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1991 får vi räkna till de mest händelserika
under många år både bakåt och framåt i
tiden
.
•
Ostblockets sönderfall, kommunismens
offentliga död, åtminstone i Sovjetunionen,
Gultkriget, Saddam Hussein, Gorbatjov,
Jeltsin, eventuellt ett vaccin mot cancer upptäckt av svenskar, KDS in i riksdagen och
inte att förglömma Mölle 500 år.
Ja, vilken fest det
blev i Mölle. Detta
kunde förverkligas
--.,-M
tack vare Möllebor
som ställde upp.
Visst var det Jobbigt
men att få /'obba tillsammans ör vår by,
lära känna byborna
~~~~~~
E
bättre både under
stress, värme och
annat, det var nyttigt. En del saknades tyvärr, orsaken får väl stå för dem själva.
Helt klart är ett lyckat 500 årsf irande med
dessutom ett stort överskott i kassan på
nära 60.000 kronor, som gick att genomföra
tack vare alla som ställde upp.Tack ni alla!
Åke Thomson har slutat som redaktör för
vår uppskattade Möllekuriren. Det arbete
han lagt ner på tidningen har varit proffsigt
och bra på alla sätt. Tack Åke från alla byns
läsare och många flerl En ny redaktör, Leif
Persson, hälsar vi välkommen! Lycka till och
tack för att du ställde upp!
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ölle

Allt har ju inte fungerat i andra sammanhang
somt e·x detta med bostäderna, hamnen och
nya toaletter vid Solviken. Bostäderna såg ju
lovande ut ett tag. Förberedande sam rådsmöte, en skiss till detaljplanen och ett bostadsförsörjningsprogram som talade om
byggande redan -91 .
Var det har strandat vet vi inte men så långt
är klart; det blir inget ytterligare.större samråd med hela byn och det blir inga bostäder
-91 .0ch toaletterna vid Solviken satte grannarna stopp för.
Jag hoppas att åtm instone det parti som nu
dagarna före valet har varit på flitiga besök i
vår by även efter valet kommer att vara
aktiva i och för Mölla.
Du som har frågor eller förslag som styrelsen bör svara på, skriv eller ring till någon
av ledamöterna snarast och i god tid innan
årsmötet, så kan dessa förbereda och du får
svar under årsmötet. Väl mött på årsmötet.
Lennart Silen Alfredsson

Års111öte
Mölle Byförening har årsmöte torsdagen den
26 se.ptcmber kl 19 .00 på Ho tel Turisten.
Mötet inleds med utdelning av föreningens
diplom för kulturbefrämjande insatser.
Efter mötet visas andra hälften av dokumentärfilmen om Mölles 500-årsfirande.
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Verksainhetsberättelse för 1990 - 1991
Styrelsen i Mölle byförening avger här sin rapport för verksamhetsåret 1990-1991,
det tjugotredje sedan starten 1968. 500-årsjubileet har givetvis dominerat arbetet
under verksamhetsåret. Eftersom själva firandet infallit under verksamhetsåret 9192 redogöres för festligheterna i särskild artikel. Jubileet har förorsakat en fördröjning av årsmötet och därigenom också val av styrelse. Den sittande styrelsen har
emellertid sett det som nödvändigt att behandla och fatta beslut i en del frågor in på
det nya verksamhetsåret.
Styrelsens sammansättning framgår av sammanställning på sid 3. Arbetsutskottet har bestått av
ordf. Lennart Silen Alfredsson, v. ordf. Siv
Dreiwitz, sekreteraren Lennart Ohlsson och

Dagordning
vid MOlle byförenlngs årsmöte

torsdagen den 26 september1991.
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän vid årsmötet. ·
2. Fråga om kallelsen till årsmötet utfärdats
i behörig ordning.
3. Styrelsens förvaltningsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgiften för kalenderåret 1991.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift
med 50 kr per familjemedlem.
Containeravgiften fåreslås bli frivillig.
7. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Avsägelse föreligger från styrelseledamöterna Lennart Ohtsson och Pia
Svensson samt från suppleanten Carl
Anders Claesson.
8. Val av revisorer och suppleant.
9. Utse valberedning. ·
Under verksamhetsåret har valberedningen bestått av Marianne Cronberg,
Lennart Rube och Birgitta Rönneman.
1O.Avrapportering av 500-årsjubileet.
