I

I
I

-----·-,
.
··-·-···
·
-·.
.r
.
~·
c~ ._--- --- __ __ ..
,.
~

•

~

■

•

...

.--

- -· ..
..-

... .

~

- ~.- .
•

-------

-.

-

/
•

•

.. .

..

MOLLE BYFORENINGS MEDLEMSBLAD

Nr 1 1995

ÅRG. 9

Vems ä1 t'elet? Ven1 bär och tar ansvaret?
4

Telc:fo11en ri11ger. "1-lello Le11nart, this is
Ec.l111<)11<l" . Röstc:11 är välhek,tnt. Ed111on<l
l\1<>ntir,t från H,titi . l-lar1 har ringt 111itng,t
git11ger sec.l,111 vi fi>rs t,t går1ge11 träff~tdes i
P<)rt -,1t1-Prir1ce. då jag tills,1111111a11s 111e<l
111i11 l)ro r arhetade hl a i 1-lait.i. Nt1 är h,tn
l1är sc>111 t()lk till lilla Celi cier1ne, C,trol,ts
fadderbarn , <le skall tills,1111111,tns gc.>r,t en
TV-sh(>W här (>ch E<l111011d iir 111ed so111
tr,lk. Crcol fc)rs tår • j t1
inl,l ,,Ila, även <>111 <let
M
l{1ter S<>111 fr,1n.sk,111 .
••
V,11je g{111g ett l1rev

•

k<)lllllli t ()~Il Ed 111011d

'

rir1gt 11,tr h,111 \1 ii<lj,1t
E
<>111 1,jiilr, ,,1t 111 kli,c.ler , 111,tt el ler ek<>rl<>111iskt stt><l till c.le (;:,1 6.000 har11en i der,1s
sk<>l<>r.
Ett lar1u c.liir Iy~kar1 Iyser i <)g<)nc:11 på
g,1lt1fi>rsiil_jaren <lå <ltt k<->11er e11 111a11g<> fi>r
e11 25-<->ri111.!.
.... Ett l,1nd <lär elii11c.let ~ir
l1<>tte11li>sl <>cl, fattigt.l<>111c:11 grii11slils "·
Vl.!111.s iir fl!lc:t'! Vc111 l"liir <>cl1 t,tr ,111s\1 ,1ret'!
B_jll\', F,tlltll, Stt1re C<>11111,tg11iet 111 111, 111
•

•

11'!

Ve111s är fel et'? Vc111 bär och lctr ans,1 aret
i Israel, Palestina , Tjer11obyl, Bclsnicn,
~ je~j e11ic:n 111 111 , m tl?
Och så idyller1 Möll c.
Innan pressliiggr1 ingcn går jag ner till
v~intsalen vid stationshuset. Det var f~st
för t1ngd(>111ar i lördags kväll . Kvällen
hlc\' \ 1äl ,,åt. Någ(>n eller några blev stora
()ch stark,t, sp,trkade sönder hela
inrcdni11ge11 , klättrade på ,1ägg,1r och
gri sade ner.
Ver11s är felet ? Ve111 bär oc l1 lctr ar1sv,tret'?
Jag har en<last ett svar på frågorna. Det är
en 111är111iska .
"Det är synd on1 111iir1niskom,1", Set
S trin<l l1erg.
En up11ri,r<l ordf
ll'llll{IJ"( Si le,1 A!ji·et/J'.\'VII

0

Arsn1öte
Mcill e Byfi> rening liar årsn1i>tc
l~>rsJ ~tgen Je11 ]3 111,trs kl . 19.00
r1{t fic>tell Tt1;·,ste11 .
l)~t ~i L1Js 11å 11ågl >11 fi>rtiiri11g .

Förra årets händelser

•

Mölle byt~ö,·eni11g - Ve1·ksamhetsbe1·ättel se 1994
Styrclsc11 tc>r Mi>lle Byfiire11i11g avger sin
rapJ)C>rt för verk sa111hctsåret 1994 , det
26:e sed,1n starten 1968. Verksa111l1eten
h~r i v~ss <>111tat_t11i11g präglats av för hyn
vasentl1ga nya trågo r 111cn också tidigare
aktt1ella ärenden har behanc.llats c)ch fått
si11 lösning. Arhetsförc.Jelninge11 n1ella11
Mölle Hamn och Byfi>rcningen har nl1
re11oc.Ilats, \1 i Ikel n1ec.I fc)rt att en c.lel av vac.I
so111 tic.Iigare legat tinc.Ier fi>reningen s

Dagordning
vid Mölle byförenings
årsmöte den 23 mars 1995.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
1 7.
18.
19.

2

Mötets öppnande
Val av ordförande vid mötet
Val av sekreterare vid mötet
Val av 2 justeringsmän tillika
rösträknare
Frågan om kallelse till årsmötet
utfärdats i rätt ordning
Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhet och ekonomi)
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen
Fastställ. av årsavg. för 1996
Val av styrelseordförande
Val av styrelseledamöter
Val av styrelsesuppleanter
Val av revisorer
Val av revisorssuppleant
Val av kommitteer
Val av valberedning
Eventuella motioner
Övrigt, inform. om Bergbanan
Mötets avslutning

