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Andringar och förändringar
På många områden råder idag näst intill ett
kaos, politiskt och ekonomiskt, både inomoch utomlands, och förvirring i större eller
mindre omfattning.
Hur påverkar detta vår lilla by och oss
Mölla-bor?
Kommunen skall banta ner sina kostnader.
Vad händer då med våra "skötebarn" bl a
äldrebostäderna och hamnen - i denna
process?
Vad händer i vår by?
En hel del saker, både
--.r
M
positiva och negativa,
naturligt nog.
Det negativa bör vi
alla hjälpas åt att få
bukt med. Hur skall vi
kunna ändra på attityder som tar sig uttryck
i vandalisering, en vandalisering som ökat
och tagit former som inte är acceptabla? Att
elda i toaletter, riva ner skyltar, brevlådor,
flytta grindar, slå fågelhus i spillror och annat
måste stoppas!
Vi som föräldrar måste reagera, och det
nu! Gör inte vi det, yem skall då ta tag i det?
Myndigheterna? - Ar detta bra? Jag tror det
inte.
Polisens besök i Mölla sker - när det nu
sker - på den del av dygnet då det är fridfullt
här, på dagtid och vid bra väder.
Snart är som maran här och då kommer det

fler besökare till byn och då brukar det inte bli
lugnare. Personer med dåliga avsikter kan
känna sig trygga och säkra, vilket bevisats
av alla inbrott som skett i hus och bilar.
Ta gärna en extra sväng runt byn då du
kommer hem sent på natten!
Om vi alla hjälps åt att göra iakttagelser,
märker vi snabbt om något är onormalt och
kan vidta åtgärder för att förh indra
skadegörelse. Vi tror emellertid och hoppas
att det som inträffat under den senaste tiden
är tillfälligt stök.
Nu ser vi fram emot en varm och skön vår
med glada och positiva Mölle-bor, vilket gör
att vi alla skall trivas ännu bättre i vår by.
Kanske vill vi se och möta med ett vänligt ord
eller hälsning även dem som mår så dåligt
att de vill fördärva för andra - av ren
avundsjuka?
Lennart Silen Alfredsson

Solviksbryggan s/ormknäc/a igtn. Eläruks, elände ...
( F010: I-ID)

Nu har vi en
fullständig
medlemsförteckning
PlettparArsmötenharmanbegärtattbyfcireningens styrelse skulle upprätta en medlemsförteckning. Inte utan ett omfattande arbete har vi i en
lista, samordnad från fastighetsregistret och
uppgifter om hyresgäster, kunnat notera de
hushlll som har betalat medlems- och
containeravgifter. Därmed har vi för 1989 en
fullständig förteckning över betalande
medlemmar -- för varje hushåll ocksl med antal.
Vi konstaterade i höstas att antalet medlemsavgifter ~te ~Ut ut motsvarade ~en uppslutning
kring föreningen som kommer till synes i andra
sammanhang. Som biprodukt av medlemsförteckningen fick vi möjlighet att sända plminnelse
!"led inbetalningskort till hushlll som vi tydligen
inte nltt med Möllekuriren eller från vilka inget
hörts.
".'.i ~ände ut 261 _b rev. Resu)tatet blev verkligen
gladJande. Ytterligare 134 bidrag strömmade in:
12 400 kr i medlemsavgift, 3 500 till containerservicen. Vid årsskiftet hade i medlemsavgifter
influtit 30 400 kr mot budgeterade 24 000 samt
10 395 ~11 containrarna mot budgeterade 7 000.
En reviderad budget ger för innevarande
verksamhetsår ett överskott på 5 000 kr mot av
årsmötet godkänt underskott på 6 400.
Detta motsvarar 760 betalande medlemmar.
Hänsyn skall tas till att Svenska Cellulosa och
Bostadskonsulten Bocon AB erlagt l 000 kr
vardera for sina sommargäster.

