I
I

.I

I.I
_,,,,_

I

---.r

., , ,..... , .,. ::-----....-.
-., ..~~
- -·-'-"•
~,
. -·-

d'--- ~

,

.

.

~

.

-

- .--- .------···:.:=~~~,.-..;
--

...

----

.

- -~

---------Nr 2 1994

-.

•

-

..

--·

,

•

/
•

MÖLLE SYFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

Vad är demokrati?

•

,---

-

Jag ställer mig frågan många gånger, om
och om igen. Demokrati kommer från de
grekiska orden "demos kratein", vilket
betyder "folket härskar" .
Rent historiskt var det så, att omkr. 400 f
kr var det en befolkning på c: a 10 % i
Athen, som ville ha demokrati för sig
själva. Men vad är då demokrati i vår
v.ärld och i vår by, konkret och praktiskt?
Ar det verkligen demokrati att 51 % skall
styra över 49 % av befolkningen, att
övertaga
makt ,
resurser och pengar
får att förändra till
M
förmån
för sig
själva på övrigas
ijekostnad.
Ar det demokråti
att politiker, företrädare för väljare
E
medborgare,
och
med endast sitt eget
huvud, sina egna ideer och värderingar,
tar beslut där det inte finns den minsta
förankring hos folket? Ar det demokrati
att politiker låter sig styras och ledas av
tjänstemän och byråkrater där det många
gånger inte finns lagar eller regler som
grund för beslut, endast subjektiva
tyckanden och personliga värderingar.
Kan det vara demokrati att kt1nna anmäla
grannar och andra till myndigheter, att ta
eget ansvar får hem och falilllj,
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att få tycka till i samhällsfrågor om
byggande eller inte, men att sedan bli
överkörd av myndigheter, folkvalda eller
vad det nu kan vara?
F rågoma har väckts under hösten och
vintern i samband med aktuella problem i
vår by och kommun. Fragan om
skulRturen "Mursten" i Höganäs, frågan
om byggnation av restaurang i Molle
hamn, frågan om ny väg över planerat
bostadsområde vid stationsplanen 1 Mölle,
är några exempel.
Skall alla få tycka till, bestämma över
utseende på skulpturer och krogar eller
kan vi lärnna över dessa frågor till de sk
folkvalda?
Det är valår i år! Var extra noga med Ditt
val! Följ upp de olika beslut som tagits på
olika nivåer. Tag reda på vilken eller
vilka som står bakom både dål iga och bra
beslut och rösta av övertygelse på
alternativ som Du tror och kan lita på.
Men vad är demokrati?
Le1111art Sile11 Al.freclsso1z

Extra medlemsmöte
Mölle Byförening kallar härmed till
extra medlemsmöte på Turisthotellet
tisdagen den 9 augusti kl 19.00.
Det bjuds på kaffe.

Föreningsbeslut
0

Arsmötet 94 03-17
Det kom inte mer än c:a 30 personer till
årsmötet den 17 mars. Utöver stadgeenliga ärenden diskuterades frågan om
sommarrestaurang i hamnen och en hel
del andra frågor och forslag som styrelsen
fick i uppdrag att bearbeta.
1. Ordforande och övriga ledamöter i
styrelsen samt revisorer valdes enligt
val beredningens förslag.
2. Styrelsens förvaltningsberättelse och
revisorernas berättelse godkändes och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1993
års verksamhet.
3. Till ledamöter i valberedningen valdes:
Greta Yngve (samman.le), Solveig Edström
och Ulla Schyberg.
4. Leif Persson åtog sig att kvarstå som
redaktör för Möllekuriren.
5. Avgående styrelseledamöterna Siv
Dreiwitz, Christer Elfverson, Gunnel
Elfverson och Leif Persson avtackades.

