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MOLLE BYFORENINGS MEDLEMSBLAD

Det saknas pengar ... Kommunen måste
prioritera ... Vi måste spara ... Vi måste rationalisera... Vi får skjuta upp dessa investeringar ... Vi får leva med detta nu i år, men ...
I nästa års budget skall det med, men inte
nu ...
Känns det igen?
De privatanställda fick ... men trtta på poliserna ... Sjuksköterskornas löner är botten
men titta på ... Politikerna, dom ja, dom ser
minsann till sin egen plånbok ...
Ytterligare några aktuella
tongångar.
Alla dessa jämförelser
och ständiga sneglanden
på andra och ursäkter för
att få mera att skjuta upp,
vägra förändra, ta ansvar.
Vi jämför med dom som
har det bättre.
Kan vi jämföra Mölle
med Höganäs, Arild eller
Viken?
Somliga vill bo i ett Mölle som ett Skånes
lilla Skansen, där man kan vistas utan att
träffa vare sig "08:or" eller '3ndra - huvudsaken att jag själv kom hit.
Andra tycker om att se gäster och nya ansikten i byn och att det bara är bra och trevligt
med turister, för butiker, post och hamn.
Nu tycker postens höjdare i Helsingborg att
man skall lägga ner en del postkontor,
kanske även vårt i Mölle. Att man bygger en
postterminal i Helsingborg i storleksordning
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en 30 milj kr som när den står färdig troligtvis
inte skall nyttjas till det den var tänkt utan
verksamheten koncentreras till Malmö, det
resulterar i nedbantningar som vi kan drabbas av.
Vi kan säkert också peka på kommunala
felinvest~ringar som i sin tur kostar nya
pengar. Okade statl iga pålagor på kommunerna är statens sätt att skjuta över ansvaret
på andra. Minskad service, sänkta bidrag,
färre investeringar i våra byar och ute på
landsbygden blir följden.
I centralorten satsar man gärna, och det är
väl bra även för dem som kan och orkar ta sig
in dit. Men banta inte mer på det som vi ute
i byarna så väl behöver, måste ha och många
gånger om betalat med våra skatter! Här
finns medborgare som behöver bostäder,
bussar, butiker, post, telefonkiosker och för
Mölles del även en fungerande hamn och
välskötta badplatser.

Lennart Silen Alfredsson

Årsmöte i augusti
Mölle byförening håller sitt årsmöte torsdagen den 9 augusti. Information om lokal och
tid ges i Möllekuriren nr 3/90.
Den som vill väcka motioner eller inge förslag att diskutera på årsmötet kan vända sig
till ordföranden Lennart Silen Alfredsson, tel
475 82, eller sekreteraren Lennart Olsson, tel
471 71.
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Pd cknna skiss har den av stadsbyggnadskontoret föreslagna,för byföreningen inte acceptabla nya vägen över
bensinstations_lomJen mot Gyllenstiernas alle ritats in. Byföreningen vilt behålla Postvägen.
l

Lopp111arknad

Flagghögtid

l3yföreningens loppmarknad vid Stationshuset
äger rum rördagen den 9 juni - en ändring av
tiaigare beslut om söndagen.
Marknaden öppnas kl 13, med auktion på mera
åtråvärda ting lcl 14.
·De bidrag till marknaden du vill Ee kan lämnas
in i S tationshusets annex kl 18 - 19 från tisdagen
den 5 till och med fredagen den 8.
S!crymmande föremål, som möbler, trädgårdsredslcap etc. tas inte emot förrän på marknadsda-

Nationaldagen den 6 juni firas i Brunnby hemvärns regi. Mölleboma har inviterats, med samling i Brunnby kyrka kl 18.45. Kl 19 börjar
ceremonin med bl a tal av kyrkoherde Bo Larsson. Kl 19.45 går vi med fanor i täten till Krapperup, där firandet fortsätter kl 20.30 med musik
av Kommunala musikskolan och Höganäs manskör, högtidstal av friherre Ulf Stiemstedt samt
utdelning av flaggor. Efter flagghalning kl 21
blir det kaffesamkväm i hemvämsgården.

g~ som vill hjäl~a till och sätta up_p ~tåndep
eller bemanna dem kan ta kontakt med Siv Dre1witz, tel 476 85.