11.Eventuellt inkomna motioner
12.Övriga frågor.

kassören Gösta Tivelius. Intendenten Aina Svensson har varit adjungerad vid såväl styrelse - som
AU-sammanträden. AU förstärkt med Greta
Yngve har dessutom fungerat som styrgrupp i
organisationen för jubileet.
Totalt har styrelse och arbetsutskott haft 23
sammanträden varvid 549 punkter behandlats.
För 500-årsfirandet har kommitte och arbetsutskott sammanträtt 15 gånger varv id 573 punkter
handlagts. Planeringsgruppen har haft 8 sammanträden med 163 punkter.
Föreningen har tecknats av ordf. och kassören
var för sig. Festkommitten har bestått av Ingegerd Edler, Gunnel Elfverson, Arne Hagbcrg
och Leif Persson.

Hamnen
Frågan om hamnens säkerhet såg ut att lösas
under hösten 1990. Tekniska nämnden hade sänt
in handlingarna till Vattendomstolen i Växjö.
Någon beredning och information om den ~änk.ta
vågbrytaren hade man inte kostat på sig till
styrelsen. Det konstaterades att man i sitt försla~
tagit till en osedvanligt kraftig vågbrytare som 1
och för sig inte passade in i Mölles str_andbebrggelse. Man hade dessutom tänkt sig att nva
mellan.kajen.
I samband med detta har "Hamnens vänner''
bildats och vi förutsätter att denna sammanslutning nu tar hand om de kommande frågorna om
hamnen. Tekniska nämnden hade budgeterat
enligt tidigare 1.0 MKR för igångsättn~g och
projektering av vågskyddet samt repar~uon av
kajerna under vattnet, mena~ skäl som inte fullt
ut redovisats ströks detta I slutomgången av
budgetarbetet.
.
.
Kommunen kommerenligt uppgift nu atterbJU·
da byn att ta över hamnen i ~ikhet med vad som
diskuteras i Höganäs och Viken.
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Enligt vad som sagts oss kommer stadsbyggnadskontoret, som samtidigt arbetar med planen
för hamnområdet att kalla till informations- och
diskussionsmöte innan detaljplanen presenteras.
Vilket som kommer först, stadsbyggnads kontorets planförslag e ller T eknisk a n ärnndens förhandli ngar om utl1yming av hamnen återstår att
se.
Frågan om hanm en och det nya v ägskyddet
kommer således. e fter 20 å.r, fo rtfarande att dras
i långbänk.

Vattenn1ärkesstenen i hamnen (Pegeln)
Vi har nu kommit så långt att Kultu rnämnden
beslutat sätta upp en skylt som beskriver stenen.
Skylten skall sättas upp på Na Strandväge n mitt
emot stenen. V åra vänn er i ruffen har varit vänli ga att skura den och fyll a i texten .

Möllekuriren
Åke Thomson har tyvärr avsagt sig uppdra get
som redaktör fö r Möllekuriren. Åke har mccl
verklig entusiasm arbetat med vårt inform ationsblad och skaffa t många trevliga och intressanta
artiklar om Mölle och personligheter och händelser, som vari t trevliga att läsa. Det är med
saknad som vi vill tacka Åke för hans förtjänstfulla arbete.
Då vi konstaterat att MölJekuriren är en popul är
skrift har styrelsen beslutat att driva den v idare.
Leif Persson har lovat att t v stå som redaktör för
tidningen. medan Per Staffan Johansson fortsätter att producera den .

30-kmgr ä nsen - en följeton g eller lå ng bänk
Länsstyrelsen har, som vän tat, avslag it vår begäran om att flytta 30-km-märket söder om Postv ägen. Mo tiv en fr ån Länsstyre lsen är synnerli gen
s vaga - man anser inte att vägavsni ttet väsen tli gen avviker från andr a 50-vägar.
V i ger oss emellertid inte utan har överklagat
till T rafiksäkerhetsverket.

~

Gåvor
Av mo ttagna gåvor har vi till j ulen 1990 delat ut
3.000 kr ti ll personer i Mö lle fö r speciella ändamål.

