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Tradition och förnyelse
två hjärtefrågor för Möiles utveckling
Att gå in och leda en verksamhet som
Mölle ByfOrening med långa traditioner
kräver varsamhet men också vilja att
ifrågasätta. Vad är syftet med föreningen?
För vad och vem skall den verka? Vilka
aktiviteter skall föreningen engagera sig i?
Hur skall detta organiseras?
För att få svar på bl a dessa frågor
kommer du som möllebo kanske att bli
till frågad att ställa upp i gruppdiskussioner. Under juni
månad kommer vi att
M
genomföra dessa och
blir du
tillfrågad
hoppas vi att du
ställer UJ.>P i detta
unika proJekt.
E
Med intervjuerna och
en hel del annan
information som bakgrund kommer
styrelsen att göra en plan för byföreningens verksamhet. Denna plan kommer
att presenteras vid vårt s k höstmöte den
8 augusti. Vi tror att detta möte blir
välbesökt och hoppas få se en bred
uppslutning av möllebor från de yngsta till
de äldsta, sommarboende såväl som åretrunt boende.
Grunden för verksamhetsplanen måste
vara Mölles-historiska särarter: Unika

natur, sjöfart, turistliv och levnaclsglädje.
Detta är grunden men för att bygga vidare
måste vi anpassa oss i tiden och de nya
möjligheter somt ex det nya datakommunikationssamhället skaJ?ar. På detta sätt
kan vi kombinera tradition med förnyelse.
Men det är inte Byffireningen och dess
styrelse som ska eller kan göra hela
jobbet. Ett levande Mölle kräver
engagemang av många enskilda såväl som
alla klubbar och föreningar samt inte
minst Mölles näringsidkare. Därffir
kommer vi under hösten att ta en rad
kontakter för att få igång ett bredare
engagemang och samarbete. Det har
berättats ror mig att· det är svårt att
engagera människor i Mölle. Jag vägrar
tro att det är så. Hjälp mig att bevisa att
jag har rätt!
Lars Schöla,ider
nyblive,, ordförande i Mölle Byförening

Extra medlemsmöte
Mölle Byffirening kallar härmed till
extra medlemsmöte på Turisthotellet
tisdagen den 8 augusti kl 19.

Föreningsbeslut
Årsmötet 95--03-23

Sammanträde 95-03-23

Ett 70-tal möllebor hade mött upp vid
årsmötet på Turisthotellet. Då ordf.
Lennart Silen Alfredsson ej hade möjlighet närvara öppnades mötet av v. ordf.
Gunnar Olsson, som också valdes att leda
förhandlingarna vid mötet.
1. Styrelsens förvaltningsberättelse och
revisorernas berättelse godkändes och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
1994-års verksamhet.
2.
Årsavgiften
för
1996 beslöts
oförändrad till 75 kr/familjemedlem.
3. Ordförande och övriga ledamöter
valdes i enlighet med valberedningens
förslag. Lennart Silen Alfredsson och
Gösta Tivelius, som hade undanbett sig
omval,- avtackades. Gösta tackade för
förtroendet som visats honom och Lennart
hade sänt en hälsning till årsmötet. (Se
särskilda artiklar).
4. Kommitteer: Redaktör för Möllekuriren: Leif Persson, intendent: Febe
Alfredsson,
Utställningar:
Ingrid
Claesson,
Biblioteket:
Karl-Gustaf
Hansson, Butiksrådet: Arne Hagberg
(sammank), Lisa Knafve och Per-Eric
Schyberg, Trivselkommitten: Ingegerd
Edler och Gunnar Olsson. Styrelsen har i
uppdrag att utse sammankallande.
5. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Greta Yngve (sammank), Solveig
Dencker-Edström och Ulla Schyberg.
6. Efter mötet infot merade redaktören
Göran Schwanbom om bergbanan.
7. Vid redogörelsen av K-G Hansson om
föreningens aktiviteter, ställdes frågan om
vilka som var villiga ställa upp för att
hjälpa till, svarade 90% av de närvarande
med handuppräckning. De utdelade blanketterna för påskrift om namn och telefon
gav oss emellertid endast 10 namn.