□ Möllesymbolerna finns

affären och på hotellen.

att töpa i kiosker, i
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Vid ett av Mölle byförening anordnat välbesökt extra föreningsmöte på Grand hotell
torsdagen den 10 maj för diskussion om ett av stadsbyggnadskontoret i Höganäs
presenterat förslag till detaljplan över stationsområdet i Mölle uttrycktes stor tveksamhet om planerna på en ny genomfartsled mot hamnen, innebärande att Postvägen
som nu leder ner till busshållplatsen vid Stationshuset skulle stängas av.
Vår ordförande Lennart Silen Alfredsson tolkade den stora uppslutningen till mötet som ett
bevis på Mölle-bornas engagemang för både
planerad bebyggelse av äldrebostäder och nu
speciellt vägfrågan. Den diskussion som följde
på hans redovisning av det aktuella förslaget gav
också klart vittnesbörd om detta intresse.
Styrelsen ärvälmedveten om att den nuvarande
anslutningen Postvägen/Kullabergsvägen har
sina brister men har funnit andra olägenheter för
bebygge.lsen av äldrebostäder m m och även för
byn i övrigt.
Genomfarten skulle ta mark i anspråk som
kunde användas för en bättre planering inom
området.
Den skulle gå helt olämpligt rakt fram mot
dagcentret för äldre och förskolan.
Minst fem utfarter från det nya området och
från de norr därom belägna fastigheterna skulle
anslutas till den nya vägen.
Risken är enligt styrelsens uppfattning uppenbar att de trafikanter som besöker hamnen och
sedan skall upp till naturreservatet inte åker den
nya leden tillbaka utan letar sig andra vägar
genom byn, främstNorraStrandvägenoch Ransviksvägen, på gator som inte alls är lämpade för
genomfartstrafik.
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Enkelrikta Postvägen?
Under den livliga mer än timslånga debatten,
som mest kretsade kring trafikproblemen vid
Postvägen ("en otäck utfart"), väcktes flera förslag, vilka byföreningen nu skall föra fram i
diskussioner med stadsbyggnadskontoret under
det fortsatta planarbetet.
Här förslagen i koncentrat:
- Trafikljusreglera Kullabergsvägen med företräde för bussar.
-Bredda Postvägen och K,tllabergsvägen i korsningen dem emellan.
- Enkelrikta Postvägen, i riktning mot Stationshuset.
-Anlägg en bussgata (alltså: ingen annan trafik),
på den för genomfarten skissade sträckungefär
•
mngen.
- Låt bussen köra tillbaka via Gyllenstiemas alle
och Möllelägevägen.

- Flytta ändhållplatsen för Mölle-bussama till
"bensinstations tomten".
- Varför inte förlägga !CA-Fyren till det område
närmare Kullabergsvägen där nu hantverkshus
etc planeras och placera dagcentret och förskolan på Fyrens nuvarande område?
Huvudintryck: Ingen av oss cirka 100 mötesdeltagare gillade den nya genomfartsleden. alla
fann det angeläget att bebyggelsen på det aktuella området inte ytterligare fördröjs .
Och trafikproblem vållar de som inte anpassar
farten till rådande förhållanden ...

Respektera de 30!
Förslaget om att 30 km-gränsen skulle flyttas till
infarten till byn och att denna lägre trafik.fart
skulle gälla hela samhället har nu accepterats
även av en majoritet i vägföreningens styrelse .
Nu går vi i väntan på länsstyrelsens beslut. Hur
det än kan komma att lyda måste vi hjälpas åt att
respektera de 30-regler som gäller!

Mölle 1491 - 1991
Som tidigare meddelats i Möllekuriren fyller
Mölle 500 år 1991. Vid det extra föreningsmötet
den 10 maj fattades beslut om att detta jubileum
skulle firas dels med aktiviteter av skilda slag
under hela året, dels med festligheter under andra
veckan i juli.
Genomförandet av jubileet kräver många frivilliga insatser!
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Solviksbryggan:

En livlig

N tt avsnitt

ha:rnnso:rn:rnar

•

1

öl jetongen

Hur skall det gå att bada i Solviken i sommar?
Den frågan kan vi i pressläggn.ingsögonblicket
tyvärr ännu inte besvara.
Gatukontoret har lovat oss att sörja för att den
orkanvridna stålkonstruktionen inte skall komma någon badare till skada och att vi skall kunna
ta oss ner i vattnet från en trappa.
Må vi hoppas på ett hyggligt provisorium!
In i det sista försökte gatukontoret få sin över ordnade myndighet, tekniska nämnden, att gå
med på den enda vettiga lösningen: att redan i
sommar ersätta stålöverbyggnaden med en ca 15
meter lång betongbrygga och restaurera den
gamla piren, allt kostnadsberäknat till 400 000
kr.
I sin propå till nämnden skrev gatuchefen:
"Gatukontoret har haft överläggningar i ärendet med Mölle byförening. Fören.ingen cngazerar sig starkt i att det finns en brygga vid
Solviken. Föreningen anser liksom gatukontoret
att en ny betongbrygga är att föredra framför en
reparation av bef. brygga. En sådan brygga beräknas ha betydligt större hållbarhet mot is och
stormar.
Styrelsen agerade också genom att i skrivelsen
till tekniska nämnden betona hur angeläget det är
för Mölle och även bygden att Solviken rustas
upp och att det görs en ordentlig och varaktig
satsning på bryggan.
Tekniska nämnden har lovat att bryggan skall
tas med i budgetarbetet för 1991.
Il

Interpellation
- Varför är skötseln av badplatserna i Mölle så
eftersatt? ·( rågar Kirsten Knafve och Ulla Krenchel (bådåvpk) i en interpellation till kommunalrådet Lars-Olof Strufve och undrar vad han ämnar göra för att baden skall kunna hålla acceptabel standard.
Interpellationen är föranledd främst av problemen vid Solviksbryggan men även av situationen i Fågelviken, "där man nästan måste ha en
grep med sig när man skall bada... "

Sommartennis
Mölle tennisklubb startar sin tennisskola måndagen den 18 juni. En minibana har anlagts under
våren. Där skall småttingar få lära sig leka med
minibollar. Bollplanket har rustats upp. Mölleveckan i tennis infaller i slutet av juli.
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Det artar sig att bli fart och fläkt över harnnlivet
i Mölle i sommar, med stor aktivitet i Kullens
segelsällskap, sedvanlig stor tillströmning av
gästbåtar, med glada toner och servering från
Bert K.nafves turistbyrå och familjen ltzigehls
rörel se. Elfvers glasskiosk skall också finnas på
plats.
En ny attraktion är Ingvar Ohnells "Möllc
museum för teknik och sjöfart". I 60 kvm utställ ningslokal visar han fina fartygsmodeller, na_vigationsutrustning och andra på sjön nödvändiga
instrument, tavlor och böcker om sjöfart. Dessutom finns här vissa godbitar ur hans stora sam ling, optiska instrun1ent, ångmaskiner, lokomobil och mycket mera.
Kring midsommar är museet visningsklart.

Nya busstider
Mölle får vid tidtabellskiftet den 9 juni en ny
tidig busstur med start kl 5 .52 och ankomst till
Helsingborg 6.47.
En ny tur med avgång 18.52 ger Mölle bättre
kvällsanknytrung till pendeltåg.
Vill man åka en timme senare får man dessvärre
vänta nära 50 minuter i Höganäs för att komma
vidare.
Samtliga 250-bussar gör en sväng inom Berga
industriområde, en förbättring för dem som arbetar där.
På lördagar och söndagar ändras samtliga tider,
med några minuters tidigare eller senare avgån~.
Förrruddagsturen på lördagar går 11.40 mot lldigare 10.34, första turen från Helsingborg 10.30
mot tidigare 9 .30.

Midsommarfirandet
Midsommarafton, i år den 22 juni, blir det enligt
god tradition dans kring majstången på lekplatsen. För att stången skall bli riktigt grann krävs
insatser, av många.
Dansen börjar kl 15. Mellan kl 14 och 14.~0
samlas vi för att klä stången, till allas vår glädJe.
Kom då, unga mammor och pappor, med blommor och barn!
□