a11 SV cirS -

<>Cl1

,trl1e lS<) lllråue st flik j ts frttrl

c.lag<>r<.l11i11ge11 .
Vi h,ir <lock k<>1111111t <>verc11s 0 111 ,tll

i~iti,tti\/ ()Cll frå g<>r ,l\1 \ 1~ise11tlig hetyuel~c
tor t1yn l1el1,t11<llas i fö reninge11 fc) r all
sedan diskt1teras ge111ensa111t . Likaså ,ttt ,,j
i. vissa fråg <lr ltlåt sk<tll ltr)11träJ a
t1llsa111n1a11s och ev ~iven 111e<l and ra
föreningar i hyn.
Styrelsens sa111111,ln ·~ittr1 in,,b fr,l111,b år a
uppställni11g på si<l 3.
Arbctsl1tskottet har hestått av ()rdf Lenn,trt
Silen Al fred ss<>n v o rdf Gu11nar Olss()n
'
Sekr Lennart Ohlss<)n och kassö ren Gö ·ta
Tivelius. T ill Styrelse111Ötcna har kall ats
ansvarig fc>r Möl)ekltri ren Lci f PcrSS()n
och ansvarig för konstutställning,tr11a
lngric.I Clacsson. K G Hansson har d ri vit
scrat
Trivselkon1111ittin och även or,,ani
b
he111:tnninge11 i bibli<>leket. 8L1tiksrådet har
hestått av Arne Hagbc rg (sa111n1a11kal lan<le), Li sa Kna fve ocl1 Per-E ric
Schyberg . Fehe Alfre<lsson har även i å r
•
varit var
1nte11c.Ient . Föreningen liar
tecknats av orc.If och kassören var fö r sig.
Styrelsen har haft 8 protokoll förda
sam1nanträden och AU har sam111anträffat
5 ggr under året.
Vi har sett det som viktigt att byborna
under hand får information om styrclse11s
arhete och hur verksa111heten t1tvecklas. V i
har c.Iärtor rec.Iovisat alla beslut <>ch
viktigare händelser i Möllekt1riren t1nucr
rubriken Fiire11i11gsh~~lut. På grt1nd här<l\'
har vi i denna verksarnhet sl)crättelsc
utelämnat c.letaljcra<l infor111ation.
Det hc)r <>ckså påpekas att k<>pi<>r a ,,
styrelsepr<>t<>kollen finns til)g~ingliga såv~il
i biblioteket son1 i Ruffen.
1

•

•

St)11·el.r<' IJ

Föreni ngsbesl tit

2. Mi,lle Ha11111 Ek Fi>r sk,tll i fc,rtsiittningen ha ett 11try111111e i l\•1i>llek11rire11

San1n1anträde 94-10-06

fi>r i11fc)r111ati<>r1 ocl1 111e<.l<.lel,,11<len .
1.
A11sl,1gst,1, l,111 viu st,,tic>11sl1uset
skä111111er fas,t<.len. Beslt1tas att flytta (ler1
1 lan i annexet .
eller använua anslagsta,
.....
4. Ar1ette An(lerssc>n, sclr11 stuc.lerar tekr1isk
sa111hiillspl,1neri ng , har redc,visat et t
f'i>rsl,1g till f'iirii11dri11g i l\ 1iille h,1m11.
St,,d sl1y gg11a(lsk (lit t<>ret h,t r erl~j tid it <>ss ,, t l
stiilla tll filrslaget i stali<)r1sht1set, vilket vi
acce1)tcrat. A rl1ctet 111ed planen filr M i>I le
~1,t11111 11,tr tyvärr ne<lpri<)riter,tts. Vi fitr nt1
se ()111 p<>litik erna, S<) lll l<)Vac.Je stilu_ja ()SS
fi>r er1 t111rsnahl,,1ir1g ,,,, J etlct ,-trhete,
l1åll er v a<l dcl111 lc>,1 ..ttle.
F,,rts sid 4

I. Enligt reko111111en<lati<>n frc°lrl n1i,tet 111ecJ

I

k<>1111nt1n ()<>I it ikerna hes I t1 t,ts <> in fi,rha11cJ Ia
hyrc."~1vt,1let t·,;r st,1ti,l11shuset. Sa111ti<ligt
sk,,11 fråga11 <>111 inre re11,1r,1tioner enligt
hesiktningsprc>l<>k<>llet <)ch fråg,,n <>111
,,ii11ts,tlen tas tlpf)

1

San1111anträde 94-11-03
'I
I

I. Beslt1t,1s fi>reslå IC A Fy re11 att gi, r,, e11
rt)' c11kiit l1l,,11<l 111i,llel1c>rr1a c)111 ,1t'f'ii1·e11.
/\tt t111(Jersi>ka 111i~jI igl1ete11 att l_t111<ls
U 11i,1 ers itet <>rl!aniserar
....
ex a 111e11sa rhete .

e11kiite11

s<> 111

1

1

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

Väljes till

Vald till

Valberedningens
förslag

1995

La rs Schölander

1997

1996
1996
1996
1996
1995
1995

Omval
Birgitta Gille

1997
1997

1995
1995
1995

Omval
Olow Axelsson
Britt Möller

1996
1996
1996

1995
1995

Omval
Omval

1996
1996

1995

Omval

1996

Ordförande
'

Lennart Silen Alfredsson
Ordinarie ledarnöter

'

lngegerd Edler
l(arl -G ustaf Hansson
Lennart Ohlsson
Gunnar Olsson
Per -Eric Schyberg
G·östa Ti vel ius
Suppleanter

.....'

Per Andersson
Vakant
Birgitta Gille
Ordinarie revisorer

Christer Bolin
Gösta Welin
Suppleant

-

--"'

--

Leif Persson

Lennart Silen Alfredsso,1 ocl1 Gösta Tivelius t1ar undanbett sig on1val.
Mölle 1995-02 -0 1
Valberedningen
Greta Yngve (sa,11,nank.), Solveig De11cker-Edström oct1 Ulla Schyberg

Sammanträde 94-12-08
I. Julbasaren, som blivit en t1ppskattad
tradition, inbringade inte mindre än
12. 000 kr. För detta har vi att tacka flera
frivilliga krat·ter. Främst vill styrelsen
tacka Anita Magnt1sson, so1n t·ör fe1nte
året hållit i trådarna vid uthyrningen av
borden och KG och Maj-Britt Hansson,
som lade ner ett berö1nvärt arbete för
loppmarknaden. Gt1nnel Elfverson, Ethel
Attren, Sigbritt Karlsson, Alice Persson,
Ingrid Pihl och Gt1n Hersö, sc)m 111ed
gåvor oc~, arl,ete gjorde traditi<>nsenliga
basaren både trevlig och ink<>1nstbringa11de. Många andra hjälpte till och
styrelsen vill på detta sätt tacka alla.
2. Posten har svarat på vår klagoskrit·t 01n
nedläggningen av postkontoret. Man
beklagar att 111an rnissat inf-0r111ationen ti Il
byborna men har den uppfattningen att
sarnarbetet med ICA Fyren och GunBriths tidigare erfarenheter i posten skall
vara till för<lel for rncllleborna.