Sammanträde 94-03-17
Styrelsen konstituerade sig enl. följande:
Ordförande vald av årsmötet: Lennart
Silen Alfredsson.
V. ordförande: Gunnar Olsson
Kassör: Gösta Tivelius
Sekreterare: Lennart Olsson
Arbetsutskott: Ordföranden, v. ordföranden, sekreteraren och kassören.
Kommitteer:
1. Trivselkommitteen: K-G
Hansson
(sammank) och Ingegerd Edler.
2. Butiksrådet: Arne Hagberg (sammank),
Lisa Knafve och Per-Eric .Schyberg.
3. Ansvarig för utställningarna: Ingrid
Claesson.
4. Intendent: Febe Alfredsson.
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Sammanträden
94-04-21 och 94-05-26
1. Beslutades att till Möllekuriren trycka
Anders Mölleryds nya bok om Mölle.
2. Beslutades att infor valet inbjuda kommunpolitiker till allmänt möte i mitten av
augusti månad. Diskussioner och frågor
av vital betydelse för kommunen och
främst för Mölle.
3. Beslutades att installera dusch uppe i
lägenheten. F n får hyresgästerna duscha
i källaren.
4. Kultur- och Fritidsnämnden har beviljat
ett anslag på 20.000 kr för reparation av
barnbadbassängen och toaletterna i
Solviken. Eftersom Mölle Hamnförening
har ansvaret for Solviken i övrigt
beslutades att ta upp diskussioner med
hamnforeningen att överta även dessa
enheter.
Kommunen har besiktigat bryggan i
Solviken. Deras förslag att reparera
anläggningen för 25. 000 kr accepteras.
Samtidigt bör handledare sättas upp på
bryggorna och solgrottorna iordningställas.
5. Styrelsen har kontakt med Mats
Strömgren i Gylleröd betr. den undermåliga TV 2-mottagningen. I brev till
kommunen
har
Telecom
beskrivit
problemen med deras möjligheter att
anlägga en relästation i Nyhamnsläge.
Ansvaret för sändningen är tydligen diffus
efter privatiseringen. Vi diskuterar en
gemensam aktion.
6. Styrelsen diskuterar med kommunen
om att lösa byföreningen från skyldigheten
att som enda hållplats i kommunen hålla
en uppvärmd och obevakad lokal för
bussresenärema.
Forts sid 7.
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Mölle i världen

Välkommen till Mölle
Den 4 maj fick vi vår efterlängtade
välkomstskylt uppsatt. Man kan ha många
synpunkter på storlek och placering. När
det gäller storleken , så har vi varit bundna
till standardmått på bredden. När det
gäller placeringen, så anser jag att det
finns många bättre alternativ, men
Krapperupssti ftel sen kunde inte godkänna
dessa. Orsaken var bl a att de måste
kunna komma fram med sina maskiner
och att skylten inte fick sk)1 mma t ex
viltvamingsskylten. Sedan var det ju ett
krav från vår sida, att även baksidan
sk11lle synas bra - och det gör den jt1 nu.
En annan fördel med nuvarande placering
är, att det är en hastighetsbegränsning till
50 km här.
Det är min förhoppning, att skylten skall
ha positiv inverkan på alla son1 passerar
förbi. Gyllerödsboma n1å förlåta, att
skylten inte kunde placeras före deras
egen skylt.
Gu1111a1· Olsso,1

Ute i världen händer det i dagarna både
positiva och negativa saker. Det positiva
vi närmast tänker på är att man nu haft
allmänna val i Sydafrika som resulterat i
att landet nu äntligen
fått ett slut på
••
apartheidepoken . Aven i Libanon har
positiva saker hänt i och med att
palestinierna nu fått eget land att förvalta.
Men fortfarande är det övervägande
negativa händelser som upptar våra
nyhetsprogram med skräckscener från
inbördeskrigen i Rwanda och förutvarande
Jugoslavien.
Hemma i Sverige går just nu Ny
Demokrati mot sin totala upplösning ,
diskussionerna om en öresundsbro
fortsätter och vi närmar oss slutspurten
in för folkomrö stningen om för eller emot
ett medlemskap i EU. Men först skall vi
ha riksdagsmannaval i september.
I Mölle har vi redan haft vårt val.
Upprinnel sen finns i att tre olika krögare
anmält önskemål om att under sommarmånaderna få driva krogverksambet nere
i Mölle hamn. Genast delades Mölle i två
läger, för och emot. Ett inforr11ations- och
diskussionsmöte gav ingen vägledning om
hur man borde besluta i By- och
Hamnföreningama. Man gick därför ut till
samtliga berörda möllebor och husägare,
tillsammans inte mindre än drygt 1.200
personer med en enkät om hur man vill ha
det. 599 personer röstade, en hög siffra
som tyder på att frågan är angelägen. Av
dessa var 329 personer, eller 55 % för
någon form av krogverksamhet och 2/3 av
dessa ansåg att "utfyllnaden" i hamnen
vore den bästa platsen.
I pressläggningen når oss beskedet att
Höganäs kommuns byggnadsnämnd ser
negativt på byggnation på hamnplanen i
Mölle med hänvisning till ett det inte finns
någon stadsplan över området. Man är
dock beredd att överväga en förfrågan om
provisorisk byggnation på "utfyllnaden".

