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MÖLLE SYFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

ÅRG. 6

••

MOLLEBOR
Vi har en stor förmån och ett stort ansvar
att forvalta både oss själva, naturen och
det vi äger.
När tiderna förändras , och vi själva blir
äldre eller ställer andra och ändrade krav,
är vi också tvungna att se över både det
ena och det andra och anpassa oss till de
kanske nya villkoren . ._ _ _ _ _ __
Våra ekonomiska
M
förutsättningar har
ändrats dramatiskt.
Kommunen arbetar
nu med en tuff
budget, där det ~~::::::::::::::::-::::::-:.z::
"'-",,,__,
E
mesta som kostar
pengar skall dras ner. Hur det blir rned
vår ansökan om bidrag, att täcka de redan
aviserade hyrorna för stationshuset, vet vi
ännu inte, men tongångarna är inte i
dur. Vi kan bara hoppas på ett positivt
svar när besked kommer.
Värderade medlemmar! Jag måste ta upp
en, som jag tror viktig sak, våra
medlemsavgifter.
En del tycker att det inte känns riktigt då
vi är tvungna att sända ut en påminnelse

om avgiften. Du , som redan betalt den, ha
överseende med att Du kanske får en
påminnelse av misstag.
Allt arbete med vår förening sker i stort
sett helt ideellt och belastar en del med
ganska mycket arbete. Du skall veta att
medlemsavgiften gör det möjligt för oss
att bland annat ge ut detta n1edlemsblad,
som vi tror är till glädje för alla .
Vi försöker på alla sätt att få ner
kostnaderna utan att för den skull
försämra vår service till Er i byn. Din
avgift är av avgörande betydelse för att
kunna bedriva den verksamhet vi gör idag
och kommer att b]i ännu viktigare i
framtiden. Vi bifogar inbetalningskort för
medlemsavgifterna•
1992 med detta
nummer av Möllekuriren.
Jag hoppas att Du uppskattar det ·
Byföreningen gör. ·K om gärna med
synpunkter, så att vi kan göra vår by ännu
bättre och få fler glada och nöjda bybor.
Ett stort tack till alla medlemmar för Ert
stöd, både i ekonomiska och andra
sammanhang.
•

Le1111a1·t

Sile,, Alfredsso11
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Föreningsbeslut

Kommunbeslut

92-02-24
1. Slavsändare för mobiltelefon. Begäran
från Televerket om anvisning av lämplig
plats för en 22 m hög fackverksmast.

Stationsområdet.

BESLUT: Styrelsen föreslår i första hand
campingplatsen, i andra hand utfyllnaden
vid hamnen och i tredje hand vid
Krapperups bevattningsdamm.

92-05-04
1. Plantering av buskar, målning av staket
vid boulebanan.
Det antecknas att bouleklubben planterat
buskar.
BESLUT : Byföreningen bekostar fårg för
målning av staketet varefter bouleklubben
utför målningen.

2. Plantering vid ]CA-Fyrens parkering.
Det antecknas att Aina och Sonny
Svensson åtagit sig att sköta planteringen
under 1992.
BESLUT: 2.000 kronor anslås för inköp
av växter.

3.

Hamn fest 1992, rapport om att
Cederholms tivoli kommer den 11-12 juli.
Det antecknas att byföreningen som
arrangör förväntas ställa upp med c:a 10
personer i lotteristånd, biljettförsäljningar
och kassa under den tid tivolit är igång
samt att byföreningen därvid erhåller 25 %
av bruttointäkterna för åkattraktioner,
30 % för lotterier samt 500 kr för varje
forsäljningsaffår. Det antecknas vidare att
trivselkommitten planerar loppmarknad,
Lennart Ohlson båtturer runt berget och
KSS Mölle cup-seglingar under denna
helg.
BESLUT: Hamntest arrangeras. Karl
Gustav Hansson och Ingeg_ärd Edler utses
till hamnfestgeneraler och Lennart Ohlson
utses att för byföreningen förhandla med
arrangör av båtturer runt berget.
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Höganäs Kommun har med beaktande av
de synpunkter som inkom vid samrådsmöte i Mölle under hösten 1991 lagt ett
ändrat planförsla~ för stationsområdet.
Planförslaget utställdes under april månad ,
dels i Höganäs, dels i Mölle stationshus.
Ett drygt I 00-tal Möllebor tog ti~lfåIIe:! i
akt att studera planen under de SJU kvallar byföreningen höll öppet i stationshuset.
V id ett samrådsmöte den 4 maj gav c: a 50
möllebor sina synpunkter på det lagda
förslaget.
Efter mötet höll byföreningens styrelse ett
extra sammanträde, för att sammanställa
de framkomna sy~punkterna. Resultatet
härav redovisas i följande brev , som insänts till Höganäs Kommun.

