
huvudsakliga arbetsområden och aktivitetsplaner
samt dokumenterade, presenterades och kommenterades kortfattat;
Samordning/utveckling, som styrelsen och AU
ansvarar för, bör ge möjlighet att med övriga
foreningar i byn samla våra krafter och planera och
genomföra de program och aktiviteter, som vi kan
komma överens om.
Natur och turism omfattar främst Kullaberg med
omgivningar. Samarbetet med naturskyddsforeningar
och friluftsfrämjande är en naturlig del i detta
projekt. Vi har ju både ett marint och ett ·vanligt".
Inom ansvarsområdet motion och idrott har vi sett
förhandlingen med SCA om att öppna badet för
mölleboma som en viktig angelägenhet.
Möllc och Kullabygden är en kulturbygd, som vi
måste vårda och ta vara på, vilket ger anledning till
engagemang från föreningens sida.
Information och PR är en viktig funktion i
byföreningens samordnande verksamhet. Möllekuriren är ett fint exempel på initiativ och engagemang.
Med tanke på vad som i olika sammanhang framkommit om att man ex. vis saknar information om de
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olika föreningarnas ansvarsområden och vad som
händer i dem, kan kanske denna publikation utvecklas att innehålla information och annonsering från
olika intressenter, inte minst från näringslivets sida,
som då kan dela på kostnaderna . Ett veckoblad, so n1
talar om vad som händer, kan komplettera .
Ansvarsområdet Valborg/gökotta avser diverse
arrangemang där det gäller att satsa på vad publiken
vill ha.
Den samhällsekonomiska situationen kommer förmodligen inte att ge utrymme för några större
satsningar på våra bad och stränder från
kommunens sida . Vi får således ta hand om detta
själva. Mölle har Skånes bästa bad och vi skulle
kunna sikta till att få dem "EU-flaggade'' .
Det är naturligt att barnen blir omhändertagna med
lämpliga aktiviteter. Vi tror att föräldrar gärna
ansvarar för barnarrangemangen.
Möllefestival är en ersättning för den hamnfest son1
p g a minskat intresse att hjälpa till , inhiberats 1994
och 1995. Samarbete med andra foreningar oc h
näringsliv (krogarna) bör l'llnna skapa en hel del nytt
och attraktivt att erbjuda både bybor och besökand e.
Inom fastighetsfOnaltning ligger i huvudsak ansvar
för stationshuset och dess närmaste omgivning .
Ordföranden såg som vil-tigt att vi bygger på
'Mölles tradition som den genuina byn. Vi måste
dock se framåt och mot förnyelse till vad människan
behöver och kräver. Det är lika farligt vilket av
dessa mål vi missar. Vi har därför inom styrelsens
ansvarsområde lagt in frågan om att arbeta fö r
Mölles anslutning till IT.
Politikerna måste vara med och för oss. Vi har fått
löfte om att träffa bl a kommunalrådet inom en snar
framtid då vi avser prese~tera verksamhetsplanen
och diskutera de frågor i den, som berör kon1n1unen .
Ordföranden avslutade föredragningen med att
konstatera att det gäller att ur dessa dol-ument välja
ut det som är gångbart för oss och som vi har
resurser till och inte satsa på sådant som saknar
•
intresse.

l
M
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Mölle Byf.jrenings mål och syften med sin verksamhet
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Övergripande policy och program

Samordning och utveckling

-Att arbeta för en gemensam policy för de olika
föreningarna i frågor som är av väsentlig betydelse
för Möllc och byns utveckling .
-Att fungera som samordnande organ i syfte att
skapa tyngd vid remisser och förhandlingar med
kommunen och andra instanser samt informera om
vad de olika foren.i ngarna ansvarar för.
-Att verka får och i mån av möjligheter påskynda
den planerade byggnationen av nya bostäder och
serviceinrättningar på stationsområdet.
-Att forvalta och vårda stationshuset och dess
närmaste omgivning samt värna och sprida l-unskap
om Mölles gamla l-ultur och traditioner samtidigt
som det moderna samhällets funktioner och
bel-vämligheter tillgodoses.
-Att verka for bevarandeaktiva åtgärder vad gäller de
l-ulturmärken, som finns i byn och tillsammans med
övriga föreningar vårda miljön.
-Att i aktiviteter och arrangemang knyta byborna
närmare varandra och stärka och vidga bygdegemenskapen och främja trivseln i byn.
-Att främja turismen och skapa förutsättning för att
leva och verka i Mölle och kunna öka de
verksamheter som finns i dag.
-Att verka för anslutning till den nya tekniken (IT)
och därigenom skapa nya arbetstillfållen
och
möjligheter att bo och arbeta i Mölle.
-Att dela ut Möllediplomet till möllebo eller annan,
som i kulturellt eller annat hänseende gjort förtjänstfulla insatser för Mölle och mölleboma.