Nu kan vi öka
containerservicen
Vid vlrtsenaste årsmöte redovisades en avsevärd
forhöjning av kostnaderna för containerservicen.
Från den 1 januari har de ytterligare höjts, vartill
kommer den nya momsen med 23, 46 procent.
Varje veckas service har därmed ökat från tidigare
285 till inte mindre än 765 kr.
Med beaktande av årsmötets beslut om en viss
begränsning upprätthöll vi servicen under hösten
i nio veckor, och tack vare den ovan relaterade
bättre ekonomiska sitsen fortsätter vi nu närmast
med åtta veckor, den 30 mars till 18 maj med
början vid Stationshuset.
'
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Får vi 30 km?
Byföreningens be~äran att få trafikfarten på Kullaber~svågen redan från infaren till byn begrånsa<i till 30 km och sam
ma reducerade hastighet i hela samhället prövas nu av länsstyrelsen i Malmö.
Kommunens gatukontor och tekniska
nämnden (förut trafiknämnden) har tillstyrkt förslaget . Vägföreningen har ännu inte tagit slutlig ställning.

Utlovade insatser
En väsentlig uppgift för byföreningen är att i
allas vArt intressehålla god kontakt med Höganäs
kommuns beslutande förtroendemän och verkställande förvaltningar. I synnerhet styrelsens
arbeL~utskott ägnar mycken tid lt detta.
Vid inspektion och diskussion med representanter för gatukontoret och parkavdelningen har bl
a dessa ltgärder ställts i utsikt:
-- I Fdgelviken har stranden urgröpts av stormarna. f:tt antal lass sand körs dit. Cementplattan
fram till bryggan renoveras. Nya bänkar och
sittbrädor.
-- Frlgan om åtgärder mot tången i Fl'tgelviken
~ - ~nu_ ett olöst - oc~ svårlöst - spörsmål. Vi
vadJar ttll badarna att I eget intresse rensa upp i
tången.
-- I So/viken installeras tre vattentoaletter.
Serviceutrymme för material till städning etc
ordnas.
-- Hur bryggans stormknäckta stålkonstruktion
renoveras är en fråga som förhoppningsvis löses
före badsäsongen.
-- Tången i Norra Strandvägsbukten har gatukontoret.lovat köra bort en gång årligen.
-- Får v1 så en byfogde? Diskussionerna härom
har lett fram till utredning.
□ Ny kabel. Höganäs clvcr\c skall lägga ny högspänningskabcl mellan Möllc och Kullens fyr. 625 000 kr
har tagi1s upp i kommunens budget för 1991, lika
mycket för 1992. Den kabel som lades här pl 40-talct
är inte till räckligl dimensionerad för au uppfylla dagens
driftsäkerhetskrav.

Till detta nummer av Möllekurlren bifogas
en lnbetalningsavl för 1990 dl medlemsavgiften I byföreningen är 50 kr per familjemedlem. Bidrag till containerservicen är frivilliga
men ytterst önskvärda. Vlrt postgironummer
är 51 52 01 • 2.

Ett förslag om äldrebostäder i Mölle
Stadsbyggnadskontoret i Höganäs räknar med
att den nya byggplanen för området mellan
Kullabcrgsvägen och Stationshusel skall kunna
presenteras under maj. Mölie-borna fär då tillfälle
alt yllra sig över förslaget som bl a placerar in de
sedan länge omtalade äldrebostäderna med
serviceanläggningar.
Vi publicerar nu del aktuella avsnittet frän den
skiss som byföreningens ordförande, arkitekt
Lennart Silen Alfredsson, log fram som underlag
för föreningens yttrande i april 1989 över
stadsbyggnadskontorets program för planarbetet.
Länsstyrelsen vill all Postvägens roll som led
ner till Stationshusel, busshällplatscn, Posten,
!CA-butiken och till Gyllenstiernas alle skall
upphöra. Detta har ytterligare aktualiserats i och
med au kommunen utnyttjat sin förköpsräu vid

försäljningen av tomten med bensinstationen.
En ny led skulle anläggas över del aktuella
området Tre alternativ har skisserats.
Syföreningen har tidigare utförligt motiverat
sin reaktion mot sådana förslag och har inte
ändrat uppfattning på denna punkt
I väntan på den nya byggplanen och de diskussioner som då skall föras kan ni fundera på
byföreningens förslag.

O I löstfest . Av olika anledningar, lokalbekymmer m
m, kunde byförcningen inte arrangera utlovad vårfest
Nu blir det istället en höstfest den 20 oktober.