Till byggnadsnämnden i Höganäs
..

PLANFORSLAG
Stationsområdet i Mölle
Mölle Byförening har vid ett medlemsmöte den 4 maj 1992, d.v.s. i slutet av
utställningstiden behandlat planförslaget
för Mölle stationsområde. Föreningen avstyrker redovisat förslag och önskar
framföra följande synpunxter:
1 Pensionärsbostäder med central placering i Mölle är ytterst angeläget. V I inser
att planändring därför är nödvändig.
(Utanför själva planärendet ligger frågan
om hur man skall kt1nna garantera att
pensionärslä~enheterna inte används för
annat ändamal, t.ex. som fritidsbostäder.
Hyresrätter, fördelning genon1 Socialkontoret eller stiftelse är då möjliga vägar att
gå).
2 Vi anser att den föreslagna planen inte
tar hänsr.n till Mölles speciella karaktär
och miljon i det intilliggande Gylleröd. Yi
önskar mte ett förortsområde i stil med 0.
Lerberget. Exploateringsgraden är för stor
och bl.a. bör våningshojden begränsas till
1 1/2 plan.
Fortsättning sid 4
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Fortsättning från sid 2 "Planförslag"

Mölle i världen

3 Nuvarande fotbollsplanen bör bevaras.
Den föreslagna idrottsytan på f.d . bangårdsområdet är för liten som ersättning
för den nuvarande. Bollplan bör vara min.
42 X 65 m.

Ute i världen har det just inte blivit
mycket_roligare sen sist.
.
V1sserl1gen tycks det vara ganska lugnt pa
dom flesta håll i ganlla Sovjet, n1en n1an
kan tänka sig hur det jäser under ytan .
Sovjet vill göra rubeln konvertibel, d. v. s.
växlingsbar gentemot övriga valuto r.
Kursen skulle i så fall bli till ett värde av
7 öre för en rubel, som för en 5-6 år
sedan var värd runt tio kronor. En helt
otrolig inflation, som drabbar dom fatti ga
hårt. Det ryktas att man har svårt att få
fram tillräckligt med sedlar tir do m
ålderdomliga sedelpressarna. "Plastkort "
blir räddningen .
Från Irak hörs för närvarande inga
nyheter, men vi gissar nog inte fel om vi
förmodar att Saddam Hussein fort sätter
med sin utrotning av landets kurder .

4

Utbyggnad bör ske på följande
områaen och i följande ordning:
I 8-10 pensionärsbostäder längs Bangatan. Det kräver inga stora nya anläggningskostnader I form av gator
och ledningar, och blir mer
tillgängligt.

II Villor på området N. Sillgränd och
S. Kullabergsvägen, gärna i Gr.llerödsstil. Ev. även här insprängt
med några hus för äldreboende.
••

IIl Ovrig by~gnation längs allen norr
om bangardsområdet. Allen skall
bevaras.

5 Behov av hantverkshus och ny brandstation är vi ytterst tveksamma till i dagsläget. Barnstuga kan kanske åstadkommas
utanför denna plan genom ombyggnad av
villa och eventuell dagcentral kan göras
ganska anspråkslös, t.ex. i område 111 enl.
ovan.

