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Val
Har .D u tänkt på att hela livet står vi int'ör
val?
Val att väija saker, livsstil , umgänge,
bilar, hus, mat, kläder, mm, mm.
Hur många val gör Du och jag under en
dag, en vecka och under vårt liv?
Har Du f'.underat över hur viktigt det är att
göra rätt val? Det gäller hela vår vardag,
alltifrån vårt handlande i praktiskt arbete
till våra tankar. Du
kan välja!
M
Valet
Du-- gjort
kommer alltid att~
påverka Dig själv och l§§§~~L__!J
Din omgivning.
E
I de flesta fallen där .............----~-·
Du tagit ett beslut och gjort Ditt val,
påverkar det mesta Dig själv. Väljer Du
att ställa Dig i det godas eller ondas
tjänst, 1ned goda tankar eller onda, med
negativa eller positiva tankar, 1ned att

handla ont eller gott mot Din nästa och
Din omgivning? Det är Du som väljer!
Att krig, orättvisor, fattigdom och många
sjukdomar finns beror bl a på att någon
eller några valt fel, valt det onda. Dina
föräldrar valde i början av Ditt liv mycket
av det som sedan Du själv får välja och ta
ställning till, men det är Du som väljer.
·D et är Du som bestämmer med Ditt val
och som kan påverka Din famiij, Din
omgivning, Din by och många gånger
även Din mentala och fysiska hälsa. Att
välja det goda eller onda, att väija det
negativa eller positiva tänkandet styr
n1ycket av vår tillvaro.
Det är Du och jag som väljer, ingen
annan. Någon har sagt att:
"Tanke, se, hur fågeln svingar
under molnet lätt och fri;
även Dt1 har Dina vingar
och Din rymd att flyga i"
Le,i,,a,·t Sile,i Alfredsso11
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Op et brev till Posten

Pro est mot fortlöpande
nedrustning i små orter som
Mölle.
Alltsedan komn1unsammanslagningenhar en successiv nedrustning av olika fom1er av service skett i
små samhällen och glesbygden . Möllc är en sådan
ort där servicen steg för steg försämrat s. Detta har
inte n1inst gällt postens tjänster här. Men clet är
också tydligt på andra fronter, där nu 1nölleboma
måste aktiveras for att ta tag i utvecklingen på egen
hand då den alln1änna servicen sviktar - det kan
också gälla kommunens tjänster.
Men så till det aktuella ärendet .

Betr. postkontor i Mölle
Så har det nu hänt igen. Utan att forb e reda Era
kunder på en förändring i de n service son1 man
förväntar sig av ett företag som posten har Ni
beslutat lägga ner postkontoret här i Mölle och
överlåta denna, i socialt hänseende så viktiga
service, till annan part. Hade det inte varit rin1ligt att
Ni tagit kontakt med "kunderna" så att byborna fått
reda på forutsättningarna och kunnat bedöma
konsekvenserna av en sådan åtgärd . Det finns ju
organisationer eller föreningar som representerar de
boende och som Ni k"llnnat vända Er till for att
diskutera frågan .
Nedläggningen av postservicen blir for n1ånga
n1öllebor ett avbräck for deras n1öjlighete r att uträtta
sina postärenden på ett postkontor och inte
tillsa1nmans med en massa människor som är i
affaren för att enbart göra sina inköp. Postärenden är
dock fråga om en viss sekretess. Vi anser dessutom
att en by med den struktur som Mölle har - n1ed
·många sommargäster och hushåll, som bor här på
somn1aren - borde ha en separat postservice.
Bolagiseringen av dessa servicerättigheter, som
svenska folket borde ha, har inte medfort någon
förbättring och inte heller något förbilligande. Den
förespeglade koni-urrenssituationen, son1 avsågs ge
effektivare och billigare tjänster har vi inte sett till.
Snarare tvärt om - sämre service och högre priser.
Konkurrensen har tydligen effekt enbart för de stora
företagen. Det var väl ändå inte meningen att
hushållen skulle betala deras postkostnader på
bekostnad av vår service. Till yttermera visso är det
de som har det svårast att forflytta sig längre
sträckor, som drabbas mest - pensionärer och äldre.