Leif Pe,·sso,1
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Möllekuriren

Bouleklubben utvidgar
Som alla möllebor redan kunnat
konstatera har fliten varit stor på
boulebanan vid Stationshuset. Ett enor111t
arbete har lagts ner av energiska
klubbmedlemmar på att utöka området
med tre banor, anlägga en plantering,
döpt till "Schybergska parken", och
förbättra de tidigare sex banorna, måla de
vita stenarna utmed banan osv.
Projektet har kunnat genomföras tack vare
en generös gåva av Ulla och Per-Eric
Schyberg. Fem av medlemmarna samJade
in saker och ting som de sålde på en
loppmarknad på Mataki Boule i Höganäs.
Förtjänsten omsattes i trädgårdsbord och
stolar, parasoller och några redskap som
skänktes
till
bouleklubben.
Andra
medlemmar har skänkt rosor och
sommarblommor.
Invigningen skedde vid en glad ceremoni
den 19 maj, då äldste boulespelaren, Tage
Thiis, klippte av det blågula bandet.
•
Arets tävlingssäsong inleddes med
"påskägget" den 4 april. Tio par deltog.
Ingrid Franzen och Per Wahlund segrade.
Den 22 maj var det dags för pingsttävling.
Bäst bland de 14 paren blev Kerstin
Wahlund och K G Hansson.
Söndagen den 19 juni invaderas Mölle av
en mängd veteranfordon.
En av
kontrollerna under rallyt har förlagts till
boulebanan. Det blir en festlig förrniddag!
Bouleklubbens medlemsantal närrnar sig
nu 100.
Du är välkommen att pröva på det trevliga
spelet. Ring K G Hansson, tel 347 334!
•
Ake Thomso,,
4

har fått förtroendet att utge Anders
Mölleryds senaste bok, nr 8 i serien
"Mölle-Kullen genom tiderna". Boken
kommer att utges i följetongsfor1n här i
Möllekuriren med början detta nummer
och med fortsättning under de närmast
följande fem tidningarna.
Boken konuner att ligga sorn dom
mittersta 8 sidorna i MK med löpande
paginering. Ett speciellt omslag, pärm,
kommer att bifogas sista avsnittet för att
de som så önskar skall kunna samJa
bladen till en komplett bok.
Håll tillgodo.
Leif Pe,·sso,i

Ny tradition i Mölle?
Den 2 juli skall det spelas brännboll i
Mölle. Arrangör; Mölle byförening i samarbete med Svenska brännbollsförbundet.
Brännboll är och skal) vara en glad
tillställning, såväl på som vid sidan av
spelplanen. · Naturligtvis spelas det efter
konstens alla regler som Förbundet tagit
fram och som skickas till varje lag som
anmäler sig. Minst tre tjejer skall ingå i
laget som skall bestå av 10 personer, 8 på
plan, 2 som reserver.
Startavgiften inklusive medlemskap i
SBBF är 300:- per lag. SBBF håller med
allt material och dessutom får vinnande
lag ett stort och 10 mindre s k
"Karlssonkrus". Bland övriga deltagande
lag lottas en start i SM som går i Båstad
den 27-28 augusti (värde 1.000:-).
Brännbollsförbundet, som bildades 1992
och har sitt säte i Höganäs, har god
erfarenhet av liknande arrangemang på ett
antal orter där brännbollsspelet redan
blivit en tradition och där brännboll spelas
för tredje året i rad i sommar.
Alla kan ställa upp. Så nu, alla Möllebor,
bilda lag, anmäl er och börja träna.
Lördagen den 2 juli kl 14.00 samlas vi på
ängen vid Stationshuset, medförande picknick korg, till en kul och spännande dag
för hela familjen. Väl mött i det gröna!
Sve,i H Joha11J·so,1 Sek,·. SBBF