-An vara en samordnande länlc mellan Mölles
föreningar och organisationer.
-Att vara remissinstans för kommunens utredningar.
-Att tillvarataga Mölles intressen vid förhandlingar
om vil'1iga angelägenheter för Mölle.
-Att verka för att kommunen tillgodoser byn med de
anläggningar och den service, som kan krävas och
tillsammans med övriga föreningar driva
förhandlingar med kommunens olika organ.
-Att verka för att "utfyllnaden" integreras med
hamnen på ett positivt sätt.
-Att kommunikationerna är godtagbart organiserade
-Att på allt sätt tillvarataga och främja Mölles
intressen
-Att verka for att den nya tekniken (llj blir knuten
till Mölle och därigenom f1 nya arbetstillfällen, som
skapar möjligheter för alla, även barnfamiljer, att bo
och arbeta på orten. (Datalcommunilcationens
motorväg från Helsingborg).
-Att dela ut Möllediplomet till möllebo eller annan,
som i kulturellt hänseende eller på annat sätt gjort
förtjänstfulla insatser för Mölle och mölleborna.
-Att skapa engagemang från bybornas sida och att
även sommarboende och tillfålliga gäster göres
delaktiga i våra aktiviteter.
-Försäljning av jubileumsboken, mölletröja, böcker
om Mötte ,dekaler, vykort m m.

Forts wta sida
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Natur och turism
-Att genom egna initiativ och tillsammans med andra
organisationer och
föreningar verka
för
miljövårdande intressen.
-Att verka för att turismen främjas och på så sätt
skapa forutsättningar för att leva och verka i Mölle
och öka de verksamheter som finns i dag.
-Att medverka till att bjuda turisterna på al'liviteter
och engagemang.
-Att taga fram underlag för informationerna om vad
vi kan bjuda turisterna.
-Att i samråd och gemensamt med Mölle Golfklubb
ordna olika aktiviteter
under Mölleveckan (MGK)
•
stora tävlingsvecka).
-Att visa upp naturen, Kullabergs Natur, på ett
engagerande sätt.
-Att verka för säkerheten vid branterna.
-Att medverka for olika guidningsaktiviteter såsom
grottorna, KarlXII:s skansar etc.
-Att taga upp arvet från Bert Knafves vandringar i
byn med den historiska belysning han gav.
-M a o verka för en al'1iv semestervistelse för alla.
Oavsett ålder.

Motion och idrott

•
•
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-Förhandla med SCA att organisera möjligheter för
att badet vid SCA öppnas.
-Verka för och uppmuntra gymnastik och motion,
som redan nu finns.
-Fri lu ftsa ktivi te ter i sa mord ni ng med
Friluftsfrämjandet.
-Tennis, boule, fotboll och beachvolleyboll m fl
idrotter.
-Kullens Segelsällskap.
-Drakflygning.
-Minigolfbana.
-Under vattnet (dykarna).
-Klätterklubbarna ..

Kultur och underhållning
-Att genom aktiviteter och tillställningar skapa en
samhörighet mellan byborna - såväl fast boende som
sommarboende.
- Att till de aktiviteter, som ordnas, knyta så många
människor (bybor) ·som möjligt och därigenom stärka
och vidga bygdegemenskapenoch därigenom främja
trivseln i byn.
-Att främja kulturen i byn vad avser såväl den gamla
miljön som de olika arter av konstnärlig verksamhet,
som representeras i byn.
-Att med kurser och föredrag etc. främja kultur och
utbildning.
-Att ordna konserter, trubadurer, teater,
konstutställningar, kapellet o d.
-Att sprida kunskap om och öka intresset för Mölle
och Kullabygden.
-Att verka för bevarandeaktiva åtgärder av de
kulturmärken som finns i byn. Skansarna, pegeln,
minnesmärke över omkomna sjömän, hus av
kulturhistoriskt intresse m m.