Här i Mölle är nästan 30% av de boende över 65 år
- således en sto r grupp son1 drabbas av nedläggningen . Vi har dock den förhoppningen att den
nya innehavaren av ICA-aftarcn Fyren skall sköta
postserviccn på ett tillfredsställande sätt - ho n har ju
tidigare erfarenl1eter av dessa tjänster. Me n
utryn1n1ct i den lilla affaren ko1nn1cr för111odligcn att
inkräkta på n1öj ligheten att ha ett tillfredsställande
sorti111ent. Köptroheten kan kanske inte upprätthållas.
Effekte n kan då bli att aff.-iren inte lämnar
till frcdsställande resultat och n1å ste upphöra .

Garanterar Postverket
postkontoret?

,llt

d~\

åter

ÖJ>pn,1

Vi har n1ed tidigare erfarenheter ingen anledning
förvänta oss att detta brev föranleder några åtgärder
n1en vi vill ä ndå delge Er vår besvikelse över
handläggninge n av ärendet och våra farhågor för
utvec klinge n av postservicen i Möllc på längre sikt .
Med besvikna hälsningar
Mö lle By förening Mölle Hamn e k . Fö re n .
Kullabcrgs Pensionärsförening
Gylleröd s San1fållighetsforening

Politikermöte den 25/8
För att folja upp disku ssione n och låta deltagarna
förstå att vi forväntar oss re sultat av vad so m
utlovat s, har vi sä nt ett brev till var och en n1ed
kopia till dera s resp. partigrupp .
(brevet in extenso)

Betr. allmänna mötet
Mölle den 25 augusti.

i

Först och frän1st vill vi tac ka for att Du ville ställa
•
upp for diskussioner vid vårt möte n1cd n1ölleboma
den 25 augu st i - arrangcn1ang so n1 kanske s~'U llc
foreko1nn1a i större o mfattning än vJd so n1 nu ä r
fallet . Något n1öte årligen även n1cllan valen?
Nu när valet är över och kon11nuncns beslutande
organ har tillträtt vill vi återkon11na till de frågor
som togs upp vid n1ötct. De disku ssioner so,n fordes
var ju av speciell betydelse for ~1ölle och
n1ölleborna och man förväntar sig givetvis nu att det
händer något. Tyvärr var n1ötet inte så välbesökt
son1 vi räknat med men många har nu låtit hö ra av
sig och är nyfikna på hur frågorna drivs vidare och
hur de löften, som gavs, skall uppfyllas .
De ärenden, son1 vi ser son1 mest angelägna , är:
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1. Hamnen och dess utveckling
Som nämndes vid n1ötct är en del av pirarna i
miserabelt skick. Om inte något görs kon1n1er delar
av den1 snart att rasa. Kostnaden blir n1ångdubbelt
större än om n1an nu tar itt1 n1ed reparationer och
förbättringsarbeten.
Den länge di skuterade
vågbrytaren ingår i sa111ma fråga . On1 den byggs blir
påfrestningarna betydligt mindre på hamnanJäggningcn samtidigt som båtarna i hamnen ·inte far så
illa son1 nu när nordvästan sätter in. Dessutom får vi
en acceptabel in- och utsegling när det blåser, vilket
inte är forhållandet i dag. Den sökta vattendo men
togs ju tillbaka . Vi har oc kså den uppfattningen att
den foreslagna vågbrytaren var o nöd ig t klumpig.
Den var inte heller ägnad att s1nälta in i den tota la
milj ön i han1no mrådct . Vi vill hävda att det
oformliga forslagct är en av anledninga rna till att
olika uppfattningar fo rts fram n1en att behovet av en
vågbrytare inte ifrågasatts.
Planarbetet for ha1nno n1rådet n1åste ta s upp
on1gående så att fråg an on1 vågbrytaren oc h
utformningen av hamnen och dess omgivning blir
klarlagda . Flera områden i kon1111unen har, under
tiden arbetet n1ed Mö lle hamn legat nere, fått gå
före .

2. Byggnation på stationsområdet
Förslaget till byggnation på stationso mråd et har ju
överklagats till regeringen. Son1 fran1fordes vid
mötet blir ärendet fördröjt i behandlingen där inte
ko n1munen trycker på och påtalar att byggnatio nen
är angelägen bl a t1r arbetsmarknadssynpunkt ino m
byggbranschen.