Styrelsen konstituerade sig:
Ordförande vald av årsmötet
Lars Schölander, tel 347 009
v Ordf Gunnar Olsson, tel 347 190
Sekreterare Lennart Ohlsson, tel 347 171
Kassör Birgitta Gille, tel 347 740
Dessa fyra utgör även arbetsutskottet.
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Sa111manträden 95-03-23,
95-04-03, 95-05-02 och 95-05-29.
1. För att försöka få en samling för
aktiviteter
i Mölle beslutas att

byföreningen inbjuder samtliga
härvarande foreningar för en diskussion
kring vilka problem och möjligheter vi
har. Mötet skall ske i september månad.
2. Ett 70-tal medlemmar har begärt
medlemsbevis för att köpa årskort till

Kullabergs Natur.
3. Efter överenskommelse med Gatukontoret om att vi betalar 5. 000 kr och
Gatuk.o ntoret bekostar material och
uppsättning, har nu räcket vid
Trappstigen kommit på plats. Vi har
faktiskt inte tidigare sett ett räcke utforr11at
på detta sätt och har naturligtvis reagerat.
Vi får väl se vad som kommer att hända.
4. Väntsalen i annexet har återigen
drabbats av .vandaler·. För en månad sedan
hade man svinat ner och tom eldat i den.
Vi har tvingats stänga väntsalen men har
den öppen vid alltför dåligt väder.
Vi har nu i brev till Fastighetskontoret
återigen krävt att man ordnar ett klimatskydd i likhet med vad man har på andra
hållplatser. Dessutom kräver vi att bli
lösta från att hålla väntsal vid hållplatsen.
5. -Det är nu 60 år sedan Mölle Kapell
invigdes. Styrelsen har ställt 4.000 kr till
kyrkorådets förfogande för ändamål, som
man själv får bestämma.

6. Park o Miljö hotade med att täcka över
bäcken vid Brantelid. Vi såg detta som
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ett alltför stort ingrepp i naturen och
begärde omprövning av beslutet. Detta
gjordes också mot att ·P ark o Miljö betalar
2.000 kr/år till hamnföreningen för rensning av intaget till trumman_ Vi tackar
Hamnföreningen för detta.
7. Den 22 maj stod föreningen som värd
for en sammankomst med byföreningarna i kommunen. Av totalt 15 inbjudna föreningar kom 12 st att representeras av 23 deltagare. Vi visade film
från 500-årsjubileet, som Leif Persson redigerat i ett 25-minutersprogram. Diskussionen gick mest ut på frågan om
kommunens ovilja att hjälpa oss i kransbyarna i olika avseenden, ställt mot vad
man investerar inne i centralorten. En redovisning av resp föreningars verksamhet
lämnades också.
8. Byföreningen har genom Hans-Otto
Pyk medverkat i ett projekt vägnamn i
kommunen. Arbetet är nu klart och kommunstyrelsen har fastställt namnen på de
olika vägarna. Namnskyltarna kommer så
småningom att sättas upp.
9. Det har i olika sammanhang framställts
tvivel om bur överklagandet av Stadsbyggnadskontorets förslag till byggnation
av stationsområdet har gått till. För att
klarlägga detta meddelar styrelsen:
- att utöver byföreningen har Gylleröds
Samfållighetsforening, Mölle Hamn Ek
För, Mölle Vägförening, SPF Kullabergs
P~nsionärsförening samt 5 sakägare överklagat till Regeringsrätten.
- att föreningens överklagande skett efter
beslut vid allmänna föreningsmöten.
- att det inte finns någon ytterligare
instans att överklaga till.
- att överklagandet avser dels
11
Huvudgatan" och dels den alltför täta
byggnationen.
10. Arbetsutskotten i By föreningen och
HamnfOreningen kommer att träffas för att
dra gemensamma gränser för resp

förenings verksamheter och
ansvarsområden. Dessutom utarbeta
regler för samarbete och åtgärder för byns
och möllebornas bästa.

11. Beslutas på förslag av revisorerna att
deltagarna vid allmänna möten betalar en
del av kostnaden för förtäringen.
12. Stiftelsen för Svenska Flaggans Dag
har tilldelat föreningen en ny flagga i
stället för den som stals förra året.
13. Ålderspyramiden för Mölle visar att
personer äldre än 65 år har ökat från 28
till 30 %. Kommunen som helhet är 20 %.
Vidare att Mölle fått ett ökat antal
mantalsskrivna inneboende 1974, 739
personer till 1986, 788 personer.
Sekreterare,i

Vad händer nu?
Sommaren bjuder inte på så många
planerade aktiviteter. När 11,ast bara :