Byfogden. Med representanter för gatukont_oret för byföreningens arbetsutskott fortsatta förhandlingar om uppgifter och anställningsförhållanden för en byfogde.
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Annu en skön
Valborg på Fäladen
-V år bästa tid är nu!
Så inledde Anne Christenson-Cronström s itt tal
till våren vid byföreningcns valborgsmässa på
Fäladen. Och så tyckte vi alla - näs tan hela byn som samlats kring bålet denna ljuvliga, soliga
afton och tacksamt noterat hur skönt de gamla
kära vårsångerna klingar när de f-rarnfö rs av en
rutinerad kör. Tack "Kn1s i Dur!"
Anne Christenson-Cronström hade omsorgsfullt sökt sig tillbaka i hävderna för att försö ka
förstå om gångna tiders männis kor också tyckte
att de levde i den bästa av tider. Hon erinrade o m
helgonet Valborg, om Walpurgisnatten med d ess
magiska riter och de n1er profana m öns tringarna
ocl1 bystämmorna.
- Vi som står här vid vår valborgsmässoeld kan,
sade hon avslutningsvis, vara l1elt övertygade
om att vi för en tradition vidare, en traditio n so m
har mycket djupa rötter bakåt i generationerna.
Även om vi under årens lopp har tappat många av
bevekelsegrunderna för att san1las j ust på Val borg - vi fattar inga beslut just idag om byns väl
och ve, vi skall inte släppa kreaturen på bete i
morgon och vi tror inte att natten fTamför oss
kommer att bef9lkas av häxor och andra o ndske fulla väsen i större utsträckning än e n vanlig natt
- så har vi i alla fall kvar nordbons drift att hälsa
våren och ljuset och solen välkommen.
Det ger just oss i vår by, Mölle, en känsla av gemenskap och samhörighet. V år bästa tid är nu för
att vi arbetar fortfarande med att förbättra den . V i
rensar stranden gemensamt, vi slår oss ihop om
gemensamma aktiviteter, vi försöker skapa livskvalitet och en god miljö för just vår lilla enhet
bestående av närmare 800 människor. Vi vet att
det ligger en ljuvlig tid framför oss och den är
extra ljuvlig på Fäladen här i Mölle.
Sedan hon utbringat ett trefaldigt skånskt leve
för våren i Mölle blåste Carl Anders Claesson
taptot och vi avrundade gemensamt denna vårhälsning med "Du gamla, du fria" och kunde
vandra hem ännu innan solen sänkt sig i öresund.

i

i'"
•

Anne Christenson •Cronströ,n vårta/ar .

En märklig attack
mot vår läslust
- Vi proleslerar på de t bestämdaste mol att utlåning av böcker under de två timmar i veckan som
det gälJer här dras in.
Byborna i Möllc kräver att frågan om nedläggnu1g definitivt skall avföras från denna och
kommande dagordningar i kulturnämnden.
Så reagerade byföreningens styrelse snabbt på
beskedet om att kulturnämnden i Höganäs när
den, nödd och tvungen att infria kommunledningens besparingskrav, utan förvarning valt den
som man trodde enklaste vägen. stängning av
S tadsbibliotekets sex utlåningsstationer.
Byföreningen tog även kontakt med av Mölle
intresserade pol i tiker.
Reaktionen visade sig vara lika stark i övriga
berörda byar - för vår del närmast Arild - och förvåningen stor över att förslaget att föreningarna
frivilligt skulle överta bokservicen. Kulturnämnden fick finna sig i att söka andra sparobjekL
Byföreningens styrelse tog indragningshotet
som ett ytterligare tecken på att byarna runt
cen tralorten utarmas på nästan allt och reagerade även emot att ''beslut fattas över våra
l1l1Vl1dcn'', utan informatio n och diskt1ssion.
Enligt aktuell utlåningsstatistik. som föreningen tagit del av. står sig Mölle mycket gon i
förhållande till folkmängd och öppethållandetider.
V år bibliotekarie. GWl Persson, ser emellertid
gärna att vi blir ännu fler bokvänner som kommer till henne på öppettiden, torsdagar kl 16 - 18.
□

-

rus t ur , e(J. em r gamma vuxen r ,,.An oganäs, slutade sitt uppskattade gästspel på Fälad.en med
"Sköna maj". Gunilla Werner dirigerade.

Vårens strandrensning från hamnen långt ut på Fäladen genomfördes söndagen den 25 mars. Trots dlligt, blåsigt väder, kulminerande i hagelskurar. fylldes
gott och väl 50 säckar med allsköns bdte. - Vanefter
kan vi väl under våra promenader f onsätta att plocka
upp lite skräp och hålla byn ren?
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Det var kvinnor
bakom. allt som.
behövde göras
- ~ilket motstånd vi mötte från det manliga
~laktetl Det låg kanske lite av löjets skimmer
over o_ss ...Men ..skam den ~'?m ger sig . Herrarna I Molle forstod att v1 inte vi lle trampa
dem på tårna utan bara önskade dra våra
strå.n till stacken.
Den som säger detta är Ingeborg Höber
en av d~ kvinnor som gjort stora och be~
stående insatser för byn .