Ekonomi
Glädjande nog visar den ek<>n<>tniska
redogörelsen för år 1994 ett översk<>ll på
kr 18.000:- 111ot ett beräknat budgetöverskott på kr 3. 000:-. Anledningen är att
hyresintäkterna överskridit budgeten 111ed
ca kr 23.000:- och medlemsavgit·terna har
likaså överskridit budgeten med kr 7 .000:Å andra sidan vågade styrelsen på
vårkanten I 994 inte engagera sig i
genomförandet av såväl hamnfesten som
loppmarknaden i juli månad på grund av
sviktande engagemang och intresse från
medle1n,marnas sida, varför styrelsen
beslutade att inhibera dessa evene1nang,
vilka enligt budgeten skulle ha inbringat
oss en ink<>mst å tillsammans kr 20.000:-.
För att kc)mpensera detta inkomstbortfall
<>rdna<les emellertid i julas dels en mindre
l<>pprnarknad dels en julbasar, som
tillsarnmans gav ett ink<>rnsttillskc>tt å ca
kr 10.000:- De 1nedle1n1nar, S<)m gen<>mtcirde dessa, är värda ett särskilt h~r<>m,
vilket t·ramgår av annan artikel i detta

nummer av Mi>llekuriren.
Gij,\·t,1

4

Ti,·<,liu.\·

Medlemsavgifter 1994
Sorn frarngår av resultaträkninge11 l1c1r vi
fått in san1manlagt 56. I 00 kr i
n1edlemsavgifter 111ot 55.540
kr
föregående år. Det kan kanske \1ara
intressant att g<)ra vissa jä111f<>relser
tnellan olika kategorier n1edle111111,lr.
320 ht1shåll betalade 40.550 kr t~r,l111 till
den 31 juli, vilket 111ols\1ar,tr 541
111e<llen1111ar. E11 på1ni1111else so111 \1 i sä11<le
t1t till 266 ht1shåll de11 8 at1gt1 sti
rest1lterade i att 104 f'ra111 till årsskiftet
betalat 14.550 kr fi>r 194 n1edle111111ar.
SCA ger oss \1 arje år 1.000 kr. Sc)111
111otprestati<>n lägger \ 1 i t1t Mc)llekt1rircn 1
<leras stug<lr.
Vi räknar 111ed att t<>tala antalet l1<)enc.le
(inkl "s01nmarboende") är I. 252 . Det
betyder alltså att 59 % av alla prest1111ti,,a
me<llen1111ar heta lat sin 111e<l le111sa vgift .
(1993 57%)

Av
<le
fastigl1et sägare,
sc,111
är
111antalsskrivna i Mölle har 71 % hetal at
mot 83 % av de "so111111arh<)encJe". 42 %
av hushåll. so111 hor i lägenl1et är
betalande 111eu le1111nar.
Antal fastighetsägare (l1t1sl1!tll) l<>talt. s<>111
betalat n1edle1n~a\ gi t·t har, jä111f<)rt 111ed
föregående år, 111inskat frå11 364 till 348
(79 till 75 % ) 111e<lan <le s<)tll h<>r i lägenl1 el
ökat från 28 till 36 (38 till 42 %). När vi
jämför dessa siffror 111åste ,,i ta l1ä11syn till
att antalet t~astigheter <)kat med 4 <)ch
lägenheterna med I I .
Totalt har antalet hushåll, sor11 het,ilctt
medlemsavgift, n1inskat från 71 till 70 %
från 1993 till 1994.
Totalt är ju emellertid su1nrnan a\1 inl)etctl da medlen1savgifter ganska lika.
1

Så va1 det
4

Den lång<.Jrag11e fc>re<.Jragsl1åll,1re11, s<>111
avhri)t sitt fc>redrag 111e<l <lrue11: "Jag her
{>In ursäkt <>111 jag dragit ttl r1å tiden, 111en
jag har ingen klc>cka".
Röst ur sal<>ngen: "Det finns en
alrnan~tcka alldeles bak<>111 er."

Eko11omisk redogörelse för verksan1hetså1·et 1994

.
I

Vinst och fiirlustr~ik11i11g
••

•

fN'l'AK'rER
Mcdh:111savgiftcr
Hyror
Hyrcsbidrag
Lopp111arknadcn
Räntor
Basar
Diverse inkl . fors .
Kopicringsavgificr
Jubilcu1nsbokcn 111 111

56 .896
I 03 .455
10.000
4 .000
13 .569
5 .480
2 .402
1.253
5 .312

t
I

II
•
\

KOSl'NAI>r.: R
Stationshu sct :
29.744
Hyra
Olja
29 .939
El
23.119
Rep.
13 .303
Löner
Soc. avgifter
~1 öllekurircn
Trycksaker, kopiering
Valborg
Blo111rahattcn
Adn1inistration
Möten
Fyren : inköp
Dekaler 111 n1
Julbelysning
Annt1nser
Diverse

183 .408

..

Ovcrsk<ltt
Kronor

96 . I05
21.600
7.561
21.081
5.593
3.575
I .675
3.027
10 .348
3 .274
3 .256
I .206
I .45 I
3.656

I 8 .959

202.367

Kronor

- ------- - - -- -----

202.367

-- --- - - --- - -----

Balansräkning per den 3 I/ 12 1994

I

'l'fl.,JJGÅNGAR
Bank
Postgiro
Inventarier

234.822
24 . 729
25 .203

SKULl)ER ocl1 l~GET KAJ>Jl'AI J
Soc iala avgi ftcr
2 .087
Olja , Stationshusct
7 .658
Rcparationsf<1nd
15 .000
Jubileun1sfond
50.000
74 .745
18 .959

..

Ovcrskott
•

93 .704
191 .050

EGET KAPITAL
•

Kronor

•

284 . 754

Kronor

------- - - ------ --

284.754

---- -- ----- ------

Budget: för ver~ksamhetsåret 1995
•

~

•
-,,,.
'

I
I

•

INKOMS1'ER
Medlc111savgi ftcr
Hyror
Hyrcsbidrag
Lopp 111a rknad
J-lan1nfcst
Räntor
Basar
Diverse inkl. fors.

50 .000
I 00.000
10.QOO
I 0.000
I 0.000
12.000
5.000
8.000

UTGIF1"ER
Stationshusct:
Hyra
Olja

30.000
30.000
25 .000
10.000
15 .000

El
Rep. 111111
Dusch o tvätt
Löner
Soc. avgifter
Mölh!kuriren
Trycksaker, kopiering
Valborg
Bl<.1 n1rabatten
Försäkring
Adn1inistratic)11
Möten

•

Fyren: ink<1p
Diverse

2()3 .000
2.000

••

Ovcrsk11tt
Krclntlr
•

•

-"

205 .()00

- --------------

110.000
25.000
8.000
26.000
8.000
3.000
2.000
2.000
4.000
6.000
3 .000
6.000

Krc1n<lr

205 .000

----------- - ----5

'

I

Vad händer nu?