23/6 Midsommarfirande
kl 10.00 klär vi stången
kl 15.00 börjar dansen
Under våren har vi haft följande
akt ivi teter:
Sönd 26/2 samlades gamla och unga att
jaga "katten ur tunnan", en gammal kär
tradition. Mycket folk i det fma ·vädret
och "många töser och pågar" i fantasifulla
kläder. Efteråt samlades alla i stationshuset för prisutdelning samt förtäring.
Sönd 19/3 Återigen samling vid hamnen
för att gemensamt städa stränderna. 30 35 personer hjälptes åt att fylla säckarna.
Uppskattningsvis fick vi ihop 6 - 7 m3.
Efteråt smakade det bra med korv, bröd o
kaffe hos Knafves.
Sönd 30/4 Valborgsmässofirandet får nog
betraktas som en klar succe. Lugnt och
fmt väder. C:a 350 personer mötte upp
fOr att hälsa våren välkommen och 1yssna
till den trevliga kören "Krus i dur" och ett
alldeles utmärkt tal av Nils Edström
medan vårbrasan fyllde oss med · värme
och ljus.
Lörd 5/5 Gökottan.
Tyvärr kom endast 10 personer kl 07.00 .
Vädret var hyggligt men något kyligt. Vi
for till Himmelstorpsgården och hade det
mycket trevligt trots det ringa antalet .
Någon gök varken hörde eller såg vi.

K-GH
3

--

JI
I

Mölle kapell 60 år

"Veckan fore femte söndagen i Fastan år
1935 var det livligt i och omkring det
färdigbyggda kapellet." Ja,. så här står
det i Bertil Åstrands bok om "Bninnby
kyrka och kapellen i Arild och Mölle", på
sidan 309.
Mölle kapell invigdes söndagen den 7
april 1935, men redan vid sekelskiftet
talade man i Mölle om att skaffa ett eget
kyrkorum. Sjökapten Axel Andersson var
den
som satte igång insamling till fötrnån
,
för ett kapell meddelst listor i affärerna,
basarer och konserter, alla hjälpte till. En
syförening startades och så småningom
bildades också en stiftelse. Man hade då
samlat in kr 2.717:39, som alltså utgjorde
startkapital. Vid slutet av år 1902 hade
summan, genom ytterligare aktiviteter,
stigit till kr 4.436. Man beslöt då att hos
friherre Nils Gyllenstierna anhålla om att
få övertaga arrendet på en tomt, där man
från början tänkt bygga kapellet.
Man kan nästan säga att det är
möllekonstnären G11nnar Wallentin som
"designat" kapellet, eftersom han inte bara
målat altartavlan och gjort alla de fina
skulpturerna utan även ritat bänkarna och
satt färgskalan på all inredning. Allt i
kapellet har bekQstats genom insamlingar
och större och mindre donationer.
4
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Den vackra ljuskronan, orgeln, de fina
vaserna och ljusstakarna på altaret,
dopskålen i Wivece Nilsson silver,
ljusbäraren samt ljus:; och blomhållare i
bänkarna, allt är gåvor. Det första
antependiet förfärdigades av några
ungdomar i byn, under Alice Wallentins
ledning. Skeppet, som seglar i valvet,
skänktes av en sjökapten Elfversoo i
Mölle.
I sin predikan vid invigningen av Mölle
kapell år 1935 utgick biskop Edvard
Rodhe från några psaltarverser, som står
sig än idag: "Gå in i hans portar med
tacksägelse i hans g.årdar med lov, tacka
honom, lova hans namn ty Herren är god,
hans nåd varar evinnerligen och hans
trofasthet från släkte till släkte''.
·Psaltarpsalmen 100:4,5.
Till sist kan nämnas att Bertil Åstrands
intressanta bok: "Brunnby kyrka och
kapellen i Arild och Mölle" finns att låna
på Höganäs bibliotek samt också i
filialerna i Mölle och Nyhamnsläge.