3. Badbryggan i Sol viken.
Badplatsen är onekligen ett livligt frekvente rat
turistmål och en av de finaste i ko m111unen men den
nuvarande badbryggan är inte värd namnet. Vi är väl
medvetna om att kommunens eko no mi är ansträngd
n1en vi vet också att det inte är totalstopp för
kommunens investeringnr. Efte.rsom Mölle tålmodigt
väntat flera år på en reparerad badbrygga borde vårt
önskemål nu ligga långt framme bland ko n1munens
tilltänkta åtgärder. Enligt en artikel i HO finns det
ett förslag i fullmäktige o m att göra en översyn av
kommunens san1tliga badplatser, dess skötsel och
••
service . Ar det inte län1pligt att i den översynen ägna
Mölle badplatser särskild upp111ärksa1rthet.
Bland de vid n1ötet diskuterade frågorna vill vi att de
ovan nämnda skall prioriteras. Vi vill därfor
på1ninna om di skussionerna och de åsikter som Du
fran1fördc och de löften som gavs. Ni var ju alla
ganska eniga om att dessa frågor var av stor
betydelse för Mölle och mölleborna och att Ni skulle
agera för en snar lösning av dem . Vi ser det faktiskt
inte som politiska frågor - är det en utopi att Ni
agerar tillsammans över blockgränsema?

Vi skulle sätta stort värde på att få ett snart svar från
Dig på hur Du tänker agera for att få upp . dessa
fråg or på dagordningen och beslut om genomforande
•
•
- på egen hand eller genom Ditt parti .
~

Med vänlig hälsning
..
MÖLLE BYFÖRENING MÖLLE EK FORENING
Lennart Silen Alfredsson, ordf.

Vad gäller övriga frågor var deltagamas

•
11111
rue g:

Poste11 - att det är viktigt att det finns en post i varje
by . Man ville arbeta får det även i Möll c. Ett
sa marb ete 111ed affären medfö r i alla fall att
postservicc n finns kvar .
SL'ltionshuset - att byforeningcn tar förhandling på
nytt med Fastighetskontoret for att få en reducering
av hyran. Att hyresgästerna får betala en högre hyra
och att man ville verka får att hy resbidraget inte tas
bo rt .

Vägforeniaigen - behandlad es p g a tid sbrist ganska
ko rt n1en yttrandena gick ut på att man ansåg att
vägfå reningar inte bör finna s i tättbebyggt område
utan att ko mmunen bö r ansvara för gatuunderhållet .
••

Aldre-/primärvårde11 - Vill behålla de flesta
sjukhemn1en i komn1unen. Man har sparat 10 Mkr i
vården och nu nått sn1ärtgränsen . Viktigt med
kvalitet i vården.

Hur vill vi att Mölle skall se ut år 2014 Ekologisk r11ilj ö, spårbunden trafik . Fylld med
idealister. Frihet att välja vård och ha det bra . Fritt
från styrning. Vi måste börja planera nu . Äldrebostäderna skall byggas och vågbrytare och brygga
i Solviken finns. Höja avgiften i byforeningen for att
hjälpa sig själva. Vindkraftverk på Kullen.
Ungdomsbu ssar till Mölle vid danskvällar.

Föreningsbeslut
Sammanträde 94-10-06
l. Trivselkommitt~n har fortfarande problem med
rekrytering av frivilliga krafter att hjälpa till vid
olika aktiviteter och efterlyser återigen hjälpande
händer.
2. Orsaken till att sopt11noorna tagits bort från
parkeringsplatserna, vilket man gjort i hela
kommunen , är att dessa fylls med trädgårdsavfall
och liknande, vilket givetvis inte är meningen. Några
nya soptunnor kan vi inte räkna med .
3. Beslutas att vi hos Parkförvaltningen hemställer
om att till våren få några blomsterlådor med
blon1n1or och ev andra prydnader i byn . .
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To1n111y, 10h11,, .Ma,,.ia och Gi11z11-B1··ith vid

1.l.)tl

Fyren och Posten under
samma tak
.