Butiksr å d et
I höstas diskuterades Fyrens service, priser mm
i Pensionärsföreningen . T orsten Nilsson var närvarande och en de l fr ågo r togs upp om sortiment., ordning och affäre ns skötsel i s törsta all-

Valberedningens förslag
Nuvarande
Ordförande
Lennart Silen Alfredsson

Vald till

Förslag

Till

1991

Omval

1992

Ord lnarie ledamöter
Siv Dreiwitz
lngegerd Edler
Leif Persson
Gösta Tivelius
Lennart Ohlsson
Pia Svensson

1991
1992
1992
1991
1991
1992

Omval

1993

Omval
Christer Elfverson
Per Eric Schyberg

1993
1993
1993

Suppleanter
Gunnel Elfverson
Arne Hagberg
Carl Anders Claesson

1991
1991
1991

Omval
Omval
Karl.Gustaf Hansson

1992
1992
1992

Revisorer
Ingeborg Höber
Ingemar Larsson

1991
1991

Omval
Omval

1992
1992

Suppleant
Gösta Welin

1991

Omval

1992
3

mänhet. Det beslöts bilda ett Butiksråd, som
kontaktorgan mellan byborna och affårsinnehav aren.
Ett flertal möten har diskuterat frågorna och en
viss förbättring har kunnat konstateras.

Detaljplanen för statlonsområdet
Tyvärr har vi inte något nytt att berätta om
detaljplanen för stationområdet. Det som sagts i
tidningsnotisema tyder på att det inte blir något
nytt samrädsmöte. Planen måste emellertid ställas ut och sakägare kan då komma med sina
synpunkter. By föreningen är ju vare sig sakägare
eller remissinstans så frågan är hur föreningen
skall kunna agera. Vad vi vet är att man i bostadsförsörjningsprogrammet för Mölle tagit upp 20
lägenheter år 1991, 20 st år l 992och 9 st är 1993.
Hur nu detta skall kunna genomföras när inte ens
planen vid det hör laget är klar.

•

Bryggeländet i Solviken
Under budgetarbetet i kommunen blåste det friska vindar om bryggan i Solvikcn. Tekniska Nämnden/Gatukontoret hade avsatt medel för en brygga av sådan utfonnning att den borde hålla. Men
vindarna mojnade efter hand för att till slut, efter
behandling i de olika instanserna och i den allmänna ekonomiska debatten, inte ens bli en liten
pust. Så nu ... ???

~ --'

Spårvagn till Mölle på 2000-talet
Översiktsplanen för Höganäs kommun ställdes
ut i Stadshuset under hösten 1990. Vi kunde
konstatera att en del av de propåer, som vi lämnat
i värt yttrande i maj 1989, tagits med i planen. Bl.
a. frågan om spårbunden trafik - dock inte längre
än till Nyhamnsläge.
Vi l1ar beretts tillfälle yttra oss om utredningen
och.då framfört vår tro på att spåren bör förlängas
till Mölle. I planen har man undantagit även
fållen söder om Gylleröd som naturreservat. Vi
har till det anmärkt att Mölle behöver kunna
utvecklas vad gäller bostäder även i framtiden .
(på 2000-talet).
Vidare har vi också påtalat att man generellt
saknar planer för dagligvaruhandeln.
Väg 111, skyltningen vid vattenmöllan
V år ansökan till vägverket att sätta upp skyltar
för farlig kurva (sk sergeantskyltar) vid kröken
borta vid Sigvard Holmgrens har avslagits.
Deras motivering är att triangelskylten "200700 meter" är tillräcklig och tillägger: "De t är
ä\ en vår uppfattning att turisttrafikanten är extra
för sikt ig vid passerande av förvarnade avsnitt
och därför är mer uppmärksam än v anebilistcn" .
Vad man nu kan mena med detta ??? Man l1ade
heller inte fått rapporter frän polisen om några
olyckshändelser i kurvan.
1
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Solviksbryggan, med två trappor juli 1990. Bilden
gäller än idag,sepl991 . Såhär visade badorten Mö/le
upp sin största badplats jubilewnssommaren 1991.
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Är detta även en spegling av kommunens framJida
salsning på Mö/le (ha,nnen, stationso,nrådet osv) ?

[,

1

Nu slumpar det sig emellertid sä all dagarna efter
det vi fick avslaget inträffade en avkörning från
möllehållet och dessutom har Sigvards trädgård
haft besök i början av augusti då man körde ner
hela häcken. Det kanske är motiverat att återknyta kontakten med Vägverket i frågan.