Möllekuriren

GR

fortsätter här Anders Mölleryds senaste
bok, nr 8 i serien "Mölle-Kullen genom
tiderna".
Utesluten här. Se kommentar i 1994
nummer 2, sidan 4.
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v ordf Gu1111ar Olsso,i avtackar Gösta

Efter 9 år sotn ordföra11de i Mölle
Byföre,1i11g avtackas Le1111a11 Silen Alfi·edsson av tiyvalde ordf Lars Schölatuier

Tlvelius för ha11s 12 år so1r1 före1ii11ge11s
kassör

Till Lennart Silen Alfredsson

Till Gösta Tivelius

Lennart valdes in i byföreoiogens styrelse
1984 och redan 1986 valdes han till
ordförande och har så varit tills nu, d v s
i hela 9 år.
Han har genom åren lagt ner ett
berömdvärt arbete för föreningen. Härvid
har han ofta kommit att stå i centrum för
händelserna i Mölle på ett sätt som inte
alltid fallit alla på läppen. Han har
emellertid konsekvent följt styrelsens
beslut och också haft den bakom sig.
Lennart har vidare fört föreningens
ärenden med kommunens tjänstemän på
ett {öredömligt sätt.
All tid, nerlagd för byföreningen, har helt
varit för ideellt arbete, utan någon som
helst ersättning. Ta t ex förberedelserna
och behandlingen av byggnationen på
stationsområdet och allt arbete han lade
ner på 500-årsfirandet.
Vi i styrelsen vill framföra vårt varma
tack för allt vad han uträttat för Mölle
Byförening, för byn och för byborna, som
vi tror också intämmer i detta tack. Vi
tackar också för ett stimulerande
samarbete och önskar honom lycka till
med de mål lian har satt upp för sig i
framtiden.

Gösta Tivelius undanbad sig återval till
styrelsen vid vårt senaste årsmöte. Och vi
bar full förståelse för att han nu vill slippa
det arbete som det innebär att sköta kassa
och redovisning för föreningen. Gösta
valdes in i styrelsen vid årsmötet 1983
och har således varit med i 12 år. - den i
särk.lass längsta tid någon suttit i styrelsen
för Mölle Byförening. Redan från första
dagen åtog han sig kassörsjobbet och
signifikativt för Gösta har han skött detta
med ordning, samvetsgraonhet och lämnat
rapporter om den ekonomiska ställningen.
Också i övrigt bar han i styrelsen med initiativ och kloka åsikter gagnat vårt arbete.
V i har också beundrat hans fysiska
vitalitet. Promenader med Emil och
golfrundor, som inget väder i världen
kunnat stoppa, är omvittnade i hela Mölle.
Vi skall ju dock betänka att han är 89 år.
Styrelsen - och vi tror att vi kan tala för
alla Möllebor - vill framföra ett va1mt
tack till Gösta för hans stora insatser i
föreningen till fromma för Mölle och
mölleboma och dessutom för vad han som
person varit för oss. Vill önska honom
många lyckliga dagar, nu fri från
bekymmer om föreningens ekonomi.
Styrelsen

'

Styrelse11
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Brev från avgående styrelsemedlemmar
samarbeta med de olika styrelsemedlemmarna. Särskilt vill jag, i detta
sammanhang, uttrycka min stora uppskattning av att ha fått samarbeta med den nu
avgående ordföranden Lennart Alfredsson.
Han har under sina 9 år som ordförande
utfört ett i sanning utomordentligt arbete
till byns fromma. Det har alltid varit en
glädje att diskutera uppkomna problem
med honom. Han har av ideella skäl, utan
någon ersättning, med stor entusiasm skött
sitt ordförandeskap, vilket tyvärr ibland
måste ha gått ut över hans arbete i sin
egen verksamhet.
Sen vill jag önska föreningen all lycka till
i framtiden.

Till Mölle Byförening
Jag vill tacka Er för alla dessa år, för Ert
förtroende, kamratskap och arbete.
Beklagar att jag inte kan vara närvarande
vid det sista mötet som ordförande i
denna förening.
Efter många år av dåligt byggande så
händer det en del i Stockholm, där jag nu
har sammanträden både i början och slutet
av denna vecka.
Två saker vill jag framöver ägna min tid
till och det ena är bl å mig och min
familjs engagemang på Filippinerna, Haiti
och Colombia (Costa Rica?). Jag hoppas
få återkomma till detta senare bl a i Era
brevlådor eller i andra sammanhang.
Jag vill försöka starta en "Allkristen"
grupp i Mölle, dit alla kan komma,
oavsett om man tror eller inte, tvivlar
eller har tro som kan förflytta berg,
tycker livet är toppen eller botten. En
samtals- och gemenskapsgrupp som kan
samtala, fråga och undra över livet. En
oas i Mölle för alla, utan krav på det ena
eller det andra, ett ställe där omtanke,
kärlek och omsorg får vara en av drivfjädrarna.
Det finns trots allt elände och ondska
mycket att ta vara på, som är positivt att
vårda och sköta, att bevara och låta växa
till något bättre och det är, Du och jag.
Till sist ännu ett tack och väl mött i vår
by.