Mellan sidan 4 och 5 i originalet
ligger de första åtta sidorna ur
Anders W. Mölleryds bok Mölle-Kullen genom tiderna, Åttonde
delen, utgiven 1993.
Resten av innehållet i boken
följer sedan i fem nummer, till
och med 1995 nr 3.
Dessa sidor har uteslutits här
och i de följande numren,
eftersom boken är digitaliserad i
sin helhet. Gå till molle.se/
Mölleryds böcker.

•

Efterfrågan på guidade turer i M ölle och
Kullabygden är i år större än någonsin.
Kirsten o äldsta dottern U nn har fått rycka
in flera gånger. Folk från hela Sverige pensionärer, sundsvallsbor, kommunrevisorer, handikapp föreningar, landshövdingar, f d finansministrar. En del mer
namnkunniga än andra - Signe Hasso,
Kerstin Dellert, Hasse Alfredsson."
Men åtskilliga besöker väl också
Turistbyrån varje dag. Vad vill de ha
hjälp med?
"Vanligaste frågan gäller vägen till Nimis.
Sedan handlar det om rumsförmedling,
hotellpriser, Kullamannen, bankomater,
vem som bor i det eller det huset, varfor
det flaggas i hamnen, hotell Ljunggården,
badplatser, Krapperups guldfiskar o s v.
Vi delar ut plåster, huvudvärkstabletter,
Sveriges Kommunikationer, bokar plats på
fårjan, lånar ut en hundralapp, returnerar
kvarglömda kameror, har bagageinlämning,skaffar läkare o bensin, besvarar
brev, upplyser om Mölle Kapell.
Vi har dessutom den enda telefonen i
Mölle hamn - den ringer i ett.
Personliga kontakter föredrar vi framför
utdelandet av alla dessa oftast glättade o
ytliga turistbroschyrer som alltmer
tenderar att bli renodlade annonsblad."
Under hösten och vintern åker Bert
Knafve runt och gör reklam för Kullabygden genom föredrag och kåserier. Hur
är det med radioprogrammen frågar vi?
"Jo, det har blivit ett 70-tal senaste
omgången. Många har handlat om trakten
- badlivet i Ransvik, Visitgrottan,
Kullamannnen, för att nämna något. Det
är heller inte så länge sedan vi gjorde ett
direktsänt två-tim.marsprogram från Mölle
hamn i samarbete med Danmark Radio.
Mölle hamn har uppmärksammats i TV,
bl a genom ett längre inslag i TV2 om
ortnamn o miljö i Kullabygden, som vi
hjälpt till att producera - förra sommaren
spelade jag Möllevalsen på Turisthotellets
piano i Rapport."
Men föredrag lyssnar man verkligen på
sådana nu för tiden?