I mer än femtio år kunde badorten Mölle servera varma saltvattenbad, tångbad och bastu i ett
omkring 1910 byggt varmbadhus vid Norra
Strandv~gen (nr 50). Hotellen hade inga badrum
på den tiden och dessa uppfriskande bad blev en
av Mölles många attraktioner, ett stycke in på
60-talet.
Det salta vattnet hade emellertid en förödande
inverkan på rören och trots många reparationer
och en fantastisk rädd.ningsaktion av Mölles
?amer - en insats som knappast skulle vara möjlig
idag - fick badhuset stängas innan vi gick in på
70-talet.
. Det var inte första gårtgen som kvinnorna grep
~- Kallb~huset ute på hamnpiren fick sina
tornar av isen. Byns damer samlade in pengar så
a~t det kunde fungera igen och stamgästerna få
sitt morgondopp.
En brand i en fastighet på Gyllenstiernas alle
d~ villa Viola ligger idag, ledde till en ny kvin~
nomsats. Den gamla brandsprutan, till vilken
man m~te langa spannar med vatten ända nerifrån hamnen, räckte inte långt.
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En städpatrull på Karl X/1:s skansar: fr v In geborg
Höb~r, Ella Hansson , Lisa Knafve och Lalla Olinsson, t väntan på caierpil/arn so,n skulle skyffla fra m de
gamla konlurerna så all slwstädningen kunde sätta
•
•
,gang
.

- En ny brandspruta måste vi ha, resonerade
damerna och ordnade en basar på Grand hotell
Ahlbäck, med tombolor, skjutbana, blomsterstånd, kaffe etc . En av gästerna, en granne tilJ
brandtomten, betalade sitt kaffe med I 00 kr
(1927 !). Det gick en susning genom salen, berättar en av de minnesgoda som lämnat underlag till
denna artikel .
Det blev en ny brandspruta.
Nästa stora kvinnoinsats var allt som gjordes
vid Kapellets tillkomst på 1930-talet - och alltsedan dess och fortfarande storartat görs av kapellsyföreningen.

Fågelviksklubb
I september 1955 ko~taterade några initiativrika damer att något ordentligt måste göras för att
hålla bybornas bad, Fågelviken, i acceptabelt
s~ck. Fågelviksklubben bildades, med Majken
Lmdelöw som ordförande.
Ny fest på Grand, då bl aen Lars Norr111an-tavla
med dambadsmotiv lottades ut, gav ett gott startkapital, och pengar togs in varje år, fram till
1970, med bl a lotterier på av medlemmarna
skänkta alster.
På så sätt ordnades an stora bryggan kunde
hållas i gott skick, ny sand anskaffas, gräset
klipp~, tång rensas bort varje dag, badhytterna
målas i pastellfärger, en brygga gjutas i bortre
delen av bukten etc etc.
__Allt detta. inte bar~ av lejda krafter - egna,
n~tan dagliga 3;I"bets1nsatser gjorde fågelvikskv mnoma också 1 stor utsträckning. Kanske något
att ta efter av dagens generation?

Kvinnoförening
På 50-talet ökade bekymren med v armbadhusel .
Det gick så långt all municipalfullmäktige beslöt
att stänga badet.
Då tyckte kvinnorna i Fågelviksklubben att det
gått för långt ...
En kvinnoförening skulle bildas med första
uppgift att rädda varmbadhuset.
- Ett stort vågspel, säger Ingeborg Höber. Men
alla byns damer kom till mötet på Turisthotellet
i april 1956, "Till gemensamt arbete för M öllc
samhälle".
Det blev fest på Grand igen. Kakor och bröd
bakades i varje stuga. Fina bord dukades, Carl
lbert Wallentins trolska konstverk av skogens
träd ställdes ut. I september blev det en sensommarträff med bl a en utställning av alster av
ortens konstnärer.
Anbud togs in i samarbete med municipalfolket. Totalt 20 000 behövdes för ny v änne, el- och
sanitär installation. Av dessa skänkte kvinnoföreningen 8 500 - i dagens penning\ ärde tio gånger så mycket värt. Kul labergs Natur bidrog med
2 000 och samhället beslöt låna större delen av
återstående behov ur sina fonder.
Kvinnorna fick alltså sin vilja igenom (parentetiskt kan nämnas att av den sista fullmäktigupp sättningens 17 ledamöter var 5 kvinnor - ingen
dålig kvot 1965!).
När renoveringenI i varmbadhuset skulle ske då
var det kvinnorna som skurade, må.lade, grovjobbade...
De sista baderskorna, Emilia Mohlin, senare
hennes svärdotter Hillevi, kunde ta emot nya
badkunder.
~ arje år fram till det definitiva slutet bidrog
kvinnoföreningen med ett par tusenlappar till
reparation och drift.
Den sista stora aktiva arbetsinsatsen gjorde
kvinnoföreningen när den med Riksantikvarieämbetets stöd iordningställde Karl XIl:s skansar,
som befann sig i ett bedrövligt, övervuxet skick.
1