Fester
flöstfesten på Grand samlade ett 80-tal deltagare. Musiken under ledning av Carl Anders Claesson uppskattades livligt liksom Hans-Otto Pyk.s
föredrag om sina forskningar om Mölles bebyggelse från forna dagar.
Luciafirandet ordnades denna gång i stationshuset med, som vanligt, fullt hus .
Den 28 november ordnades en basar i stationshuset. Kommersen var livlig och egna såväl som
gästande säljare var nöjda med reslutatet. C.a
500 personer lär ha besökt tillställningen under
de sex timmar den pågick.
Katten ur tunnan, Valborgsmäss och Midssommarafron, som firades enligt traditionerna,
var väl arrangerade och välbesökta.

Vägnamn i byarna
En arbetsgrupp under ledning av Bo DreiwiLZ har
arbetat fram förslag till namn på de vägar, som i
dag saknar skyltning. Förslaget har översänts till
Stadsbyggnadskontoret. Vi tackar för ett väl
utfört forsknings - och förslagsarbete.

Strandrensningen
Den 17 mars stormade ett 25-tal möllebor strandremsan fTån Sol viken till tvillinghusen och samlade upp ett 50-tal säckar skräp och ett antal
högar bräder och annat drivgods från ha\·et. Vi
vill ge deltagarna en eloge för ett gott arbete och
vi vet att även möllebor som inte var med uppskattar arbeteL Kanske kommer även de nästa år.

Toaletterna i Solviken
På övertid (efter den 1 juli) harv i underrättats om
att Länsstyrelsen bifallit överklagandet av placeringen av de nya toaletterna i Solvilcen. Länsstyrelsens beslut har överklagats i Kammarrätten.

~tställningar 1991
Avcn i år har såväl stationshuset som annexet
varit uthyrda under hela utställningsperioden. I
specialutställningen under jubileet deltog 16 st.
möllekonslnärer.

Vi har på grund härav även fått ett ekonomiskt
problem, eftersom vi i den anställningsform Aina
haft fått bidrag av Länsarbetsnämnden. Detta
bidrag bortfaller nu.
Administrationen kring utställningarna har lösts
genom att Ingrid Claesson tar hand om den delen
av intendentens arbetsuppgifter. Det finns emellertid många fler arbetsuppgifter, som skall utföras, men som vi ännu inte lyckats engagera
någon för .
Om någon känner sig manad att åta sig
någon arbetsuppgift, tag då kontakt med Aina
eller någon i styrelsen för vidare diskussioner.

Ekonomin
Som framgår av den ekonomiska redovisningen
kan vi redovisa ett överskott å c:a 22.000 kronor.
Anledningen till det goda resultatet beror på
följande faktorer:
1. På grund av höjning av hyrorna kan vi notera
en total hyresintäkt å drygt 100.000 kr mot
beräknade 75.000 kr.
2. Genom att vi enda.st utgivit en upplaga av
M öllekuriren har den beräknade kostnaden,
24.000 kr, begränsats till c:a 7 .000 kr.
3. Utgifterna för stationshuset har uppgått till c:a
45 .000 kr mot beräknade 65.000 kr.
4. Å andra sidan har inkomsterna för loppmarknaden uteblivit på grund av att vi uppsköt den
till jubileet i juli 1991.
I likhet med föregående år har vi av inbetalade
medlems- och containeravgifter balanserat över
influma belopp med hälften till nästkommande
räkenskapsår.
Slutligen har vi balanserat över inbetalda och
utbetalda belopp avseende julibeel den 30 juni
1991 till nästkommande räkenskapsår, vilket
framgår av balansräkningen den 30 juni 1991 .
Lönebidrag, 84.000 kr bortfaller p.g.a. ändrade
anställningsförhållanden för stationshusets drift.
Det skall även tilläggas att vi har 200 tröjor i
lager, vilket framgår av redovisningen . Försäljningen av dessa under det nya verksamhetsåret
kommer att utjämna den förlust. som nu visas för
symbolartiklar.
Mölle den 30 juni 1991
Lennart Silen Alfredsson
Lennarl Ohlsson
Gösta Tivelius

Siv Drei.,vitz
lngegerd Ed/er
Leif Persson
Pia Svensson

Intendenten
Aina Svensson, som under många år varit vårt
allt i allo och skött stationshus, utställningar och
allt omkring detta på ett utomordentligt sätt,
slutar sin anställning den 1 september. Aina har
ju varit nästan en definition av byföreningen och
alla de kontakter, som varit nödvändiga för verksamheten.