6
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"Kullabygden är populär. Jag räknade
häromdagen - det har blivit ca 600
föredrag o kåserier lite varstans under
några år. I slutet på augusti börjar det
igen. Start i Vinslöv, Vollsjö o andra
skånska metropoler. Nästan alltid handlar
det om folk o miljöer häri från."
Nu har det snart gått 15 år sedan Kirs tens
och din bok om Mölle/Kullaberg kom ut.
Planerar ni något nytt?
"Möjligen en kokbok från trakten. Men
fråga Kirsten. Om hon har tid och intresse
hjälps vi åt. Så var det forra gången. Vi
har också gjort flera ..utställningar om
turistlivet tillsammans. Aveo ett kasettband för bilåkande turister som säljs på
Turistbyrån."
Några spår Mölle en gyllene framtid som
turistort. Vad har Bert Knafve för åsikt
om detta?
"Jodå, men det gäller att hålla den vackra
naturen orörd och bevara byn genuin. Det
måste vara med sans o omdöme som vi
försöker få hit folk. Så hoppas jag t ex att
Mölle förskonas från alltför många
missprydande sky Itar o tri vselanordrungar.
Sådant finns på andra håll - vill ma~ satsa
på Mölles framtid måste man forsöka vara
unik."
Mölles Turistbyrå öppnades 1964 och har
alltså hållit öppet i 30 år. Hur blir
sommaren 1994?
Fint väder o folk som aldrig förr . Unn o
Jonas klarar av allt nere i byrån - från
kaffekokning o bullbak till klockgrodor o
Krapperups spöke. Återupplivandet av
sekelskiftesbaddräkter, som de tagit initiativet till, verkar att bli sommarens mode.
Själv får jag ta det lite lugnt byvandringar, blomsterpromenader,
visning av Mölle o Arilds kapell, några
allsångskvällar
utanför
Turistbyrån,
sillasoppa med skrönor på Turisthotellet,
jubileumstårtor, drakflygning o julgransförsäljning (det sistnämnda dock först i
december).
Inga storstilade planer - vi tycker allt blir
trevligare i det lilla formatet" avslutar
Bert Knafve.
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Gympa i Solviken
För sjätte året i följd startar sommargymnastiken i Solviken, första måndagen
och torsdagen efter Midsommarhelgen
klockan 8.15.
Programmet
kommer
som
vanligt
an~assas för att passa gammal som ung ,
kvinna eller man. Det är Mölle Friskvård
som står för arrangemanget under Agneta
Je~sens ledning. Priset är 10 kronor/ gång.
Vid regn och mycket hård blåst är det
inställt.

Vad h,ä nder nu?
Denna fråga känner Ni igen eller hur?
Närn1ast skall vi fira midsommar på
lekplatsen.

Den 24/6 kl 10.00 klär vi stången.
kl 15.00 börjar dansen.
Valborg sam.Jade som vanligt mycket folk.
~:a 200 personer fick värn1a sig med
åkarbrasor. Tyvärr rådde eldningsförbud
med tanke på den hårda västliga vinden.
Sedan hade vi en nyhet för året "gökotta ..
d~n 12 maj. 17 pigga personer samlades
vid h~mnen för vidare fård till fyrens
parkenng. Under trevliga forn1er dukade
man upp lite av varje.
Göken då - han försov sig.
Strandrensningen i lugnt och stilla väder
blev en besvikelse. C:a 16 personer,
varav fyra över 75 år, ställde upp.
Ungefär 2 % av byborna!
Trots att vi bjöd på korv med bröd!!
Tyvärr kan vi inte ordna några "Mölledagar" i år. Beslutet är framtvingat av:
-att så få tar del av de förberedande
arbetsuppgi ftema
-att trivselkommitten består av endast
två personer
-att ~et saknas lokal för uppsamling av
lopp1sprylar.
Det blir med andra ord ett sabbatsår.
Hösten då - vi vet inte. Tidigare försök
med höstsupe 1992 och trivseldans 1993
"
.
motte inget som helst gensvar.
KG Ha11sso11

Forts "Sammanträden.. "
6. forts. Olägenheten med klientel som
orenar och vandaliserar och använder
väntsalen för övernattning är både otrevlig
och kostsam. Diskussioner pågår om att
kommunen sätter upp klimatskydd i
närheten av stationsbyggnaden.
7. Styrelsen har i enlighet med beslut på
allmänt möte överklagat planförslaget på
stationsområdet till Regeringen.
8. Förs laget om
minnessten över
omkomna sjömän från Mölle anses
lämpligt handläggas av hamnföreningen,
då den föreslås placeras i hamnen.
9. 518 medlemsavgifter har inbetalats,
sammanlagt 40.025 kronor. Beslutas att
även i år sända en vädjan om pekuniärt
bidrag till de som inte betalat.
I 0. Förslaget att sätta flaggstänger vid
Gyllenstiemas Alle har tyvärr fått
skrinläggas p g a stöld av flaggor och
sabotage på flagglinor som förekommit på
annat håll .
11 . Ekonomin kommer i år att bli hårt
ansträngd beroende på inkomstbortfallet
for inhiberad hamnfest och loppmarknad
(ca 20. 000 kr).
12. Förslaget att kommunen ordnar
belysning på stigen mellan stationen och
Gylleröd avslås eftersom denna del av
banvallen ingår i planförslaget för
stationsområdet.
13. Telia har meddelat att AXE-växel
kommer att installeras för mölleområdets
abonnenter under oktober månad 1994.