I

Byförenlng
Kvinnoföreningen fortsatte fram till 1968, då på
dess initiativ Mölle byförerung bildades. Ingeborg Höber, som varit ordförande i kvinnornas
församling från starten 1956, fortsatte att klubba
beslut ännu ett år som ordförande i by föreningen,
där hon fortfarande är revisor.
B yföre~gen fick en grund plåt på ca 16 000 kr.
~nder_ sma tolv Ar had~ kvinnorna lämnat bidrag
aven till hamnen, bl any elbelysning, ochhamnhuset. ett par tusenlappar• till Fågelviken, stött
Mölle dåvarande idrottsklubb m m.
~ t son:i allt hade m~ genom sina många aktiviteter ~1d årsmöten, Julfester och hamnfester,
som kvmnoföreningen startade, skördat 85 000
kronor. Från 1956 till 1968 ...
Hatten av, pojkar, för Mölles duktiga kvinnor!
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Lennart Petersson vid en parhusrad. Uingst bort
bastubyggnaden .

Stugby i Möllehässle
En liten stugby står nu färdig uppe på platån på
Möllehässle campingplats och gör denna ännu
mera attraktiv .
Lennart Petersson, av Svenska campingvärdars
riksförbund i fjol utsedd som årets campingvärd,
lät sig inte nöja med att Höganäs kommun ytterligare skjutit upp planerna på byn och beslöt
därför bygga den i egen regi .
Nu står fem parhus, med 4 - 6 bäddar och pentry
i varje bodel, och väntar på de första gästerna.
Dessutom har uppförts en länga, avsedd för att
kunna härbärgera skolklasser eller andra större
grupper, med maximalt 34 sängplatser i fem rum
och ett mindre för lärare/ledare.
Handikappanpassat är det i både längan och ett
av parhusen.
Till stugbyn hör även en bastubyggnad, klar
dock först i höst. Originell såtillvida att bastun är
cirkelformad.
Mycket är redan bokat för denna säsong i stugbyn. Ko·- stnad: 350- 700 kr per rum, beroende på
årstid och standard; 1 900 - 3 500 i veckan.
Möllehässles besökskurva stiger för varje Ar
med i genomsnitt över 2 000 fler campingnätter.
Förra Aret bokades 15 500 ekipage, antalet gäster
var dänned över 50 000. Lägg därtill att det av
familjen Petersson även drivna vandrarhemmet
påBjörkhaga(60bäddar)regisL-reradenära 1800
besökande under sin första säson g och är mycket
frekventerat även under vinterhalvåret.
Raskt marscherat, och föredömligt skötta anläggningar!
Ett önskemål har Lennart Petersson inför sommaren: borde inte Höganäs komrnwi som så
gärna säger sig vilja satsa på turismen kunna
skylta bättre om var det gir att campa eller
övernatta på vandrarhem?