Containern
kommer under hösten - 91
följande:
4/10 Stationshuset
11/10 Åsvägen
18/10 S tationshuset

att ställas ut enligt
25/10 Åsvägen
1/11 Stationshuset
8/11 Åsvägen
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ölle 500 år - ubelveckan
Det började så finstiimt och högtidligt på
söndagen med mässa i Brunnby kyrka och
med konsert och midnattsmässa i Mölle kapell. Och sedan! Vilket liv, vilken fest och
vilket väder det var den där veckan i juli d å vi
firade Mölle 500 år.
Flaggorna smattrade i vinden utmed GyllcnsLiernas alle, färggranna f almskärmshoppare svävade högt däruppe i det blå för att sedan perfekt
landa på hamnplanen, musiken s1römm ade ur
Söderbergs nästan 100-äriga positiv.
Båten Yandia fullastad med förv äntansfulla
passagerare guppade på vågorna runt Kulla berg,
Drakenplan från F-10 gjorde stiliga split-ups
med dunder och brak. Herrar och da.rner i halm hatt och solglasögon rullade klot bakom stationshuset, barnen kiknade av sk.ratt i karusellens
virvlar.
Gamla och unga handlade randiga baddräkter,
T-shirts, mjuka djur, krukväxter, keramik och
allt mellan himmel och jord i marknadsstånden.
Dansanta par sväng de om ti 11 smäktande toner på
dansbanan i hamnen och ungdomarna rockade i
tältet på ängen så att det näs tan lyfte.
Vetgirig och historieintresserad publik såg film
från Krapperups slott. Glada vandrare fick lära
fåglar, dykning och bergsklättring på Kullaberg.
Eleganta. roliga och fantasifulla hattar berömdes
och bedömdes. Från kapellet, tältet och Grand
Hotel ljöd sång och musik. Gamla segelbåtar
paraderade ståtligt och värdigt. Loppisprylar av
skiftande slag hade strykande åtgång och solen
bara sken och sken.
Nåja, det kom ett rejäl t ösregn på lördagen då
loppmarknaden pågått ungefår en halvtimma,
men vad gjorde det? Man kunde ju skulabåde i
Hotel Kullabergs lokaler och under marknadsståndens rejäla presenningar. Och när skuren var
över fortsattc kommersen!
Över allt detta och mycket annat höll Lennart &
Lennart, Byföreningens ordförande och sekreterare, ett vakande öga. Man ftlmade förs~s veckans alla evenemang. En och en .halv timme visades vid den glada byfesten på Turisthotellet den
16 augusti och resten kommer att visas på årsmötet den 26 september.
Flera gamla möllefilmer var för övrigt planerade att visas under jubilewnsveckan, men vädret
Möllekuriren, Box 44, 260 42 Mölle.
Ansvarig utgivare: Lennart Silen Alfredsson.
Redaktör: Leif Persson.
Produktion: Per Staffan Johansson.
Tryckt hos Tryckeri AB i Höganäs.

var helt enkelt för fint för att de skulle locka. Vi
sparar dem till mörkat höst- och vinterkvällar.
Men till Jsaac Sven's kom folk . Dit var det en
ständig ström av köplystna, glada och pratsamrna kL1ndcr. De, son, höll i 1rådama tyckte att det
var roligt hela tiden. Många tittade in bara för att
nJuta av den gamla vackra inredningen, uppleva
gan1la n1innen och känna doften av nymalet
kaffe.
TL1ristbyrå.n hade också skaffat må.nga attraktiva varor, som gick åt som smör i solskenet.
Många kunder tyckte att så här skulle det vara
varje sommar. När nöjda men trötta expediter
stängde för kvällen stod fo lk utanför och ville in.
För barnen fanns ett digert program. Det fanns
fi skdamm, trollerikonstnär, skattjakt, bollplank,
tJampbi!ar m.m. Dessa drog bra under f1edagen
men från och med lördagen hade tivolit större
attraktionsk.raft. Fast till Halldi nis ITolleriföreställning i tältet kom det hela 280 personer.
De må.nga fma cvcnen1angcn skulle givetvis
aldrig kunnat genomföras utan stora f1ivilliga
insatser. både från många möllcbor. men också
f1å.n folk utombys.