3

Ingen minneslund

Katten ur tunnan

Kattakung I Mölle blev I Ar "splndelmannen".~lls
Henrik Länsberg som pi bilden till hoger
förbereder sig för sista attacken. TIii vänster
sjörövaren Joel Magnekllnt som liksom förra Aret
fick priset för trevligaste skruden. Torsten Olglrd
gjorde debut som tävllngsledare. Antalet deltagare
och lskldare var mindre än brukligt men si var
syd västvinden faktiskt uppe I över20sekundmeter..
(Foto: NST)

Vårfirandet
Byforeningens valborgsmässofirande med bål
på Fäladen infaller i Ar en måndag. Anne Christenson-Cronström, Mölle-bo sedan något Ar, har
lovat hålla vårtalet.
Hon är informationsredaktör i Helsingborgs
sjukvårdsdistrikt, centerpartist i Höganäs
kommunfullmäktige och suppleant i
kommunstyrelsen. Hon är också ledamot av
kyrkorådet i Brunnby församling.
I sammanhanget kan nämnas att våra kommunala intressen kanske får ökat stöd i och med att tre
av ledamöterna i fullmäktige har (fAr) Mölle som
adress: utöver Anne Cronström även Kirsten
Knafve (vpk) och Sven-Göran Blanck (m) som
snart flyttar in i byn.

Av rent principiella skäl anser sig kyrkorådet
i Brunnby församling inte kunna tillstyrka
Mölle byförenings önskemål om att en minneslund anläggs vid Mölle kapell. Mölle bör
inte särbehandlas framför övriga orter I församlingen, heter det i kyrkorådets beslut, där
det också påpekas att det redan finns en välskött minneslund i Brunnby. Kyrkorådet motiverar också sitt avslag med den ekonomiska
aspekten: anläggningskostnader och ökade
framtida driftskostnader. Någon beräkning
av dessa redovisas ej.
Byföreningens styrelse har beslutat avskriva ärendet.

Möllesymbolen
De två från tävlingen om Möllesymbolen prisbelönta förslagen, Ulla Hurtig-Anderssons Msegel och Eva-Pia Jörnebrinks randige badare marknadsförs nu. Byförenlngen distribuerar ett vykort med seglen och vita tröjor med
badarsymbolen. Dessutom har dekaler med
badaren och brevetiketter med seglen tagits
fram. Ett förlag har låtit trycka upp ett par
vykort från Mölle med seglen i mitten. Andra
projekt diskuteras.

\l

Den 30 april 1910 invigdes jämvägsförl>indclscn till
Möllc. Byföre:ningcn har beslutat hugfästa det i samband med cu ännu större jubileum: det är nästa lr 500
lr sedan Möllc för fönta glngcn dokumenterats i
skrift (Fortcgnclsc ovcr Danmarks Brcvc fra Middclaldcrcn; Klara WiJltanden "Ortnamn pi Kullabcrg").
Det skall vi fira pi sommaren 91. Har du nlgra idcfor
vill du medverka? Kontakta dl Lennart Ohlsson, tci
47 171.
□ Pianot i Stationsluuet har renoverats och satts i
gott skick.
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Mölles Lucia

Byföreningen kunde tyvärr inte ful!fölJa ~en
återupptagna traditionen med Luc1ahogt1~ i
kapellet. Tillräckligt många ungdomar h?r·
sammade Inte kallelsen. Luciafirandet fick
istället ta formen av ett litet samkväm i Statlonshuset. Det drog fullt hus och blev mycket
uppskattat. Här en blid av Lucian Johanna
Rylander med tärnor. Febe Alfredsson och
Lisa Johansson hade övat med barnen och
höll fint i alla trådarna.