-Att sprida kunskap om litteraturen om Mölle och
Kullabygden.
-Att verka för att Mölle med tradition lever i tiden.
-Att värna om Mölles gamla l'Ultur och dess
traditioner samtidigt som det moderna samhällets
funktioner och bel-vämligheter tillgodoses.
-Att iordningställa underlag för guidning . Mölle i sig
'
är en intressant on med många historiska
inslag.
Hela Kullabygdcn är ju en l'Ulturhistorisk gruva .
-Att hålla biblioteket öppet.
-Att föreslå styrelsen lämplig mottagare av
möllediplomet.

Inf01·1nation och PR
-Utveckla en målinriktad infonnationsaktivitet.
-Definiera respektive förenings ansvars- och
verksamhetsområden och beskriva dem.
-An ordna ett möte varje år där resp förening
redogör för sin verksamhet.
-Att framställa
ett gemensamt (Mölleblad)
(Möllel'llrir) för foreningar, näringsliv och andra
intressenter i byn. Fyra gånger per år. Ev ersättning
för Möllel'Uriren?? Man får då en helhetsbild över
vad som händer och sker i byn mot ersättning for
utnyttjat utrymme.
-Kan Möllekuriren utvecklas med reklam for
företagarna i byn? Bör ske med balans och mol
bakgrund av lagar och bestämmelser, som gäller för
en bulletin av denna karaktär. Reklamskatt, moms
m m (vissa restriktioner).
-Nyhetsbulletin under sommaren (I 5 juni - 15 aug) .
-Förhandla med ICA_Fyren om plats i deras blad,
som utkommer varannan vecka. Kan vårt
engagemang ge plats för ett blad varje vecka ?
Bulletin och annons är givetvis avhängigt
aktiviteterna.

Forts sid 7

Möllekuriren
avslutar här Anders Mölleryds senaste
bok, nr 8 i serien "Mölle-Kullen genom
tiderna".
Boken har getts som bilaga i de senaste 6
numren av Möllekuriren, där den legat
som
8 separata sidor i mitten av bladet.
•
Sidorna har numrerats löpande. Vill du
göra en sammanhängande bok lyfter du ut
dessa sidor, lägger dem bredvid varandra,
häftar ihop dem med en häftapparat och
limmar så in dem i det bokomslag som
bilagts detta nummer av Möllekuriren.
Behöver du hjälp med detta så kom ner
till biblioteket i Mölle.
Boken kommer även att finnas tillgänglig
i färdigt skick på Turistbyrån i Mölle och
i bokhandeln i Höganäs.
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Aina och Johnny Svensson. Ett populärt val till Möllediplomet
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Möllediplomet
I år valde styrelsen Aina och Johnny
Svensson att ta emot byfåreningens
diplom för kulturella och andra insatser
till fromma för Mölle och mölleborna. Ett
i sanning mycket populärt val att döma av
applåderna vid utdelningen på fåreningsmötet den 8 aug. Båda har med ett oegennyttigt arbete troget tjänat byn under
många år och gjort insatser som gagnat
oss alla. Alltid lika vänliga har dom ställt
upp när det gällt att medverka i trivsel
och festligheter eller när det gällt jobb för
byn eller bygdegemenskapen.
Aina var med redan i Mölle kvinnofårening som startades 1956 och som
sedan övergick i Mölle Byförening 1968
då Aina också ingick i den interimsstyrelse som då valdes. Under många år
fungerade Aina som intendent och skötte
stationshusets uthyrning till utställare och
andra med den äran.
Johnny, mera bekant som Sonny, är kanske mer känd som vår postiljon. Han har
ju varit vår byfogde och hustomte under
alla år och alltid villigt ställt upp när det
varit fråga om att sköta om något i byn.
8

Vi tror alla instämmer i ett hjärtligt tack
till Aina och Sonny för deras insatser och
för att Ni finns till och att Ni finns till just
här i Mölle.
Le1111art Ohlsso,z

Vill Du sköta
Galleri Stationen?
Ingrid Claesson, som under många år
skött Galleri
Stationen på ett
utomordentligt sätt, har- meddelat att hon
tyvärr inte längre har möjligheter att åta
sig detta arbete.
Vi söker därför en frivillig kraft som kan
administrera utställningarna. Arbetet består i huvudsak av att ta emot och planera
in konstnärernas önskemål om utställningstider och att ha kontakten med dem
under utställningstiden.
Om Du är intresserad att hjälpa oss med
detta, ring då till Ingrid (tel 34 72 90),
som tar emot Din anmälan och som också
kan berätta mer om jobbet.
Styrelsen