Inte minst glädjande är det också att nu efteråt
konstatera att äventyret gick hem ekonomiskt,
med ett överskott om c:a 60 000 kr. Detta har vi
till stor del generösa sponsorer att tacka för. Ett
antal jubi leumsböcker, värda c: a 30 000 kr, finns
också kvar för framtida försäljning . Allt inräknat, gåvor, tjänster, sponsorpengar osv blev den
totala balansomslutningen 620 000 kr.
Många av oss kommer att minnas "Veckan"
länge än. Någon kommer ihåg den fina konserten
i kapellet, andra jubilewnskrysset och andra återigen kanske Hattparaden.
För att i alla fall redan nu göra en liten slutswnmering, så komponerade vi i Mölle, och genomförde under vår jubileumsvecka, ett program,
som väckte aktning och beundran även utanför
kommunen.
Alla, som på olika sätt, drog sitt strå till stacken,
gjorde det för att de tycker att Mölle är något
visst, och väl värt lite uppmärksamhet.
Som en biprodukt till jobbet knöts personliga
kontakter, som kommer att stärka sammanhållningen i byn framöver.
Vi kan ju inte fira såhär varje år, men några av
russinen i kakan bör vi kunna plocka fram lite
oftare än vart 500 år.

Du!

som har bra bilder frän 500-ärsfir
andet, hör av dig till byföreningens
sekreterare.
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Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1/7 1990 - 30/6 1991
Vinst- och förlusträknlng
INTÄKTER

KOSTNADER

Medlemsavgifter
Containeravgifter
Hyror
~önebidrag
Ovriga bidrag
Otlie och Elof Ericssons stiftelse
Höganäs kommun
Bidrag till spis
Höstfesten
Solviksbassängen
Symbolartiklar
Räntor
Diverse

28 350: 7 990: 103 924 : 84 964 : -

5 000: 3 500: 1 200: 2 200:30 000:4 068 :12 189:97
430.50

Stationshusets drift
Olja
Elektricitet
Reparationer
Löner
Sociala avgifter
Möllekuriren
Containerkostnader
Valborgsmässobålet
Representation
Kopiering
Symbolartiklar
Administration
Flaggor
Höstfesten
Soc. bidrag
Solviksbassängen
Diverse

22 098: 11160: -

l l ZQ5:5Q

44.963:50
71 223: 28 271 :80
7 546:60
14 155: 3 055: 5 396: 2 571 :14 750: 8 626:96
13531 : 3 150:3 000:25 000:-

5 918:2J
251 158:09

lQ QQQ: -

Avskrivning

261 158:09
Överskott

Kronor

Kronor

283 816:42

22 Gsa:Ja
283 816:42

Balansräkning
TILLGÅNGAR
142 087:88
44 661 :11
2 143:30
33 107:110 287·98

Bank
Postgiro
Kassa
Inventarier
Jubileet

Kronor

332 278:27

SKULDER och EGET KAPITAL
Skulder
Medlemsavgifter 1991
Containeravgifter 1991
Reparationsfond för stationen
Jubileet

28 350: -

8 000: 15 000 : -

l 61 416:40

212 766:40

22 658;38

Överskott

235 424:78

Eget kapital

Kronor

96 853:49
332 228:27

BUDGET för verksamhetsåret 1f7 1991 - 30/6 1992
UTGIFTER

INKOMSTER
30 000: 8 000: 100 000: 8 000: 15 000: 30 000: 15 000: 4 000: -

Medlemsavgifter
Containeravgifter
Hyror
Bidrag
Loppmarknad
Solviksbassängen
Räntor
Diverse
i'

l

I

I.

'

I

~
s,•
I

ooo: -

ooo: -

t

t'

Stationshuset
25 000: Olja
15 000: Elektricitet
l QQQO: - 50
Reparationer
60 000: Löner
30 000 : Sociala avgifter
25 000:Solviksbassängen
15 000:Möllekuriren
3 000: Valborgsmässobålet
5 000: Trycksaker och kopiering
8 000: Containerverksamheten
4 000: Representation
5 000: Administration
Diverse
5

Kronor

210 000: -

Kronor

210 000; -