Vattendom
nu sökt för
vågskyddet
Höganäs ~o~un har enligt vad ~öl~e~ri~~n
erfarit nyligen ull vattendomstolen 1 VäxJö sant
in sin ansökan om godkännande av förslaget till
nytt vågskydd i ~?lie hamn, till vilket ~f!erlängtade projekt 3 mi!Joner har reserverats 1 mvesteringsplanen för 1991-1993, med start nästa år.
Ansökan baseras på Karl-Erik Walderyds här i
beskuret skick återgivna förslag från 1985 med
ny vågbrytare utifrån ' Norra_S~an~vägen och
dessutom en vågbrytare som förlängrung av Oren.
Vågbrytaren från Strandvägen får en höjd över
medelvattenlinjen av 3,5 m och 3 m djup. Bredden på toppen blir 2 m.
Vågbrytaren vid Oren får en höjd av 2,5 m över
medelvattenlinjen och 1 m djup. Bredd 2 m.
Inseglingsrännan mellan strandvägsvågskyddet och nuvarande piren blir 25 m.
I samband med arbetena på vågskyddet under
nästa år repareras för 700 000 enligt tidigare
redovisad åtgärdsplan.
Smärre arbeten i år som uppfräschning av kättingen på hamnplanen, asfaltering vid stora slipen och ny gummislang vid vattenuttag~t bl_ev
det positiva utbytet av harnnstyrelsens sista inspektion i oktober 1989.

Fortfarande populäraste hamn
Även under 1989 intog Mölle hamn en klar
tätplats i fråga om antalet gästbåt~: _2 811 mo~
2 197 för övriga hamnar (1 107 1 Viken, 698 1
Höganäs, 259 i Arild och 133 i Svanshall). Antalet danska gästbåtar i Mölie var i fjol större än
desvenska: 1341 mot 1306. Västtyskland kom
sedan med 133, Holland 11, Norge 8, England 5,
USA 4 och Finland 3.
Av de totala intäkterna för gästbåtama • 227722kom 108 342 från Mölle.
Det lönar sig att satsa på Mölle!

Loppmarknad
Även i år blir det loppmarknad vid Stationshuset
i början av juni, närmare bestämt sön~ager:i den
10 juni. Du är.välkommen att lämna dma bidrag
under kvällarna veckan dessförirman.

Vdgbrytarens placering i Mö/le hamn

Tidi_ga!4e morgontur
meaMölle-buss
Vid vårt årsmöte i augusti bad en av
mötesdeltagama om hjälp från byföreningen
med en framställning till Länstrafiken om att den
första morgonturen från bygden in mot
Helsingborg, som nu under arbetsveckan utgår
från Nyhamnsläge kl 06.03, istället skulle starta
iMölle.
Byföreningen vände sig till kommunledningen
och påpekade då också bl a den dåliga samordningen mellan linjerna 250 (Mölle) och 252
(Höganäs) inne på Storgatan.
.
Länstrafiken har nu beaktat deua och I den nya
tidtabell som tas i bruk den 9 juni finns en buss
från Mölle kl 05.52 måndagar-fredagar. Man är
då framme i Helsingborg före kl 7.
Länstrafiken har hos SJ anhållit om au linjerna
250 och 252 i görligaste mån korresponderar. Då
får vi förbindelse med Höganäs Ovre och kanske
också kan ta·bussen bort till Sporthallen om och
när 252:an får körväg förbi denna.
□ Ny hamnmästare. Christer Nilsson från
Höganäs har tillträtt posten som hamnmästare
efter Sven Wessman som gick i pension den 1
mars.
□ Barnbassängen i So/viken skötes även i
sommar i byföreningens regi med kommunalt
bidrag.
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I sin serie om hus i Mölla skriver
Bert Knafve nu om Turisthotellet,
som med sitt läge är något av ett
utropstecken när man kommer
in till byn.