Information
Om kommunens räddningstjänst,
deltidsstyrkan i Mölle!
Anledningen till att vi nu vill infor1nera
om vår verksamhet är dels att Möllekuriren är en utmärkt och beprövad informationskanal, men som inte tidigare
publicerat något om oss, dels d~
RYKTEN som åter gör gällande att v1
skall ombildas till brandvärn.
Bakgrunden är att det enligt planerna skall
finnas en deltidsstyrka på 12 man i Mölle.
Styrkan är uppdelad i fyra grupper med
tre man i varje. Grupperna har jour var
fjärde vecka, vilket innebär att man vid
lat xn skall kunna inställa sig på brandstationen inom 5 min, dygnet runt.
(Bruket av ordet MAN skall inte ses som
en diskriminering, kvinnor är välkomna i
gänget!)
Eller, uttryckt på ett annat sätt, kravet är
att man rycker ut vid varje lat m, om det
är de tre som har jour, eller tre andra
spelar i princip ingen roll.
Detta fungerar bra så länge det finns
några som jobbar i byn, även om pressen
på dessa blir stor att inställa sig vid varje
lar1n, för att under dagtid ersätta de som
jobbar på andra orter.
Men sen en tid är det mycket svårt att få
återsatt de vakanser som uppstår. De som
vi övertalat att söka har av olika anled.
ningar ej anställts.
Detta har resulterat i att vi idag är 10 man
som upprätthåller _12 mans jourveckor.
Kommunens krav på de sökande är idag
ganska tuffa. Man skall vara ung (u~der
30 år) och stark, ha god kondition, stabilt
psyke, ha fullgjort värnplikt och som
kronan på verket skall man ha sitt
ordinarie arbete i Mölle så att man vid
lar1n (under sin jourvecka) kan inställa sig
på brandstationen inom föreskriven tid.
Här har en omvärdering skett på senare
tid. Tidigare var det viktigare att vi var ·
full styrka, än att man jobbade i byn. Att
det blir lättare för de som jobbar på andra
orter att få en ersättare under dagtid, p g
a att någon är hemma på semester, genom
skiftarbete eller dylikt, om vi är full

styrka, tycks inte vara intressant.
De senaste åren har det till och från
diskuterats, från kommunens företrädare,
- om "
att spara pengar genom att " gora
del tidsstyrkan i Mölle till ett "brandvärn".
Kraven blir i alla väsentligheter de samma, men man har ingen jourvecka som
man får ersättning för (c:a 2.000 kr) och
följaktligen ingen skyldighet att ställa
upp, vilket alltså kan resultera i att när det
händer något i Mölle med omnejd får man
vänta tills Höganäs-styrkan hunnit köra
hit - om dom inte är upptagna på annat
håll, fdr d.å kan man få vänta ännu längre
än körtiden. Det kan naturligtvis hända att
även Mölle-styrkan får två larm samtid~gt
men ~annolikheten är betydligt mindre. Ar
Ni nöjda med hur det har fungera!
hitintills och vill ha samma trygghet 1
framtiden, hjälp till att bilda opinion mot
försämringen, genom att påverka Era
politiker!
Vi som jobbar i Räddningstjänstens
deltidsstyrka i Mölle har lite svårt att
acceptera en sådan här försämring, när
vår jourersättning per månad fdrmodligen
inte är större än vad en del politiker och
tjänstemän då och då kan få i ÖKNING!
Hasse

Vill Ni köpa
Jubileumsboken
Mölletröja
Mölleryds böcker
Dekal ,. Bada ren"
Brevmärken "Seglen"
Vykort "Seglen
Ring då Ingegerd Edler tel 34 73

60 kr
40 kr
10 kr
l O kr
10 kr
3 kr
87.

Efterlysning
Bokvänner!
Tyvärr har vi ett 30-tal böcker "på drift".
Dessa vill vi gärna ha tillbaka.
Vill Du vara vänlig att kolla Ditt
bibliotek.
Kanske barn, barnbarn eller sommargäster
har fått låna i Ditt namn?
Tack för hjälpen. Vi har öppet helgfria
torsdagar kl 16.00 - 18.00.