'

6 Den föreslagna nya infartsvägen är
helt onödig. Den är dessutom olåmpligt
ut-for111ad med alltför många utfarter. Vad
som behövs är möjligen en lokalgata
mellan Gylleröd och "gamla Mölle"
genom en förlängning av Sillgränd.
Vidare kan hörnen vid Postvägens
anslutning till Kullabergsvägen rundas av
och backen i Postvägen bankras upp och
göras mindre brant. Gatan kan eventuellt
enkel~iktas ~edåt. ~lutlisen .~an pussarna
köra 1 en slinga via Mollelagevagen ner
mot hamnen, där en hållplats bör finnas.
Vi förutsätter att Byg~nadsnäl111?:den den
här gången lyssn~r pa vad ~olleborna
själva anser om sin by oc~ ~111_ ha d~n
utformad.
Vi bi fogar 1desk1ss for
reviderad plan enligt våra önskemål.

MöIIe den 8 maj 1992
MöIIe Byförening
4

I Jugoslavien pågår fullt krig och varken
EG- eller FN-representanter går säkra
längre utan tvingas att draga sig ur landet.
Det är som vanligt civilbefolkningen som
lider mest och här i Sverige förbereder vi
ökad flyktingström genom att bygga
tältläger.
En ljusglimt i mörkret är att fred nu råder
i Afghanistan där dom olika rebell grupperna slutit fred och där man nu arbetar
mot ordnade förhållanden.
Här hemma i Sverige avlöser bank.kri serna varandra och gemene mans förtroende
för bankerna sjunker stadigt. Att sedan
bovarna i dramat, ett antal bankdirektörer
som felspekulerat i miljardaffårer, kan dra
sig tillbaka med avgångsvederlag på
mellan 5 och 10 miljoner gör inte saken
bättre.
På arbetsmarknaden ser vi fortfarande
ingen ljusning. Både inom den privata och
den offentliga sektorn göres stora nerskärningar av antalet anställda inom ett sto rt
antal företag. När skall eländet sluta?
I Mölle med omnejd har vi kunnat
kunstatera en viss turbulens uppe på
berget, d. v .s. närmare bestämt inom
golfklubben. Delvis ny styrelse får ta nya
tag sedan byggnadsnämnden s lagit back i
maskinen beträffande avstyckning av
Kullagårdens värdshus från Kullabergs
Natur. Vi hoppas att frågan kan lösas på
ett tillfredsställande sätt.
Fortsättning sid 7
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Hamnmuseet
Möllebor! Vet Ni att vi har en guld~ruva
här i Mölle. Ja inte för den som samiar på
pengar, utan för den vetgirige, för den
som nostalgiskt vill återuppliva sin barndoms fysik- och kemilektioner eller för
den som helt en.kelt bara vill njuta av
gam.la sköna prylar.
Vad är det nt1 för en guldgruva egentligen? Jo, det fina lilla museet, so1n v1 har
har nere vid hamnen.
Mtiseet ägs och drives av möllebon Ingvar
Ohnell, som under ett tjugotal år sainJat
på sig så mycket ~rejer ,. att han endast
kan visa upp en brak<lel 1 museet, resten
har han magasinerat på olika ställen här i
Mölle.
På Möllekurirens fråga, vilket som är
samlingens pärla, hade Ingvar svårt att ge
ett klart svar. Kanske den 135 cm långa
modellen av ångaren Patricia, som byggts
av Leif Lehman i Höganäs. Modellen är
fantastiskt detaljerad och helt segel-bar,
radiostyrd, 3-cylindrig ångmaskin, belysning och funktioner som siren och
rökutveckling.
Sen har vi förstås det fina gamla positivet,
som Ingvar gärna tar fram och trakterar
nere på namnplanen under vackra
sommarkvällar.