Här tilldrog sig allt av vikt i byn
I,

I

En dag när seklet var ungt kom en höganäsare till
Mölle. Han hade varit ute i världen, hade pengar
i plånboken och kallades "afrikanen". Mö11e blev
han fönjust i och han köpte sjökapten Nils Pyks
föräldrahem i backen upp mot berget, just den
villa som sedan växte ti]I sig och blev Turisthotellet Han blev även förtjust i Selma, dotter till
fyrvaktaren på Kullen.
Den unge äventyraren gav sig snart iväg igen nu till ettjämvägsbygge i Afrika. Där insjuknade han och i sitt sista brev till Selma lovades hon
allt han ägde och hade i Mölle.
Släkten i Höganäs startade process, men Selma,
som fick hjälp av advokaten Starfeldt, kunde
inför rätten visa upp brevet och huset var hennes.
Och tiden läker alla sår. Selma gifte sig med
postiljonen Gustav Elfvcrsson och tillsammans
öppnade de pensionat i huset. I "Pensionat Mölles" trädgård och matsal trängdes danska och
tyska turister och i backen utanför höll hästskjutsarna. Namnet ändrades efter en tid til1 Turisthotellet.
Familjen Elfvcrsson sålde så småningom sin
rörelse och flyttade ner i byn. Gustav blev åkare,
drev affär och hade ölnederlag i sin källare.
År 1924 köptes hotellet av källarmästarparet
Holmbcck. De kom från Stadshotellet i Hässleholm och hade restaurangvana från såväl "Drufvan" som "Boulevard" i Malmö.
Per Johan Holmbcck var en ytterst elegant
herre. I jackett, stor sidenslips med kråsnål, sid nande blanka skor och ett välansat pipskägg
hälsade han gästerna välkomna. Hans förtjusande hustru Selma spred värme och glädje kring sig
där hon stod i kassan vid matsalsingångcn.
Tom och flygel
Holmbcck insåg snart hotellets möjligheter.
Byggnaden försågs med tom, en flygel ut mot
väster och därtill en veranda med hänförande
6

utsikt över hamnen. "Parkettgolv och centralvärme" stod att läsa på Turisthotellets kuvert och
brevpapper när allt var klan i slutet av 1920-talet.
Machnowksa kapellet bjöd spisande gäster på
middagsmusik och bostonvalser åt de dansanta.
I köket på bottenvåningen blänkte kopparkastrullerna och mitt på golvet stod den svarta
spisen. Köksor, kallskänkor och pigor trängdes
med serveringspersonalen och a11t övervakades
av fru Holmbeck och kokerskan Alma Nilsson.
I stora korgar bars kol och ved från Anselm
Anderssons kolaffär. Is kördes på cykelkärra
från ishuset och spolades ren från aska och sågspån.
Utanför köket köpslog källarmästaren med slaktare Nilsson från Ryhuset som plockade fram
köttstyckena ur sin T -Ford. Ofta kom hönshandlaren från Örkelljunga och köksfolket kunde
välja och vraka bland fjäderfäna.
Fisken köpte man av byns fiskhandlare Anders
"Post". Ibland låg snurrevadsbåten "Wasa" från
Råå i hamnen och då kom någon av de tre
bröderna Sandberg upp med sjötungor, rödspättor eller stora piggvarar som fångats i Kattegatt.
Hundskatt och deklarationer
Allt av vikt som skedde i Möl!e förlades till Turisthotellel. Här gjordes inbetalning av brandstod och hundskatt liksom deklarationsgranskningen. Emil Johnsson, Åke W Lindström, Nils
Pyk. Viktor Johnsson, BrunoJohansson och andra
av municipalsamhällets representanter var väl
hemmastadda i lokaliteterna.
Årsmöten i vägföreningen och elföreningen
blandades med brandkårsfester, maskerader,
nyårsrevyer, bröllop och begravningar. Sparbanksmiddagen hörde till höjdpunkterna. Det
hände att huvudmännen kom i både frack och
medalj till smörgåsbordet. En viss doft av malmedel utbredde sig i matsalen.

I

Vid bröllop samlades många Mölle-bor framfor Turisthotellets entre. Samfällt uppstämdes
"Brudparet fraaam!" några gånger. Så kom de
nygifta uL på trappan och mollog bybornas hyllningar. RisJryn kastades och hurrarop och applåder ljöd 1 backen. De riktigt nyfikna följde
sedan festen och dansen genom del stora matsalsfönstret vid Harastolsvägcn.
Begravningarna var storslagna. Hela Möllc
flaggade på halvslång och gatan utanför hotellet
ända ner till japanan Aschans cafe pryddes med
finhackat granris. Gästerna bjöds på buljong och
pastej fore akten i Brunnby kyrka. Vid återkomsten serverades kuskarna sockerkaka och vin av
servitriser i svart klänning, vitt förkläde och vill
diadem. Begravningsfolkct trugades in till en
middag som varade i timmar och avslutades med
kaffe, konjak, korsdekorcrade tårtor och begravningskarameller.