.,.

Gösta Tivelius

Mölle känns grått
Plötsligt är två av Mölles färgstarkaste
profiler borta. Det känns tomt och
sorgset.
I sommar kommer jag · att hoppas få se
Bert vid Turistbyrån, precis som vanligt.
Och Per i sin snipa. Så som det borde ha
varit i många år till.
Nästa vinter kommer jag att önska få se
Per sätta upp sinjulgransbelysning utanför
Turisten. Tidigast av alla med julpyntet.
Hemtrevligt. Jag kommer att sakna att en
dimmig januaridag få dricka kaffe och äta
nybakad bulle i hamnen och samtidigt bli
underhållen av Bert med historier från
förr. Sakna hans oefterhärmliga julblad.
Underbara, roliga.
Båda har fått mig och min familj, som är
ganska nyinflyttade Möllebor, att känna
oss välkomna till byn. Var och en på sitt
sätt. Jag känner mig tacksam över att ha
fått träffa dem, hade önskat att dom fanns
kvar hos oss. I .änge till.
Mölle känns grått. Trots spirande vår.

Lennart Sile,i Alfredsson
Till Mölle Byförening
Jag vill först tacka ordföranden för de
vänliga orden till mej. Nu tycker jag att
det är hög tid att jag lämnar denna
befattning. Jag vill också tack~ Byföreningens medlemmar för visat förtroende
för mej under de gångna åren. Det har
varit en intressant uppgift att svara för
roreningens ekonomi.
Inte minst bar det varit stimulerande att få
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av kortnotiser.

Enl foreningens kassör finns det ett 40-tal
Magnus Andersson arbetar åt MH som
båtägare, som ännu inte betalt sina hamnfogde i Mölle.
båtplatsavgifter. Dessa bör obsetvera, att
båtplatsavtalen kan hävas med omedelbar · En ny hyresgäst finns i Hamnhuset verkan om inte betalning sker inom utsatt . Special Sport School - Välkommen!
Duscharna i Hamnhuset har fått mynttid, allt enl gällande Stadgar och Taxor.
automater och är nu tillgängliga för alla.
Nya eluttag med jordfelsbrytare och EUInom hamnområdet skall all reklam
anpassning installeras nu på kajerna.
samlas på den nyuppförda reklampelaren.
För infor r11ation, kontakta
Ansvariga för Fasta båtplatser är numera
Lennart Silen Alfredsson, tel 347 582,
Johnny Svensson, tel 347 329, och
eller Conny Svensson, tel 347 188
Sven Gunnar Svensson, tel 347 392

* * * * * * * * * * * * anläggningen.
* * * * * * * * * * * *
I fjol växte den från sex till

.~.·

•

.

•

, '

·•

..

.

...

.•
....,~

,_.

Stor aktivitet på boulebanan
Vad gör de - trots ansträngningen - glada
herrarna på bilden (från vänster Christer
Bolin, K G Hansson och Per-Eric
Schyberg)?
Jo, de hjälps åt att dra den tunga trumlan
över de 6 ton boulegrus som ett 20-tal
medlemmar i Mölle bouleklubb skyfflade
och krattade ut en solig aprildag.
Vi publicerar den bilden som ett
vittnesbörd med vilken iver klubbens
damer och herrar inte ba·r a spelar boule
utan även deltar i skötseln av den fina

nio banor, "Schybergska parken" mellan
bana 6 och 7 kunde invigas och dessutom
kunde klubben fira sina första fem år.
Medlemsantalet är nu imponerande 110 spel dagar tisdagar med start kl 10,
onsdagar kl 14 och torsdagar kl 16.
Du är välkommen!
Vid årsmötet i mars lämnade Åke
Thomson över ordförandeklubban till PerEric Schyberg. Banchefen KG Hansson
valdes till vice ordförande. Karin Bolin
efterträdde Fredrik W ah.lund som kassör.
Greta Yngve ryckte upp i styrelsen och
hennes tidigare suppl~~ntfunktion övertogs
av Charlie Svensson. Kerstin Wahlund
fortsätter som sekreterare.
Tävlingsverksamheten är livlig. Den leds
av Siv Andersson, Maj-Britt Hansson och
Charlie Svensson.
1995 års första tävling, "påslc..~mällen",
kunde p g a bistert väder genomföras
först 14 dagar efter påsken. Vann i finalen
gjorde Astrid Christiaosson/K G Hansson
över Hilde Wellberg/Per Christiansson.
En "söndagsblixt" avverkades den 7 maj.
John Andersson och Kerstin Svensson

finalbesegrade Karin Bohlin och Wera
Thomson. Nästa tävling äger rum i
midsommar (söndagen den 25 juni).