Klubbar-föreningar

Vi startar det nya året 111ed:
Sö 26 febr Katten ur tunnan. Samling på
hamnplan kl 14.00.
Sö 19 mars Strandstädning. San1ling på
hamnplan kl 09.00. (Reservdag 26 mars).
Sö 30 april Valborgsmässofirande på faladen kl 20.00.
Lö 6 maj Gökotta. Samling på ha1nnplan kl 07. 00 for vidare fård
till ... (Reservdag 13 maj).
Information kommer även att finnas på
anslagstavlor och i lokalpress.
Får vi inte n1era aktivt stöd, d v s personer so1n hjälper till med de forberedande
arbetsuppgifterna föreligger risk att vi blir
tvingade att ställa in.
T,·i i1s·elk<)111111 i11 e11

Kullabygdens Naturskyddsf'örer1i11g

Soppl unch

i Stationshuset, Mölle
30
00
Onsdagen den IS mars kl 12 -13
inbjuder vi till lunch, soppa med bröd +
kaffe. Ni, som är pensionärer och daglediga, är hjärtligt välkomna. En liten
avgift, 25 kr, där allt går till hjälpbehövande i världen, Lutherhjälpen.
Mycket välkomna önskar vi,
B1·u1111by försa111/i11g o Mölle B)fö1·e,1i11g

Med detta nt1n1n1er av l\1ölh:kuriren l)ifogas ett
inbetalningskort för
n1edlen1savgifter till
föreningen. Vi arbetar ju för att tillvarata Mölles
intressl!n i olika sa111111anhang, frän1st vid
förhandli11gar n1ed ko111n1unens l>lika enJ1eter. Vi
vill försöka skapa trivsel i hyn ocl1 bevara den
gamla 111iljön n1en ändå få tillgl)dosett de kruv
n1an ställer på ett 111odernt sanu1älle l)Ch dess
funktit1ncr.
Vcrksa111hcten är cn1cllertid beroende av l!n
ckonon1isk bas son, delvis består av inbetalda
111cdlen1savgitl.cr. Vi är därför tacksan1111u <l111
Du stöder verksa11ilicten. Mcrdle111savgif\l!11 är
75 kronor per fan1iljc1nl!dle111.

.

•

•

-

-

•

Ars1nöte - I Vegas kölvatten
Strandstädning på Rönnen
Ugglor i mossen
Städning av Mölle fälad
Stt1diel)esök på Filbomatippen
Gökotta på Kt1llaberg
Bland orkideer och klockgrodor
Blon1ster- och grottvandring
••
I I /6
Dykarna rensar Oresund
15-22/6 Långexkt1rsion på Gotland
25/7
Bland
vadare och badare
••
12/8
Angens dag - Slåtter vid Gö rse
källa

7 /3
12/3
18/3
19/3
20/4
6/5
20/5
10/5

Friluf'tsfrärn,jandet
5/3
17 /3
19/3
26/3
2/4
9/4
17 /4
19/4
23/4
26/4
I /5
3/5
7 /5
I 0/5
14/5
17 /5
21 /5
11 /6
3/9

Tips- och bingopro1nenad på Kull en
Skymning över mossen.
Tips- och bingopron1enad på Kt1ll en
Vandring på Kullaberg
Tips- och bingopron1enad på Kull er1
Vandring på Kt1llaberg
Tips- och bingopromenad på Kt1ll en
Vårlunken i ny kostym
Foto111aran på Kullaberg
Aktivitetskväll \'id Björkeröd
I: a-111aj vandring från Arild
Aktivitetskväll vid Björkeröd
Tips- och bingopromenad på Kullen
Aktivi tetskväl 1 vid Björkeröd
Ordtläta och bingopr. vid Björkeröd
Final för aktivitetskv. vid Björkeröd
Rundvandring på Hallands Väderö
Blo1nstervandring på Kullaberg
Höstens första tips- o . bingopr.

•

'' Lopp is''
Loppisprylar kan nu länmas in "året
runt". OBS! Inget skrym111ande!
Välko1nna!
Tel 347 334.

Möllekuriren
fortsätter här Anders Mölleryds senaste
bok, nr 8 i serien "Miille-Kullen genon1
tiderna".
Utesluten här. Se kommentar i 1994
nummer 2, sidan 4.

6
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••
••

EK FOR
0

Arsredovisning ver·ksamhetsåret 1994
Förvaltnings berättelse
Under 1994 har avhållits 14 f)rotokolI förda styrelsesamn1anträden. Ett arhetsmöte
ägde n11n den 12 november. Till detta var
sa111tliga förenings n1edle n1111ar kallade hl a
geno111 ,111nons i l<)kal presse11 . Endast l
(en) 111edlem lttöver styrelse111edl e1n111arna
hörsa111111ade kall elsen!
Tillgången på Vclr111vatten i 1;a111nht1set har
ttn<ler tidigare år varit all deles f<)r dåli g.
Föreningen har därfö r in stall erat stö rre
varn1vattenberedning , vilket har 1nottag its
111ycket väl av våra gäster i hamne11 .
Styrelsen har beslutat att install era myntat1ton1ater i duscharna fö r att kunna sälja
var111a duschar, inte bara till båtgästerna
uta11 ti Il alla , son1 besöker hamnen.
Skri velser till Höga11äs ko n1n1un har
skickats 1ne<l påpekanden o n1 1nis~hälligl1eter i ha111nen , vilka li gger utan fö r
föreningens ekono1niska ansvar 111en herör
oss i högsta grad. Det har bl a giillt
sprickor i pirarna, so1n indikerar att dessa
sätter sig allt 111er, och elinstallationen på
pirarna, son1 inte tippty ll er 111odern säkerhetsstan<lar<l. Något ställningstagande från
ko111n1unen har ännlt ej inkom111it.
I stor tttsträckning har skötsel och övrigt
arbete bedrivits på ideell basis. Skötsel av
toaletterna i Sc>lviken och Fågelviken
san1t städning i Mölle harnn och klippning
av gräsytorna i Mölle har <lock tttförts a\1
e11treprenör, som avlönats av fö reningen.
Styrelsens arbete beträffande Ari Id är
inrikt~tt på, att boende i Aril<l skall kt1nna
övertaga arrendet av sin h,t111n vi<l nu varande arrendetids slut (96-12-3 I ). S0111 ett
led i detta arhete har föreninge11 låtit
ttppföra ett hanmkontor på k~jen <lär.
Aril<ls ha1nn har L1n<ler året helt skötts av
aril<lsbor. Även där har skötsel av
toaletter
och
gräsytor
utförts
på
entreprenad, som bekostats av t·öreningen.