Stamgäster
Turisthotcllct hade en trogen skara stamgäster.
Till de mera namm.-unniga hörde professor Möller
från Köpenhamn. biskop Manfrcd Björkquist,
författarna Gabriel Jönsson och Ivar Lo Johansson samt skomakarmästare Bergkvist från Mölle. Bergkvist åt varje dag ståndsmässig middag_i
matsalen -- förrätt, varmrätt och dessert. Måltiden avslutades med kaffe, klosterlikör och tre
Matanzas-cigarrer innan det var dags au återvända till halvsulandet i verkstaden intill torget.
Många unga flickor åkte förr till Mölle för all
arbeta under sommarhalvåret. År 1948 kom
dalkullorna Linnea och Birgit till hotell Elfvcrson. De tänkte stanna enbart över somrytaren.
Men Birgit träffade Per och blev så småningom
fru Holmbeck. Nu har de häda drivit Turisthotellet sedan 1967. De har väl förstått bevara miljö
och charm -inte minst den gästfrihet och generositet som alltid har förknippats med Turisthotellet i Mölle.
Bert Knafae

Per Johan och Selma Holmbec/c

Många om och men
kring en tusenlapp
Den mycket energiska rensning av våra stränder
och Fäladen som många av oss frivilligt och
gärna gör i byförcningcns regi innebär onekligen
en inte föraktfull besparing för kommunen.
Kommunalrådet uppskattade förra vårens operation, som genomfördes trots hårda vindar, på så
säll au ett litet bidrag ställdes i utsikt.
Men vem skulle stå för beloppet?
Den frågan bollades mellan fritidsnämnd och
kulturnämnd, och både i Mölle och Nyharnnslägc, som också nappat på kommunalrådets l? ftc, följde vi med förvåning de något märkliga
turerna.
Budgetberedningen löste "tvisten" omsider
genom att öka på kulturnämndens budgetanslag
till byalag och byföreningar med 2000 kr - en
tusenlapp till Mölle, en till Nyharnnslägc.
Men när så pengarna skulle betalas ut, uppstod
nya problem. Kulturnämnden ansåg nu att detta
var gatukontorets uppgift all ombesörja.
Kommunstyrelsen nödgades diskutera tusenlapparna ytterligare en gång, veckan efter kommunfullmäktiges budgetsammanträde. Gatukontoret fick i uppdrag au kontrollera au strandrensningen sköttes på acceptabelt säll - hur det nu
skulle gå till - och sedan sörja för all Mölle och
Nyharnnsläge fick sina efterlängtade slantar.
När nu en ny operation strandstädning genomförts kan man väl våga anta all den kommunala
uppskattningen av denna insats för vår miljö blir
enklare all handlägga.

Drama tik på sjön
Vädret är oftast uruselt när mannama från Mölle/
Höganäs sj öräddningsstati~n (?cl officiella
namnet i och med all nya raddmngskryssaren
inte kan lägga till i Mölle) ger sig ut, mestadels på
långa nattliga turer med "Alice Olsson" eller
räddningsbåten "Mölle".Trettiotre blev uppdragna under 1989.
Det mest dramatiska inträffade den 25 november; larm 18.45, i Skälderviken grundstöll motorbåt med 5 personer, därav eu litet barn, ombord. Gick inte all komma i sjön från Svanshall
med "Mölle". Svår snötjocka. "Alice" bemannades, framme efter två timmar. Gummibåtar från
Ängelholm och Båstad hade inte lyck_a~s ~!da
haveristen. Inte förrän 00.30 kunde familJen foras
i land i olika omgångar, sedan "Alice" med sina
strålkastare belyst hela operationen.
Och så var det bara au åka tillbaka till Höganäs
och hem till Mölle igen ...
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Femte etappen
kom som en chock

Nu är vi över 800
Mölle-bor!