. •1:\r
D ert blåser sa.nnerlige.n forändringens
,.
-~
.
vinda.r' i Mölle för närva.rande . Ga.mla
P1 osten försvinn er ·o,ch tlyttar över till
ICA-Fyren. samtidigt som denna byter
ägare. Te:ndens finns på fle.ra stäIJe.n i
Sverige. Postverket kommer 1• .sina
kalky'.ler fra·m till att en viss lite:n Post inte
är lönsam och måste läg,gas, ner� Har· 1nan
så t.ur så finns det någon annan
verksamhe , vanligen någo1 n l.ivsme<lels
·butik ,. s.om kan öv·ertaga pos'ttjånsten som
en sidove.rksamhe't.
Mö,J]e har haft 't.ur. De ny,a ägarna av
Fyren tar öv,er posttj'änsten, så vi sli_p,per
fara till N'yha.mns.Jäge fö.r· postärenden ..
Jean,ette. ,och Staffan H·.ansson, s,om drivit.
Fyren sedan l sep -91, öve·rlat ·den 3 okt
verksamh1e'teo p•å kvartetten G·unn-B·rith
.Loven-Sundströ
· m, Karl Eric S•undstr,öm,
Ma·ria. Lo·vfS-n och Tommy Karlss1 0.n. Ja,
.egen'tligen år det en kvintett för Marias
och Tommys s.o·n John, 3 mån, finns
också med i affåren fastän än så länge
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g1·,ö1if.aks·,c/iske1z

bakom :kulis-serna., Gu.nn-Brith har ettr...
förflutet inom Po 'lverket och an varar för
p,ostverksamheten. Av·tale·t med Po 't.fv,er:ket
•
,.
••
•
innebä.r att
.. . Fyren får en v·1ss su.mma/mån.
för att stå till mölle'bornas tJänst, således,-. ,
ingen p•ro visio nsbas1s� Förhandlingarna
med Pos.tverket, s01 m i sådana h,är sam
manh.ang inte ,är spec :kända för någ:on g•e
men Gurm-Brit'h
nerosi tet,. ·har var1't tuffa
l
är nöj,d m ed utgången., Det går Jämnt upp1
och kanske kan det ge nå.got extra 1
butiken.1,,.
Flera m.öllebor har ·uttryckt farhågor att.
den ·redan trång·a ·b·utiken inte skulle kunna
rymma äve.n p10,stve:rksamheten. Dessa
farhå,go,r ·har definitivt ko1 mniit på skam ..,
Forts sid 8
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Möllekuriren

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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EXP = Expedition I 16 och I aodsstormeo
Förläggning
= Kulsprutevärn
Karantän
Spärr uppe vid vakten
= Betongfort
Båtar som spärrar hamninloppet
= Tankhinder
xxx = Taggtrådshinder 4-radiga och enkla
Forts. "Minnen .. " från föreg. nr.
De flög på mycket stor höjd. Luftvärnet
Då jag sade att mer än halva filmen
innehöll familjebilder som jag inte ville sköt och strålkastarna spelade över himlen
som ofta glittrade lite extra mot de
förstöra föreslog han att jag skulle lämna
in filmen för framkallning och kopiering stanniolremsor som släpptes ut från
och sedan visa upp allt för honom, vilket planen. Jag minns hur vi pojkar jagade
jag gjorde. Men vad han aldrig fick veta dessa tite i markerna. Det sades att det
var att jag bytte ut flera negativ och bilder svenska luftvärnet sköt med lös
mot blanka och misslyckade sådana. Han ammunition eller att de ej nådde upp till
gick på bluffen, trodde jag. Många år planens höjd. De amerikanska planen var
efteråt då jag träffade honom på torget i de sk "Flygande fästningarna" eller B 17.
De engelska var Liberators.
Mölle bad han att få se den där bilden
som jag sade inte blev någonting. Men jag Efter min realexamen började jag
måste ju fortsätta neka. Men jag har den
praktisera på Mölle Auto Mekaniska
·•
nagonstans.
Verkstad hos Egon Johansson, där jag
Ett annat minne är de engelska och
mekade bilar, cyklar, gengas och VVS.
Vi tillverkade eget gengasaggregat som
amerikanska bombplanen som kväll efter
hette Kullen nr 1, 2, 3 osv. Detta var
kväll flög in över Kullen på sina räder
mot norra Tyskland. De kom i vågor och under åren 1940-41-42 varefter jag gjorde
det kunde röra sig om hundratals varje lumpen vid FRS Flygreservskolan i Eslöv
gång. De första kunde vara på hemväg
som sorterade under F5.
innan de sista hade passerat på ditvägen.
Ha,,s-Otto Pyk
F
K
SP
SPR
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Tele11101ztö1·