.• .

Till sist
Var det gubben som hade köpt en get och
kom hem till gumman.
-Va, har du köpt en get! Och var ska vi
ha den då?
-I sovrummet, svarade gubben.
-Men lukten då, svarade gumman.
-Han får väl vänja sig.

7
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Galleri Stationshuset Mölle
Utställningar sommaren 1994
Annexet

Stationshuset

----------9/6 - 15/6

---------------9/6 - 15/6
Vakant vecka

Ingegärd Stålbrand

16/6 - 22/6
Birgitta Westerberg

16/6 - 22/6

Solna

23/6 - 29/6

Britta Sturefelt Pålols Hbg
Elsa Fänge Johansson -" "
Gerd Månsson
Rose-Marie Sandå
Löddek

Ak-varell/Olja
Olja/Skulptur
Akvarell
Tittskåp

Kerstin Andersson
Ann-Catrin
Gum1nesson

Jonst
Viken

Acrylmåln ev Olja
Oljemålningar

23/6 - 6/7

Gerd Adler
Ulla Kjellenberg

Nyh-1 . Oljemålning
-" - Glasgravyr

7/7 - 13/7

30/6 - 6/7

Ulla Kihlmark

Måleri

Nybro Måleri Olja o Väv

Mölle

Oljemåln på duk

Maggie Glavå
Möllc
Kerstin J :son Tillberg - " -

Rydeb

Vävda bilder
Acryl
Stengods o Knivar

14/7 - 20/7

Keran1ik

21/7 - 27/7

Olja Grafik

Ingrid Enberg
Agnes Meijer
Roswitha Meyer

Oljemålningar
Handm stengods

7/7 - 13/7

Hillevi Ltniunas
Ulla Brin
BoMy Svensson
Lena ThunbergSandberg
14/7 - 20/7
Antonio Lopez

--.." _,

Landsk
H-näs

i.111 - 27/7

Odåkra
Pastell A~plik Olja
Keram Oja Akvar
-"Akvarell

28/7 - 3/8

Angelholmsgruppen
Gerd Björkne
Gretchcn Carlsson
SolviJ Henriksson
Infiri Isendahl
U lagrett Johnsson
Lotta Larsson-Pihl
Rut Lindqvist
28/7 - 3/8
Gudrun Mårtensson

lnga-Britt SagnerLundströn1 Trelleb Oljen1ålning

Olja o Akvarell
Ol~a o Akvarell
Ol~a
OIJa
Tuschteckningar
Akvareller
Olja o Applikationer
Hbg

Arne Axelsson
Björn de Gcus

Rydeb
-"-

Måleri och Foto
Måleri

4/8 - 10/8
Lena Cronström
Elisabeth Bengtsson

Rydeb
Hbg

Akv på siden Akvar
Pastell Al-var Olja

11/8 - 17/8
Eva Rödseth
Tom Rödseth

H-näs
-. -

Teckn Målningar
Akv o Tuschteckn

Måleri o Akryl
18/8 Vakant tid

4/8 - 17/8
Vibeke Am1nark

Shoreh .

Måleri

18/8 -24/8
Marianne Cronberg

Mölle

Olja o Blandteknik

N.Y.

Pingissugen?

Bord finns bakom stationshuset !

Möllekuriren, Åsvägeo S, 260 42 MÖLLE
Ansvarig utgivare: Lennart Sil~n Alfredsson
Redaktör: Leif Persson
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt hos Tryckeri AB i liöganäs

Mölle ByfOreoiog, 260 42 MÖLLE
Postgironr S1 52 01-2
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Vill Du väva i sommar?
Medborgarskolan Kulla hyr ut sina
vävstolar i Brunnbygården under
sommaren. För mer information
ring Birgitta Gille 347 740.
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