Femte och sista etappen i utbyggnaden av vattenoch avloppsnätel i Mölle 1111 vänta länge på sig.
Det är 15 Ar sedan etapp IV slutllirdes. Gång på
gång har investeringen skjutits upp sedan Höganäs tog kommandot, men närolägenhetema med
de gamla ledningarna i fjol blev alltför påtagliga
-- läckagen i Trappstigen -- fanns ingen återvändo.
I kommunens budget för 1990 togs 3,9 miljoner upp för projektet. Lägsta anbudet gav Nordstjernan (Johnson)-bjässen NCC (Nordic ConstructionCompany)med5382000(exkl. moms).
Skillnaden flr gatukontoret ta ur sin 90-budget
och dra in på andra arbeten.
Så kom alltså NCC Syd hit, slog läger vid
fotbollsplanen, satte igång sin maskinpark med
bl a fyra grävmaskiner, stora dumpers, ett par
lastare.
Vi fick en del trafikbekymmer. Det myckna
regnandet bidrog med leriga gator, och visst var
det besvärligt. Men NCC-lagets 15 mannar hade
det värre och stora problem. Det såg äventyrligt
ut när grävmaskinerna åt sig upp för Gyllerödsstigen och Trappstigen. Men de kom upp. Och nu
har man lämnat oss nere i byn och arbetar frenetiskt uppe på Åsvägen, Sergeantens och Slåttervägarna med instick på kringliggande gator.
Allt som allt är ledningssträckan ca 1 600 meter. Till midsommar hoppas platschefen Torbjörn Ericsson att det hela skall vara klart. Hela
området videofilmades före starten. Det blir nya
trappor, ny belysning i Trappstigen.
Återstår det stora problemet: anslutningsavgifterna har sprungit avsevärt i höjden sedan etapp
IV. Det blir stora belopp. Detta kom som en
chock för fastighetsägarna som nu anlitar advokat för diskussioner med kommunledningen om
reduktion med hänsyn till all arbetet inte genomförts tidigare.

Vid årsskiftet noterade pastorsämbetet i Brunnby alt antalet invånare i Mölle by ökat: 65 inflyttade, 44 utflyttade, ett barn hade fötts, elva bybor
avlidit.
Inte mindre än 28 procent av byborna är 65 lr
och äldre, vilket understryker behovet av äldrebostäder. I åldersgruppen upp till 20 Ar är procenttalet 17.
Till tätorten Mölle hör i den officiella befolkningsstatistiken inte Björkeröd, Vattenmöllan
och de uppe på berget bosatta. Men de har alla
Mölie-adress och vi räknar dem faktiskt alla som
Mölle-bor.
Och därmed är vi över 800!

Föreningsanslag
Vid kulturnämndens sammanträde den 21 mars
tilldelades Mölle byförening 1500 kronor av
äskade 3000 i föreningsanslag.
Möllekurlren, Box 44, 260 42 Mölle.
Ansvarig ut21vare: Lennart Sllin Alrrcdsson.
Redaktör: Ake Thomson.
Madntosh-lnskrlvnlng: Per Staffan Johansson.
Tryckt hos Tryckeri AB I Höganäs.

TV-bekymmer
De störningar i TV 2-bilden som vi besvärats av
sedan Danmark fick ny sändare på Nordsjälland
gav byföreningen anledning au gå ut med en
enkätblankett, fogad till Möllekuriren nr 4/ 1989.
Intresset för enkäten var ljumt. Av 440 utsända
blanketter besvarades endast 46. Att i mer än
hälften av dessa (29) har noterats störningar av
besvärande karaktär, särskilt under sommaren
(och till det störningar till och från vid klart
väder), tolkar vi som all något måste göras för att
komma till rätta med problemet.
Byföreningen har informerat kommunledningen om enkätresultatet och även moderaterna i
Höganäs, som motionerat om uppdrag för kommunstyrelsen all ta kontakt med televerket om
framför allt bättre TV 2-mottagning. En förstärkare på nya masten på vattentornet i Lerberget
vore kanske en lösning. menar moderaterna.

□ Kons/säsongen i Stalionshusel inleds den
10--21 maj då Bengt Patrik Ottoson, V:a Frölunda, ställer ut målningar i olja och akryl. Den 23-30 maj visar Höganäs-konstnärerna Ulla Blomkvist akvareller och oljor och Kerstin Johnsson
keramik och stengods. Den 31 maj--13 juni
kommer Arja Paulsson, Helsingborg, med akvarell, gouache och olja. I Annexet bjudet Eva
Bengtsson, Berit Nilsson och Gunvor Persson,
Helsingborg, på textilhantverk den 31 maj--6
juni. -- Förteckning över sommarens utställningar publiceras i pingstveckan i Möllekuriren 2f)0.