ÄT
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Galleri Stationen, Mölle

Utställningar sommaren 1995
Stationshuset

Annexet

---------------15/6 - ll/6

----------2515 - 31/5

Elsa Persson
ev. medutställare

22/6 - 28/6
Hellevi Lipniunas
Ulla Brink
Bonny Svensson
29/6 - S/7
Ulla Kihlmark

Nyhamnsläge akvarell olja

Rydebäck vävda bilder
Rydebäck akrylolja
Rydebäck stengods, knivar
Mölle, Solna olja

6/7 - 12/7
Kerstin Andersson
Jonstorp olja akryl
Ann-Catrin Gummesson Viken olJa
Kerstin Hallberg
Arild vardagsvävnader

13/7 - 19/7
Staffan Barkelid
20/7 - 26/7
Rolf Sundström

Odåkra
akvarell olja

2216 - 511
Gerd Adler
Ulla Kjellenberg

"

"

..
"
"
"

Nyhamnsläge olja
d :o graverat glas

6/7 - 12/7

olja
·1nga-Brin Sagner-Lundström
Trelleborg

13/7 - 19/7
Eva Rödseth
Lena Cronström
Tom Rödseth

Nyhamnsläge olja

Höganäs olja teckning
Ry~ebä~k måleri på siden
Hoganas akvarell teckn.
'

20/7 - 26/7
Gudrun Mårtensson

21/1 - 2/8
Björn Malm

Anne Rasmusson Nyhamnsläge
Dagny Nilsson
Viken
..
Hbg
In~rid Fagergren
Li1sa Lundberg
Q Lerberget
Kent Andreasson O Lerberget
Lars-Erik Larsson .. Höganäs
Matja Hansson
O Lerberget
Mana Falkborn-Sandemyr d :o

Hbg måleri akryl

Mölle olja akvarell

27/7 - 2/8

3/8 - 9/8 "Ängelholmsgruppen"
Ingrid Isendahl
olja akvarell
Gretchen Carlsson
tuschteckningar
Ulla G Johnsson
collage
Ann-Charlotte Pihl Larson
Gerd Björkne
Rut Lindqvist
Anita Lyngemark

Cecilia Norrthon
Carina Hjelm

Lyon akvarell
Högånäs keramik

3/8 - 9/8
Arne Axelsson

Höganäs måleri foto

10/8 - 16/8

17/8 - 23/8

Laila Olofsson

17/8 - 23/8
Sonja Bergman

Himmelstorp akvarell teckning
cernitfigu rer
Växjö akvarell olja
stengods

25/8 - 27/8
dama~. sänglinne
Ann Margret Witthanynar
Orkelljunga frotte från George·
Jensen, Danmark

10/8 - 16/8
Inga Landgren

Hbg olja akvarell

Marianne Köhler Andersson
sidenmålnini
Rydebäck textilt målen
akvarell olja
Bodil Vinke
Rydebäck textilt måleri,
applikationer
Miriam Lundberg
Rydebäck antikmålade
möbler

Ställ ut i Mölle!

För infor1nation och bokning, ring till
Ingrid Claesson, tel 042 - 34 72 90

Möllekuriren, Åsvägen 5, 260 42 MÖLLE
Ansvarig utgivare: Lars Schölander
Redaktör: Leif Persson
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt hos Tryckeri AB i Höganäs

Mölle Byrdrening, 260 42 MÖLLE
Postgironr 51 52 01-2
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Gympa i Solviken

För sjunde året i följd startar somroarymnastiken i Solviken klockan 8. 15

Midsommarhe gen.
Programmet · kommer som vanligt att
utfor 111as att passa gammal som ung,
kvinna eller man. Det är Mölle Friskvård
som står för arrangemanget under AgJ!eta
Jetsens ledning. Priset är 10 kr/gång. Vid
regn och mycket hård blåst är det inställt.