Akt iva n1e<l le111n1ar har också ersatts fö r
utfört arhete fö r föreningen .
Antalet gästa11de båtar har i Mölle varit
l .800 st, i Aril<l 275 st.
Arrenc.len till Hi)ganäs kon1n1un har tippgått till 180.000kr fö r Mölle h,11nn och till
100.000 kr fö r Aril<ls hamn .
Löner ocl1 a11dra ersättningar har utgått till
styrelse och revisorer med 15 .980 kr, till
öv ri ga 180. 040 kr

Vi nstd is position
Styrel~en föres lår att till årsstämman förfoganJe stf1ende vinst rne<lel, 19. 364 kr ,
di sponeras sålLinda:
till reservfonden överföres 2.140 kr
i ny räkning balanseras
17.224 kr
Fö reningens rest1ltat och ställning i öv rigt
fr,t111g!1r av sa1111n,1n<lraget på sid 8.

Ft111ktio11ä1·er 1994
Ordinarie styrelseledamöter

Lennart Silen Alfredsson , ordf.
Ingvar Blomqvist, hamnmästare
Bengt Gille, sekreterare
Bert Knafve
Ingvar Ohnell, kassör
Conny Svensson , v. ordförande
Johnny Svensson
Suppleanter

Nils-Erik Broden
Karl Gustav Hansson
Revisorer

Lennart Lövkvist
Gösta Welin
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Mölle Hamn Ek. För. 's ekonon1iska redogörelse för 1994
Resulträk11i11g 94 0 I OI - 94 12 31
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KOSl'NAl>ER

INTAKTER
169 .606
92.531
139 .604
14. 790
48 . 181
15.296
77 .330
14.90 I
240.000
5.345
30 .581

Fasta llåtplatser
Mölle
"
"
Arild
Gäst båtar
Mölle
"
Arild
~on1n1ar- och vinteruppl.
Ovriga båtavgifter
Lokalhyror
Markhyror
Bidrag från kon1n1uncn
Finansiella intäkter
Diverse intäkter

Kronor

Han1narrcndc Mölle
"
Arild
Kostnader
grönon1rådcn
"
toaletter
"
badplatser
Underhåll fastigheter n1 n1
Pågående arbete duschar
El- och Vath!n-av~ificr
Sop- ocl1 toatön1n1ng
Verktyg. n1aterial 111 n1
Löner. arvoden
Soc. avgi ficr
Adn1ini stration
Avskrivningar
Period. fond
Reservfond
Skatt

180.000
I 00.000
20.531
51. 797
7.395
32 .6 76
30.000
70.531
28.682
26 .841
153 .670
52.496
42 .807
I 6 .294
7 .700
2 . 140
7 .381

..
Ovcrskott

830.941
17 .224
Krono r

848. 165

•

848 . 165

- - - - -------------

-- - --------- - --Balansräkning per den 31 / 12 1994

SKUIJl)l:': R ocl1 EGET KAPITAIJ

Tll,LGÅNGAR
4.523

Kassa
Bank
Postgiro
Kundfordringar
Fordran 1110111s
Byggnader
Inventarier

27. 7 I 8
4.831
31 .840
22.395
39.022
18 .880

23.229
7 .38 1
30.000
5.350
29 .000
7.700
2.140
I 0. 700

L~vcrantörsskulder
Skatteskulder
lnterin1sskuldcr
Förutbetalda hyror
Båtplatsk<)dcposit ion
Pcr1ociiscringsfond
Reservfond
Insatskapital

I 09 .590
17 .224

Årets vinst
Kronl1r

Kronor

126.814

126 .814

----------------

---------------- -

Förslag t.ill budget för verksamhetsåret 1995
INTÄK1'ER
Fasta båtplatser
Mölle
"
"
Arild
Gästbåtar
Mölle
"
Arild
$,on1n1ar- och vinteruppl.
Ovr. båtavgifter
Lokalhyror
Markhyror
Bidrag från komn1unen
Diverse intäkter

168.000
92.000
125 .000
15 .000
41.000
25.000
96.000
14.000
240.000
16.000

UTGIFTER
Hamnarrcnde Mi1lle
"
Arild
Kostnader
grönon1rådcn
"
toaletter
"
badplatser
Underhåll fastigheter m 111
Elavgifler
Vattenavgi fler
Sop- och toatömning
Verktyg, material n1 n1
Löner~ arvoden
Soc. avgiftl!r
Adn1inistration
Avskrivni nga r

83 I .000
900

••

Overskott
Kronor

832.000

-----------------

180.000
100 .000
10 .000
23 .000
13 .000
14.500
46 .000
27 .000
32 .000
21.000
254.000
58.000
36.300
16 .300

Kronor

832.000

--------- - ------

•

I
I
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Vinter i Mölle hamn
Fi>r fen1tic> år sed,111

det Iiv <> r<lrelse
vid l1amne11 <>ckså vi11tertid . Kväll efter
kväll kc>111 snt1rrevadsl1åte11 Wasa frå11 Rå,\
glida11c.le in till k~je11 i skyr11ninge11 111eJ
tii11<.l,1 lantern<>r. Der1 dt111kaJe rftl) lj e111c)tc>rn l1c)rdes i,ve,· l1ela l1y11. I su11111en
t1nc.ler däck si 111111aJe t<>rsk <> riluspätt<>r.
På däcket låg rensa<le piggvarar, flt1ndror
ocl1 ~jötungor. Er1 av br<>derna Sandl1erg,
s<>111 ägde Wasa, stod till rors. Blåsiga
<l,,gar låg W,ts,t vic.l kaj. Bri>der11a viilko111nade alla ner i <len varrna ~kansen - ihlan<l
til 1 en liter, i111provisera<l anc.lak tsstt1nd ,
<lär
så11ger11a
ack<>1nr1,tnjerades
,tv
<.lr,tgspel.
Fiskhandlaren, S()lll boulle på s Stranu\1iige11, hade l,tger i käl Iaren <> is f rå11
f\1 iil le 111<lsse i en hc)g på slänten nedan tZ> r,
l1ette Anders An<lerssc)11 111en var känd
t111Jer 11a11111et Anders P<>St. Bror TönnesS<>11 t111pe på "backarna" drev även han
fiskl1an<lel, n1en i mindre 01nfatt11ing:
Vintertid fiskade stora båtar från
1-lal la11d o B<>huslän i sö<lra Kattegatt.
....,
Flera gi ck in i Mölle on1 kvällam2 Traste11 från Hönö, Ester från Glo1n111e11
eller \1arhergshåte11 W esta. De lyste tipp
kajerna rnec.l sina c.läcksla111por , c.let var
dunk frå11 n1ask inen1a <-) klapper av trä.skc>r
på däcket.
En disig efter111ic.lJag <li>k ka11ske två
c.la11ska krc)k fiskare från G illeleje el ler
Hunc.lested tipp ute vid inseg lingspri cken.
De ha11n ligga vid k~j någr,t ti111111ar innan
de i gry11ingen gick til för ,ttt la t111p sina
lt1se11tals torskkrokar.
Några år efter kriget var tyska hlttar er1
vanlig syn i ha111ne11 hi,star <l vint rar . De
fiskade sill i Kattegatt o saltade i tunnor
on1l1or<l. Vic.l tvärk~jen i11till Rtiffen låg ett
p,tr år "Htthert Rt1tzen" från Fler1sl1t1rg.
K,tJ'>ten Rt1tzen, S<>11l v~tr:je c.Jag gi~k till
S,thlste11s ki>ttaffär <> ki>pte k<)rv till
111ic.Jllagen, l1ac.Je sina si,11er Max <1ch Karl
sc>m hesättni11gsmän
<>111hc>ru.
....
"N orc.lstern", Marie Falk" och "Ostsee"
var anc.lra tyska håtar, sorn via St<>ra Bält
Vclr