Biblioteket, Mölle.
9

Mö lie-historier
I hela mitt vuxna liv har jag samlat
Mölle-historier. Och jag har funnit att
en del av dem är tidlösa, de flyter
liksom omkring, lever genom genera•
tionerna.
Ofta nog har berättar-talanger fört dem
vidare. En del kan vara sårande eller
kränkande rör en släkt - de bör läggas
i bottnen på lådan.
Vi kan börja med en klassiker:
Bergsprängare Carl Blomqvist hade av
häradshövding Carl Liljeberg budats att
lägga en stenmur. Liljeberg kallades
vanvördigt nog av
folket
för
"Häradspelle".
Stenmuren blev färdig, avsynades, godkändes och så 'blev det tal om betalningen.
Carl Blomqvist nämnde sitt pris.
-Syndapengar, skrek häradshövdingen -De
e syndapengar.
Lugnt med en stenarbetares pondus
svarade Blomqvist:
-Om häradshövdingen inte bar några
andra att ge mej så tar jag gärna emot
dem ...
En elegant replik, värdig en toppolitiker.
Blomqvist satte nästan hela vårt rättsväsen
på plats. Han fick sina pengar.
Vi hade en fiskare och sjöman på
Södervämen som hette Johan Berggren.
En självständig karaktär som inte krusade
för nån. En sommardag stod han utanför
sitt sommarhus och böddade sina sillanäringar, som var fästade i en k.nagg i
lösholten. Två damer, turister, oppe-ifrå,
kom forbi:
-Det var rysligt vad det är hett, 35 grader
i skuggan.
Johan Berggren:
-Vad fan ska ni i skuggan och göra.
Här spårar man något av den spänning,
som rådde mellan Stockholm och Skånes
urbefolkning, mellan huvud~tadens förnämbet och den idoga urbefolkningen i
Skåne.
Bagar111ästare Bror Karlsson hade en
bister, underfundig humor. En sommardag, då han sitter bland sina bin och

10
•

blommor kommer Otto i Ryhuset förbi,
han bar något att berätta. Det bar varit ett
drunkningstillbud vid Ransvik. En man
har dragits iland medvetslös, till synes
död. Men så var det någon som trollade
fram en flaska konjak - universalmedlet och försiktigt hällde man några klunkar på
tungan på den nödställde, till synes döde.
Och så inträffar det nästan otroliga, den
avsomnade kvicknar till, reser sig och är
åter levande.
-Blev han arg? undrar Bror Karlsson.
Denne baga111,ästare har stått för
åtminstone två talesätt som lever vidare.
Han sa om sitt bröd att det åt sig själv.
Och när hans kunder låtsades ha bråttom
lugnade han dem med följande:
-Ta 't lugnt, du har hela nästa vecka
orörd.
Gösta El fverson var en framgångsrik och
skicklig taxiförare i Mölle. Han räknades
som den skickligaste när det gällde att
sjanghaja turister och få dem att åka. Det
var på den tiden då Mölle hade regelbunden passagerartraft.k med Köpenhamn
och taxi-körandet var en smula vildvuxet.
Det gällde för den duktige taxiföraren att
få två turer till Kullens fyr innan de
danska passagerarna runnit iland. En sensommar tar sig Gösta Larsson fritt och
åker in till Köpenhamn där han imponeras
av trafiken och körskickligheten . Han tar
en taxitur i den livliga staden och kan inte
annat än uttala sin beundran inför taximannen.
-Ih bevars, säger denne Köpenhamnske
taximan, då skulle De se vordan di kör på
Kullen.
A11ders W Mölleryd

,:
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Vinster att hämta!
Efter dragningen i lotteriet på höstmötet
den 8 augusti finns två vinster kvar.
Gul lott nr 9 och gul lott nr 29.
Har Du någon av dessa lotter ring då
Lennart Ohlsson tel 34 71 71.

I
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EK FOR

Glädjande nog bar antalet gästbåtar ökat
trots den kalla våren och försommaren. I
skrivande stund visar statistiken på ca
100-talet fler anlöp under 1995 jämfört
med föregående år. Men en bra gästhamn
kan bli bättre! Har du några förslag,
berätta bur för hamnfogden eller någon i
styrelsen.
Mölleboma har sedan ur111innes tider använt Kullabergs stränder för att bada.
Man har rott, seglat eller kört motorbåt
längs berget och tagit iland på olika
ställen för att bada, sola och avnjuta
medhavd matkorg och kaffetermos. Men
på senare år har en allt intensivare
dykarverksam.het ofta hindrat många att
landstiga på sina favoritställen.
Styrelsen uppmärksammar frågan genom
att ta kontakt med berörda parter och
myndigheter för att bringa klarhet i vilka
skyldigheter och rättigheter man har som
dykare resp båtförare runt Kullaberg.