Ja11

-

P,e,·sso11 i full fli1·d rr1·ed att koppll1

i11

Mölles AXE-växel

Förbättra,d TV- och
T•e leservice i Mölle
I vissa delar av ,M ölle har vi, p,e vid
högtryck,, haft svåra stöminga,r på TV2kanalen. Efter ihärdig bearbetning av
Teracom bar vi nu fått löfte •O m bättring.
En slavsändare är under montering på
vattentornet i Lerberget. Den skall

ko·pplas in under dec -9'4 och kommer att
sända KANAL 1 på kanal 64 och TV2 på
kanal 67.
Die t ha.r helt plötsligt dyk,t upp en liten röd
stuga på platsen där vi traditio·nsenligt

fira:r .midsommar. Stugan stod d,är helt
plötsligt. e:n dag . ditfors.lad. på en stor
lastbil. Inne i stu.gan har sedan d,ess ett
febrilt arbete fortgått med att kop,p la in en
sk AXE.- växel för mölleboma.. Man
beräkn.a r att ta den nya växeln i ,d rift den
·6 dec i år och detta ger i ett slag helt nya
möjlighet,e r i vårt telefonerande. Telia
11
kallar· den utökade seiv.icen för P'lustjän.s ter''' oc,h de är helt av·giftsfna att
använda. Enda förutsättningen är .att: ,du
.ba:r en telefon med knapparna.·*,# och R.

8. st tjänster är tillg.än.gli.ga, .nämligen:

6

Samtal väntar Medflyttning Åt ruppring
ning, Vidarekop·pl.ing vid ~i var, Väck
ning/påminnelse, Förfråg.an, Pendling
·O·ch Trep·art.
Plus-tjänst.e ma fi.nn .. när 111are beskrivn.a i
s.tora telefonkatalogen ·.-id 14-15.

Bib,.lioteket
.har genom gåv.a av I.ngvar Ohnell berikats
med serien Kullens H'embygd -förening
årsskrift '' Kullab,ygd".
Böckerna är inte till hemlåning men
möjlighet finns att studera dem under
bibliotekets
öppetbål.lande
tors.dagar
16,. 00-18.-00.
Samling,e.o är inte komp,Iett så ,o m n,ågon
skulle ha sakn,ade ex tar biblio,teket gärna
emot dessa. för ko.mp,letterin,g.
Från. Byföreningens .sida vill vi gärna upp
1

1

mana mölleboma att utnyttja biblioteket.
.mera. Sär·skilt ungdomar är vä.lkornna i
st.örre utstrackning· än nu. Här finns både
b•arn- och serieböcker till utl.ån.1ng.

••
••

EK FOR
Möllekuriren ko1runer med bö rjan i dett a
nummer och fran1gent att innehålla en ny
huvt1drubrik t1nder vilken Mölle hamns
angelägenheter skall redovisas. Styret en
i Mölle Hamn ekono mi sk förening har

gj ort en propå till Mölle Byförening i
detta ärende och styrelsen i Byföreningen
ställde sig vid sitt sa1UJ11anträde den 3
noven1ber po iti v härtill .
Recl.

Mycket har fö rändrats vi d Mölle hamn .
Kolgården med "Kolapär" som bodde i ett
krypin bako m brädväggarna ocl1 "Jim "
gamla lastbil , som körde ut kol och koks
till mölleborna är nunnen bl ott .
Liksom den stora gröna pt1mpen på
hamnplanen och alla motorbåtarna som
under vinterhal våret låg uppl agda på
grässlänten intill - Erik Melins "Gl obus",
Oskar Svenssons "Penta " och Alex
Olssons "Star" med sin stjärna i
skorstenen.
Sommart i d
fö rt öj d e ån g arn a
"Helsingborg" , "Hven", "Gefi on " och
"Gylfe" längs kajerna. Det hände att
skutor från No rge en och annan mild
vinter ko m rned stora isblock i
lastn1mmen till n1öllehotell en. Vintertid
ljöd dunkel av fi skebåtar från Halland och
Bohuslän.
Det
luktade
rök
från
skanskaminer och stekta skrubbor över
hamn torget.
Ruffen var full satt varj e kväll - Anders
Post, Johan Berggren - Oskar Brandt Anselm och Thor Andersson var några av
de många som trängdes därinne .
On1 detta och annat so1n äldre möllebor
förknippar med Mölle Hamn tänkte jag
berätta i en serie artiklar framöver i
Möllekuriren. Men det blir också mycket
om det nya som sker vid hamnen. Över
till det direkt!
Mölle Hamn ek. för. arrenderar hamnarna
i Mölle och Arild. Styrelsen träffas varje
månad och vid sanunanträdet den 2 nov