•

~

•

,
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gick <lirekt fr{tll Flensl1t1rg till rvtc>lle f<>r
att fiska si 11.
Millle hac.le eg11a yrkesfisk,tre <lå - J--larry
Welll1erg. Oskar Branc.lt, H_jalmar H<>lml1erg - fi1r att nii111na några - l1c1II till på
k,lj ema. Vir1terti<.I v,tr tisket efter ål
i>verståndet. Bc>rta vi<l Br,t11c.Jstat i<>r1en
hiingc.le er1 o annan rys~ja {rt1s,t) fi)r <>versy n. Nt1 på vintern fi skades torsk rned
krok. Levande sn1åti sk. scl 111 fi>rvarades i
st11111)ar i lilla l1an1ne11, var hra agn.
Blå1nussl<> r dög ibland - de t<>gs upp från
kaj erna 111e<.I lå11gskaft,t<le l1åvar.
Strax no rr <>111 ha111nen var det grt111dare
är1 det är idag. Där k linde 111an få tag i
sandorn1 - ett l1tn1ärk t ,tg11 . Ki nese11
Ascl1an sågs c.lå och <l[1 "sta1111)a <>r111 '' so n, det hette - t1te på "sanner1".
Men stc>rti skare beställde levan<le
sandorrnar från Matl1ilde Sc>rensen på
Fanö orrnex p<>rt. Orr11arna levererades
några dagar senare i trälådor ti II järnvägsstationen . Den torsk , sorn fltngades på
krok , ansågs ha bäst kvalitet - den levde
när den togs upp i båten.
Vintertid ko111 torsken i st<>ra stin1.
Torskpilke nere vid Fyren kunde på nftgra
ti1111nar ge tlera hundra kil<> av den stora
grå,1 ita fi sk. so1n rnan nt1 sällan ser.
De , so 111 inte tiska<le , träffades i Ruffen
- Ni Is Pyk, Th<>r Ar1dersson, Gt1stav
Knafve, l--ljalr11,tr Bengtss<>n rn tl - k,tptener, stewarder <> ~jöfolk , S<>111 gick hernma
l1nder vir1tem . Bänkarna <lärinne var
full satta, en del st<)d o trängdes i di>rren.
V i<l 8-tiden, när J i n1 k<>rt in bi len i
kolgården efter sista leveransen kc>I , koks
el ler hriketter, ,,ar det Jags att gå hen1 o
lyssna på nyheterna.
Det, so111 skedde vi<l ha111nen, var e11 <lel
i den levande hy, s<>111 Mi>l le en gå11g var.
En ny tids tänk,111de l1ar ryckt t1n<lan
fc,rt1tsättni11garn,t att fi,rsi>~ja sig på <let
havet ger. St<)rsti la<le <>ch artificiella
planer, s<>n1 från <> till presenteras f<>r
Mölle, k<>1nmer inte heller att skapa något
naturligt liv i v{tr hy.
•
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"qj~j, vilket liv det hlev!"

Miljövänlig bergbana på Kullabe1·g
Kan ersätta 125.000 bilar och 111i11ska1· stör11i11ga1· för n1öllebo1·11a
En berghana från en parkeringsplclt.~
på lämplig plats si,der <>n1 l\1ölle, f<lrhi
stationsnuset och genorn hyn, liir1gs
vägen och upp till t·yren - allt f'<lr ,,tt
reducera den år efter år ök,lnde
trafiken gen(>m byn till herget <>ch f'i>r
att mildra de n1ili<>Stt>r11i11g,11·, S<>1n
hiltr,1f1ken n1edf'ör. ·
Det iir det e11kla 1·,,rsl,1g, S<>n1 hiir<>111
d,1gen red<>vis,1des f'iir sk,\nsk pre~s <>ch
massmedi,1. l\1en inhjud11inJ,!en till
pre-;skonfere11sen ors,1l<,.1de ett helt
01ntun1l,1nde k,1ck,1lc)ru1n - diir det en,1
ryktet efter del a11dra 1·,,rdes f'r,1111.
1--1<> jdaren i ryktesf1c,ra11
,
,1r,
,lt
t
"k,ipi t,1lst,1rka Intressen II l,iJ,! h,tk<>rn
tanken på ett intern,1ti<>11ellt spelk,1sinc>
i v,ir 1·,1gra hy! Det får ,,i i11nerligt h<>pp,1s, att ingen skall lyck,1s få till st,i11d.
Det känner i varje fal I inte förslags1

stäl lama kring herl;hanan till. Här skall
istället red()V isas, ~ad det hela \1 erk.ligen
h,t11ulaue 0111 - hergha11an.
Meu E U-111ed le1nska1)et ()cl1 J et fc)rd e la k tiga va I Lt ta I~get -~I ir S_;1eri l.!e och.. Sk å11e
allt111er attraklt\'l f<>r t1tlan<lska hes<>kare trafikhelastningen 11å exe1T1pel\1is Kt1ll en
k() rn111er att <>ka aut<>111atiskt.