7

•
•
•

I

t
~
'

•J

Konstsommaren
i Sta tionshuset
Det blir även i år en variationsrik konstsommar i Mölle. I Stationshuset och dess annex
ställer inte mindre än 56 konstnärer ut sina
alster.
Säsongen inleddes som fram gick av en notis i Möllekuriren nr 1/90 redan den 10 maj då Bengt Patrik
Ottosson från Västra Frölunda visade målningar. Den
23 maj inledde Höganäs-konstnärerna Ulla Blomkvist
(akvareller, oljor) och Kerstin Johnsson (keramik,
stengods) sin vecka.
Sommarens program i övrigt:

31 maj - 13 juni
Arja Paulsson, l-lelsingborg (akvarell, gouache, olja)

14 - 20 juni
Staffan Barkelid, Ödåkra (akvarell, blyerts, olja)
21 - 27 juni
Hillevie Llpniunas (vävnader), Ulla Olsson (olja) och
Bonny Svensson, l-lelsingborg (keramik, trä)
28 juni - 4 juli
Skånemål~rna : Bengt Alexen, Dösjebro, Gunilla
Ekström, Ödåkra, Helle Gcring, Barbro Göthc, Carina
Larsson, Eva Nilsson och Raija Tuuli, I-lelsingborg
(akvarell, olja, blandteknik)

S • 11 juli
Keramikergrupp: Christina Eneström-Pettersson, Olof*
ström, Åsa Falkenbcrt, Järfålla, Yngve Llndstrand och
Birgitta Magnusson, Helsingborg, Månen Mohager,
Kristianstad, Håkan Olofsson, Helsingborg, Gladys
Pihl, 1-Iöganäs,.. Gunnel Skugghall, Göteborg, Lea
Vaanowaara,
AJcersberga, och Inger Wistedt, Llnkö•
pmg

23 - 29 augusti
Grcla Knutsson, Danderyd (akvarell)
Gudrun Knutson, Höganäs (keramik)

ANNEXET
31 maj - 6 juni
Eva Bengtsson, BeriL Nilsson och Gunvor Persson
Helsingborg (textilhantverk)
'

14 - 20 juni
Gudrun Mårtensson, Helsingborg (blandteknik, olja)
21 juni - 4 juli
Gerd Adler (olja) och Ulla KjclJcnberg, Nyhamnsläge (glasgravyr)
5 - 11 juli
Keami.kergruppcn som samtidigt ställer ut i Stationshuset
12 - 18 juli
Lllly Johansson, Helsingborg (dockor, stenfigurer),
Inga-S~~ Olsson, Viken (vävnader), Margaretha
Olsson, Angelholm (halmarbeten)

19 · 25 juli
Chrisliane George, Landskrona (torkade växter), Gunda I1eUmouth Montelius (textila bilder) och Olle I·leUmouth, Ängelholm (silversmide), Maria MonteliusGrifo, Helsingborg (grafik, måleri)

26 juli • 1 augusti
Lennart Schybcrg, Malmö (akryl, blandteknik)
Ulla Schyberg, Möllc (akvarell)
~- - 8 augusti

Alsa Andersson, Höganäs (olja)
Sara Barmen, Viken (olja)
9 - 15 augusti

Elisabeth Bengtsson, l1elsingborg (akvarell, olja, pastell)

12 • 18 juli
Björn Malm, Mölle (akvarell, olja)

16 - 22 augusti
Oaes Arnell, Torshälla (akvarell, olja)
Johan Ameil, Eskilstuna (akvarell)

19 - 25 juli
Antonio Lopcz, Höganäs (grafik, olja)

23 - 29 augusti
Gösta Sandberg, Helsingborg (olja)

26 juli • 8 augusti
Hjördis Blomberg och Marianne Cronberg, Mölle
(akvarell, olja)

30 augusti - S september
Rigmor Johansson-Balding, Klippan (olja)
Marianne Wickström, Mölle (stengods)

9 - 15 augusti
Rolf Sundström, Nyhamnsläge (olja)

Sommargymnastik
•

16 - 22 augusti ..
Margareta Precht, Angelholm (olja, pastell, teckningar)
Möllekurlren, Box 44, 260 42 Mölle.
Ansvarig u~ivare: Lennart Sil~n Alfredsson.
Redaktör: Ake Thomson .
Macintosh-inskrivning: Per Staffan Johansson.
Tryckt hos Tryckeri AB i Höganäs.

Det försök med gymnastik i Solviken som Agnela
Jetzen genomförde sommaren 1989 blev så uppskattat
att hon nu inbjuder till nya uppfriskande morgonstunder på gräsplanen vid barnbassängen.
Starten sker klockan 8.15 måndagen efter midsommardagen, alltså den 26 juni. Till skillnad från förra
årets "sommargympa" arrangeras den två gånger i
veckan, måndagar och torsdagar, under sammanlagt
se.x veckor.
,
Om det skulle regna eller blåsa alltför hårt och kallt
inställs morgongymnastiken.