diskuterades bl a det usla tillstånd en del
av kaj erna och pirarna befinner sig i både
här och i Arild . Tekniska nämnden liksom
Kommun ft1ll1näkti ge skall ånyo uppmärksa1nmas på rasri sken.
Fö rslag till ny hamnordning presenterades, vattenförbrukningen i Hamnhuset ska
t1tredas och desst1tom behandlades en del
frågor som rörde badplatserna Fågelviken
och Solvi ken.
Lördagen den 12 nov var det arbetsmöte
- ha1UJ1o mrådet tädades, båtar ställdes i
o rdning och även vid Fågelviken o
Solviken utfö rdes en del arbeten - för att
••
•
namna nagot.
Via annonser i HD o NST inbjöds folk att
Två personer utöver
hjälpa till.
med le1nmama i styrelsen infann sig!
Säkert blir entusiasmen större nästa gång
- det finn s väldigt många som har
synpunkter på det som sker kring Mölle
hamn och därmed förmodligen också
intresse av att konkret hjälpa till! Väl
mo.. tt .I
Bert K11afve

Galleri Stationshuset
1 press]äggningen finn.s fortfarande
möjlighet att boka in någon tidig
sommarvecka eller någon vecka i augusti
-95 i Stationshuset eller i Annexet.
För dem som är intresserade att ställa ut
-ring lngrid Claesson. Tel 042-34 72 90.
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Va/...'lor11byte i JJosrlucka11.
Este,· lä11111ar öve,· till G1,,1,1-B1·itl1

Forts.från sid 4 "Fyren ... "
Butiken har genom 01ndispositioner
tvärtom blivit betydligt rymligare att
handla i och detta trots att sortimentet av
grönsaker, kött och dricka t o m utökats
något. Man kan härutöver konstatera att
Postkontoret smälter väl in i miljön. Vi
håller tummarna för att allt skall fungera
väl även i sommarrusningen.
Beträffande framtida planer, så är det
Tommy som har de flesta ideema. Man
har etablerat kontakt med Möll e
Byförenings Butiksråd (som ev kommer ut
med en enkät till mölleboma framöver)
för att ta till sig de önskemål , som finns i
Mölle.
Då nu ICA-Fyren även inrymmer
postverksamheten har det blivit oss
möllebor ä~u angelägnare att Fyren får
bärighet i sin verksamhet så att den kan
leva kvar. Mölle Byförening vill önska de
nya ägarna lycka till och hoppas med dem
att !CA-Fyren-Posten skall bli framgångsrikt.
Mölle byförening vill här även passa på
att tacka "gamla" postkassörskan Ester
Lindström, som nu går i pension, för de
år hon betjänat oss bakom postluckan.

Leif Persso,1
Möllekuriren, Åsvägen S, 260 42 MÖLLE
Ansvarig utgivare: Lennart Silen Alfredsso11
Redaktör: Leif Persso11
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt hos Tryckeri AB i llöganäs
MöUe Byförening, 260 42 MÖLLE
Postgironr 51 52 01-2
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avslutade säsongen (t1tomht1s) med
"Allhelgonablixten", en partävling där 12
par ställde upp i det vackra vädret .
Vinnande par blev: Nils Edström - PerEric Schyberg. 2:a Karin Bolin - John
Andersson.
I l1östtt1meringen vann H il<le Wellberg Christer Bolin. Grattis - grattis.
F ö har säsongen varit fantastisk. Spel
minst tre ggr/vecka i underbart väder. 38
spelare vid något tillfålle! Rekord? Fina
komplimanger och roliga gliringar tillhör
jargongen. Hur långt är det till Påsk?
Tävli 11gs·led,1i 11.ge,1.

Vad händer nu?
Vi hoppas kunna arrangera ett "J ulloppis "
söndagen den 4 dec tillsammans med
övriga aktiviteter i Stationshuset.
Problemet är att få i ordning lämplig lokal
och framförallt tillräckligt med "prylar"
till den 4:e.
Sedan gör vi ett hopp in på det nya året .
Söndagen den 26 febr startar vi med
"Katten ur tunnan".
C:a en månad senare är det dags för den
årliga strandstädningen.
T1·ivselkot111r1itce,1

.,,

,,

Till sist
Den nye läraren till lille Sven:
har I O kll1bbor och delar dem
lillebror, hur många får han?lf
Lille Sven: "Tre".
Läraren: ttDu tycks inte vara
räkning Sven".
Lille Sven: "Jo, jag är det 1nen
lillebror".

"Om du
med din
så bra i
inte min