En i)k,td n1il.i<>hel,1st11i11g ~ir· ,,fr~111k<>111lig liks<>r11 en c>k,,d tr,1fikhela~t11i11g
p,\ ge11c,r11f',1rtsleder1 i l\1i,lle - red,111 11u
tur1gt helastad under s<>n1111,trtiden.
Den nya iden inr1el)är:
Stc>i)pa bi It t1 ri sterna r rec is in na11 1\1 <> Ile
C)ch lat tt1risterna <lär istället ä11tra ett
her,Jhanetåg/spår\1 agnståg.
B~r~haneresa11 kan också inl edas vid
Mi>lle.c; kt1ltt1rskydua<le jämvä~sstatic)n,
S()lll då återfår sin r<)l l S()lll stat i<>n ()Cll
ändå kan f<>rtsätt~1 \1 ara t1t~täll11ingslokal
för kc)nstnärer. Tågresan ?år ..!·i?rl11 ha111nen. t111p geno111 l1yn <)Ch f <>l.1er se<la11
sa111111a viig <lär hi),1rna itlag i !å,, _växel
ki>r in på reser\1 at et c1ch tipp t,If tyrer1.
S11årt'r1 sä11ks r1er i vi-ige11s asf,tlt)1 ta 11rt>cis
S<)lll i vilker1 s11{tr,1 äg sc>111 f1e.lst. lr1ga
inorerJ> i r1att1rreservatet heh_<>\'er. gi,ra~.

Kti;lfe c,ch kf>mrt1l111ens tur1str1,1r111g tår
er1 ny n1iljci, ä11ljg ,ltt1·aktic>11, S<>r11
pr<>liler,ar hygde11. Kc,111n1l1ne1~s uttal,ade
1r1tresse att gyn11,1 tJt ,,eckl111ger1 a,,
turist11iiri11~e11 · 1·,\r här hjiilp p,\ viige11.
1

Nyttc)trafiken f"i)r alla, s<>111 arbet,tr <>cl1
l1<>r c,cf1 på ~at1trre~~r\1 a~et ~ker s<>.!11
ti<ligare 111ec.J 1111 <>t:11 r,1tl<l111ngsfc)r<l<>r1 f,tr
lättare att k<l111111a fr,t111.
10

Ett pil(>tpr(>jekt f'<>r k(>llektivtr,tfik

Fc>r

Kt1lfahergs Natt1r,

SO I11

fl>rvaltar re-

servatet, och f<)r rniljö- och natt1rvitrdsin tres·s en kan det här '' Ligl1t Rai1-pr()j ek tet"
hl i en pro ti Iskapande 111arkeri11g. E11 l)eti11tli1.! 1111ljövänfi,, tek11ik sätter st<>pp för
lå11gs1ktiga 111iljt)~au<)r i natt1rreservc1let .

Milj•>k(>11fliktc11 fc,r AB Kull,1llergs
Natur

-Vägen ~er10 111 natt1rreserv,1tet ti 11 f)1 ren
är \tår rin1figa k<) n1pro111iss n1ellan n1il1 öi ntressen och \1årt syft e! Le1111art LiriuerAronsso11. ordf. i AB Kt1llahergs Natur.
har länge ·påpekat att fc)rdon strafiken inne
på det skånska naturresef\1 at et <)rsakar
konflikt n1e<l holagets syfte "att 111e<l l1e\,aranc.Je a\1 0 111rådets natt1f\1ärc.Jer1 hålla det
till"1 än, 1 li,,t för alln1är1l1et c;ch fc)rskare".
cft"tic~elTt , i hola 11 ets årss reuogörel~er
över ir1täktema från J e J)arkeri n ~sa,,~i ft cr.
SO lll l)ili stema hetalar , ha11Jlar hiltra fik e11
<)111
111e llan
55 .000
<)Cf1
70 .000
111<>l<)rf<> ru<>n per år. Mer1 lägg till
nytt<>trafik, årskclrtskc>11anue 1.!<>ll~pcla re
och hc)enue. så hlir den verkliga 111ilj<l··
helastnigen på resef\1atet en! igt l1c> la1.!els
e~en ltPP:"kattnir1g i stc)r)ek:---c) r<lr11 n~ger1
l '15 .000 h I Iar .

Bergh,111,111 li,ser e11111ilji,k,,1.~_lli~.• - ,.ct1
d,\ k,111 ut,1n pr<>hle111 der1 t,,r, a11t,ade
<>k,1de ar1st(>m111inge11
turister rnc>t
det
u11ik,a ,,ch v,1ckr·,1 skt111sk,1
11aturre."erv,atet ,lc(·epter,as .

r,,,

1

Så ser ent re11rcn,ld iu~,1 lit .

A11c,,1, 111c.1 "ilsk11c.t kritiker"
1

Uppfi<)\1 s1nän11en hak<>111 ic.J ~r1 11,lr 11t1
reu<)Vtsat den . Me11 a111ati>rer får ir1te
ostraffat föra fran, ic.Jeer i uen11a ,,~irld .
Det hlev ett hi 111la rahaluer. Anc)Jl yr11a
il skn,1 kritiker t1ttala<.Je si tt vet<> i 111ass111edia redan ir1na11 herghana11 JJrese11terat s.
Och i fc,rhandsres<>ne111anget fc) rdes t <> 111
c.J er1 f1ef~in1.!tla tanken i11. att fi)rslal!et skt1lle inr1el1itna pr()jekt. S()lll "i11terr1atic,11ellt
spelcasin<> "tiv<lli" <>Cll "S<>llllllarlanu ,, .
Ta11kar S<)tn är fi,rslagsstiillarr1a l1elt frä111 111a11de <)Ch sc>111 \1 i 111e<l kr,tfl ,,ill avvisa .
Däre111c)t ,,i 11 vi ,,ärna att 111ilj Ii 1.!l1eter11a att
få exe111pel\1 is e~ orue11tli1.! si 111a11l~l1!1,!lli11g
till stå11u i Mi)lle t1treds : så att v11 de11
g,1111la h,t<ll1yn skt1lle kt1nn,t l1a<l,l året rt111t .
Nu sk,t er1 fi>rstt1di errt1pp l1i>rja fi11 er,t11sk1iit11!en clV <.Jet f<>rs1,t1.! S()lll \1 erkli~e11
fågts fr,1111- - hergl1,tr1,111. Il.