Pålningen för vågdämpande åtgärder är
slµtförd och förhoppningsvis kommer
resterande arbete att slutföras innan
höststormama börjar. Stolparna har slagits
ner innanför pimocken och nu återstår
endast att fästa liggande plank på dem.
Önskemål om en ordentlig och väl synlig
vindmätaranläggning bar framförts till styrelsen. Tyvärr tillåter inte föreningens
kassa f n en sådan ekonomisk belastning.
Finns det månne någon eller några bland
Möllekurirens läsare, som är villiga att
sponsra en sådan anläggning?
Installeringen av myntautomater till
duscharna visar redan nu att det kommer
att bli ett plus i kassan.
Enligt länsstyrelsen skall det finnas
möjlighet till EU-bidrag till hamnar för
kustnära fiske i små båtar. Vi undersöker
möjligheterna för vår hamn .
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En gästbät, som inte nädde ända fram, bärgas här under stor dramatik
med hjälp av en av försvarets Vertol-helikoptrar.
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Tillrättaläggande

Vi tackar för oss

I Möllekuriren 2/95, sid 3 p 9 har angivits att Mölle vägförening överklagat
planförslaget för byggnation på stationsområdet till Regeringsrätten i samma for 111
som övriga föreningar och sakägare.
Vägföreningen vill i tillrättaläggande ha
noterat att man inte överklagat till
Regeringsrätten. Däremot har man till
I .änsrätten i yrkande motsatt sig "ansvar
för - dels anläggningsarbeten inklusive
markanskaffning får vägar och andra
allmänna platser - dels underhåll av
allmänna platser, som inte utgörs av gator
och vägar. Föreningen förklarar sig
däremot beredd att ta över underhållet av
de färdigställda vägarna.
Mölle vägförenings överklagande avser
således inte "Huvudgatan eller den alltför
täta byggnationen".
Vi ber om överseende för feltolkningen.

Jag brukar säga, att med ett kreativt
arbete skall man inte stanna för länge på
samma post.
Det har varit några roliga och
inspirerande år att vara redaktör för
Möllekuriren. Tänk att ha fått arbeta
tillsammans med människor som Anders
W Mölleryd, Bert Knafve Hans-Otto Pyk
m tl . Eller alla dom människor som
kommit och tackat fOr en bra tidning.
Ibland har folk t o m ringt långväga i från
och frågat om dom får bli medlemmar i
Mölle Byförening bara för att få
Möllekuriren.
Men nya vindar blåser. I en nyligen
genomförd "marknadsundersökning" här
i Mölle framgick att Möllekuriren måste
fOmyas ("den lockar inte till läsning") och
då blev det givetvis naturligt att avgå för
att släppa fram nya krafter.
Jag hoppas ju förstås att MK även i
fortsättningen skall ge klubbar och
föreoinger en chans att tala om vad de
håller på med och att folk med skrivklåda
får vara med på ett hörn. Jag tycker nog
också att det är roligt med ett litet
reportage från där det händer något.
Vi tackar således for oss och för de 16 nr
av ?\-f öllekuriren vi haft förmånen att få
arbeta med.

Sekreteraren

Välkomna till
stationshuset!
1 gång per månad bjuder vi i Brunnby
församling på god soppa med smörgås,
kaffe och kaka, till ett pris av 25 kr.
Pengarna går till Lutherhjälpen, för vidare
befordran till hjälpbehövande ute i
världen.
Tisdagar, 12 sept, 10 okt, 14 nov , 5 dec.
Klockan 12.00 - 14.00.
Vi hoppas att kunna bjuda på lite musik
och sång också.
Välkomna

Leif Persso,z, redaktör

Otto, 111edarbetare

Brunnby försan,Ii11g o. Mölle byföre1ii11g

Möllelrurireo, Åsvägeo S, 260 42 MÖLLE
Ansv. utgivare: Lennart Sil61-Alfredsson
Redaktör: Leif Persson
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt hos Tryckeri AB i Höganäs
Mölle Bytorening, 260 42 MÖLLE
Postgironr 51 52 01-2
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Till sist
Jönsson hade dött och gode vännen och
grannen kom över, satte sig ner vi_~
köksdörren och beklagade sorgen.
Efter en stunds fundering sa han: "Han
nämnde ingenting om en dunk fiirg?"
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