Biblioteket vill Ingvar också gärna fram hålla och kanske då mest sjofartsbiblioteket. Här finns en lugn vrå att slå sig ner
i för att studera de gamla böckerna, med
möjlighet att få en kopp kaffe till.
Ja , samlingen har en aktningsvärd bredd,
som sträcker sig från antika kirurgiska
instrument till fungerande datorer med
spelprogram och inför ångmaskinerna är
det 1.nte svårt för den som har barnasinnet
kvar att tänka sig tillbaka till sin
barndoms högtidsstunder när man under
fars eller mors överinseende fick elda på
under pannan.
Som sagt, i en värld där alltmer blir
abstrakt elektroniskt, är det skönt med ett
sådant här vattenhål.
Museet har hittills drivits helt ideellt och
alla kostnader har Ingvar själv stått för.
Till sommaren kommer dock att tagas en
blygsam entreav_gift för att täcka en clel av
de utgifter som fmns för uppvärmning etc.
Förutom de tider under sommarmånaderna
som museet är öppet finns det möj lig?eter
för grupper som skolklasser, föreningar
osv att fa bese samlingarna efter överenskommelse, tel. 042-34 73 25.
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Forts. från sid 4 "Mölle i världen"

Unga Mölle

Så har det öppnats en ny affär här i
Mölle. Det är Anders Karfsson, möllebo
sedan sju år, som vågat språnget ut i det
okända.
Iden fick han faktiskt när han i
Möllekuriren läste om vad Unga Mölle
saknade bär i byn. Han har startat i liten
skala med bröd, cigarretter, videouthyrning, små_godis ocn tänker sedan känna
sis fram för en utökning av sorti_n;ientet.
Nåt 11,ast blir det i alla fall en kyld1sk med
smörgåspåläg~ samt en glasslåda. Han
kommer ocksa att sälja fårska grönsaker
under sommarmånaderna.
Anders är medveten om att det kommer
-att bli tufft medan han arbetar in sig och
att arbetsdagarna blir långa ett ~ra tag
framöver. Fr~_måtan~a m~ste. v1 uppmuntra och Mollekunren vill saledes har
passa på att önska: "lycka till".
Det har inte gått så många veckor sedan
Ekonomisk Förening
Mölle Hamn
bildades men redan nu kan vi se en hel .
del forändringar till det bättre ner~. k~ng ·
hamnen. Vi avvaktar med spann1ng
sakernas fortsatta utveckling.

Söndagen den 1 mars avlöpte som tidigare
år evenemanget "Katten ur tunnan":
Lycklig "Kattadronning" blev Kerst1
Knafve.
Nu äntligen har biljardbordet kommit på
plats nere i Stationhusets källare. Att
bordet är _uppskattat har. Möllekurir~n
redan hunnit konstatera, aven om det ar
lite ·si och så med skickligheten ännu.

Du som bar
något, som vi kan sälja på vår loppmarknad lördagen de 11 juli, kan lämna detta på gamla Hotell Kullaberg
från och med den 27 juni alla dagar
klockan 17.00 - 19.00.
För hämtning kontakta
Gösta Welin, 34 73 75 eller
Lennart Silen Alfredsson, 34 75 82.
Som tidigare kan vi tyvärr inte ta
emot skrymmande saker.

Vad händer nu?
19/6
Vi firar traditionsenlig midsommar nere
vid ICA-affåren. Vi börjar klä stången
klockan 13 och omkring klockan 15, då
stången bör vara rest, begynner dansen.

11/7
Loppmarknad nere vid gamla Hotell
Kullaberg

11-12/7
Tivoli på hamnplanen.
KSS Kullen tävlingsseglar Mölle Cup
M/F Wanda gör båtturer runt Kulla-nasan.
Guide medföljer

Till sist
var det lille Sven som mäkta stolt kom in
i "kryddbon" och lade upp en 5-öring på
disken.
Lille Sven: "Kan jag få för 5 öre blandade
karameller i en strut"!
Bodbiträdet: "Jaha, här har Du två
stycken och så fåt Du blanda dom själv".

Du som har
intresse för Gympa i Solviken är välkommen att vara med denna fjärde
sommar med Agneta Jetzen. Vi kör
måndagar och torsdagar kl 8.15-9.00
med start den 22 juni.
Avgift 10 kr/gång.
•

Möllekuriren, Åsvägen S, 260 42 MÖLLE
Aa1svarig utgivare: LeWlart Sil~11 Alfredsson
Redaktör: Leif Persson
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt bos Tryckeri AB i l·löga11äs
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