,

Gruppens prot·t·essic,nella bedömare
anser bergba11epr<>iektet mycket i11tress,1nt <,ch ge11on1t•,;'rbart. lnvesteri11~e11
heräkn,IS bli ca 100 n1il jc>11er. 1-liilften
f'i>rdelat på et.t entreprenåd.i(>hh, hälften
p,\ en vagnp,1rk. Red,1n år 2000 skt1lle
berg~ana·•~ på Kull,t~er~ kunn,1 invigas.
I ftJrStl1d1egruppen 1ngar nl1:
AB Kl1llabergs Naturs ordförande Lennart
Linder-Aronss<>n, Stiftelsen Nordvästra
Skå11e, 1-löganäs kommt1n, som har si11
niiringsl ivssekreterare n1ed s<>m ohservatör. Arkitekten Lennart Silen-Alfredsson,
Mölle. Upphovs111ännen Qöran
Schwanbo111, Nyhamnsläge och Ake E
Andersson, Mölle. DessL1to1n fc>rtsätter
,tt'tärs111a!lnen y1t· G Linden alt stödja <)ch
deltaga I pro1ektet sc.>111 s,l1ntalspartner.
Fi>rhoppningsvis kc)n11ner NCC att kt1n11a

ställa prot'essionell hjälp till förfogande
även i c.let fortsatta utredningsarbetet.
Tekniskt sett kan projektet b,Y!{ga på
hepröv,1d teknik. De stora knäckfragoma
g~l ler givetvis: Vem s~al I d~iva Rrojekte.~'?
H ltr sl<all det kt1nna t1nans1eras? fltir ar
det 111ed tillståndsgivningen?
Mil jöproblen1et finns ilär och kon11ner
att accentueras t1nder åren. En lösning
!!1åst~ til I. Ett för,sla~ ~ar l~gts. __Någr~
k,tp1talstarka kratter t1nns inte annu 1
hakgrt1n<len. B,tra frivilliga id~t1tvecklare.
Alla 1nöllebor, sc,m konstruktivt vill medverka ti Il att denna el ler någon alternativ
lösning P~. ett.. efterhand allt1ner påtagligt
rroblen1, ar valko1nna att kontakta oss for
tortsctll i<letttl}yte!
Ake E A11<!(~1·.r.Y<J11 (347 603)
Gö,·,111 Sc·/1}v<111b(J111 (340 091)

.- .•
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Galleri Stationen, Mölle
Utställningar son1n1aren 1995
Annexet
-----------

Stationshuset
----------------

22/6 - 28/6
Hillc,1 i Lipnitin,ts
Ulla Brink
Lena Sa'J<lherg-Ttinherg
B<>tln y Svenss<>11

vii vc.l,l L1 iI<.ler
akryl, <>lja
keran1ik
ster1g<>US, k ni,,,tr

29/6 - 5/7
Ulla Kihln1ark

olja

<>lj,l , akryl
Kerstin Andersson
Ann-Catrin Gt1n1n1esso11 oija
v,i.r<lagsvävna<ler
Kerstin Hallhcrg

20/7 - 26/7

Rol t· St1n<lströn1

13/7 - 19/7
Eva RöcJseth
Lena Cronströ1n
To111 Rö<lsett1

111åleri , teckning
111åleri
siden
akvarcl , teckning

rå

(>I• i a

27/7 - 2/8

Ceci I ia N <>rtl1on
Carina Hjel1n

..

3/8 - 9/8 "Angell1(>l111sgrt1ppe11"
lngri<l lsen<lahl
Grctchen Carlsson
olja, akvarell
uIla G J()nSS()n
tuschteckningar
Ann-Charl<>tte Pihl Larss<>n c<)l lage
Ger<l Björkne
Rt1t Lin<l<.1vist
A11ita Lyngcrnark

Ställ ut i Mölle!

Sc>111 frarngår ~v ovanståe11de tablå finn s i
pressl~iggningcn ett antal vakanta veckc>r.
De, so m önskar te~kna sig för
lttstäl lr1i11gstid, kan filr in f<>r111,ttion <>ch
hc>kning vända sig till
Ingrid Clacsson, tel 042 - 34 72 90
•

••

Mi;llekt1rire11. As,·iige11 5. 26() -'2 i\ 1()1.l~l~
A11sv a rig 11 tgi v~tre: L.e1111.1 rt Sile11 Alfre<lssc,11
Re<l;1ktiir: l.,eif l'erssc,11
1>rc,<lt1ktic111: llc11~t Gille 'l'ck11ik 1\ll
1'11·ckt bc1s 'f 11,ckeri AIJ i lliig.11,iis
1

l\1l i•llc Byfi>re11i11,:. 260 42 l\1Ö I ,I ,I~

12

<>lj,l
gi-,,vcrat glas

20/7 - 26/7
Gu<lrt1n Mårtcnsscln akryl

Björn M a I111

l'c.1stgiro11r SI 52 01-2

Gertl A<.ller
Ulla Kjellenl-,erg

akvarell , <>lja

27/7 - 2/8
•

22/6 - 5/7

6/7 - 12/7
I11ga-Britt S,tgr1~r- Lt1 nJst ri>111 c>l.ia

6/7 - 12/7

13/7 - 19/7
Staffan Barkel ic.l

25/5 - 31 /5
Ar1ne l~,tssn1l1ss<>11

ak \1 ,1rel I
kcran1ik

3/8 - 9/8
Arne Axelssl>ll

I0/8 - 16/8
Inga Lan<lgre11

<>lj a, a kvare 11

17 /8 - 23/8
Marianne Ki>l1lcr A11c.lerssl>11
si<len111åln , ak \1 ,trel I,
olja, textilt n1åleri
BoJil Vinke
textilt n1f1leri,
applikationer
M iria111 Ll1n<lhcrg antik111l1l,1de rnöhler

Kt1ll,1hergs Natt1r har till111i>lcsglttt vår
hegäran <lnl att sälj,, årskort till
111e<lle111111,tr i M<>lle · Byförening till
r,tl),tttcral pris. Kc)rtet kclstar 150 kr<>n<>r
<>ch ~erättrg,tr till <>hegräns,1t ant,11 inf~1rter till 0111rit<lt!t. Förutsättni11gen ~ir att
Dt1 f..,etalat 111edle1ns avgift till
f<lre11ingen. Sätt ett kryss (x) på
1nbetalr1111gsk<>rtet niir Dtt sä11Jer
r11e<lle111s,tvgi ften så ttt tärJar \1 i ett
111e<llcmsl..,cvis , s<>111 lii11111as i v,,ktcn när
Dtt kö1)er årskortet. Priset är 111in<lrc än
l1älfte11 a,, <)ruin,trie pris.

