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Hur öka vårt in

•

Under arbetet inför olika aktiviteter och
med förslag till åtgärder i .Mölle och för byns
invånare har byföreningens styrelse många
gånger haft och har alltfort en mycket bra
och konstruktiv kontakt med tjänstemän
och politiker i Höganäs kommun.
Vi har byggt upp ett kontaktnät som
fungerar och har nu flera årliga dis)<ussioner och sammanträffanden med kommunalrådet, kommunkansliet, stadsbyggnadskontoret, hamnstyrelsen, gatukontoret, fritidsnämnden, fastighetskontoret
(Stationshuset), elverket m fl. I åtskilliga
fall har våra förslag givit resultat.
.Men ändå strävar vi efter att få ännu bättre insyn och inflytande. Inför nästa val borde vi alla försöka verka för att de politiska
partierna gav .Mölle representation i olika
kommunala nämnder och organ.
Samma förhållande gäller i detta sammanhang som i så många andra:
Man vämår och ömmar mer för den miljö
och plats där man själv är bosatt och lever.
Och i många kommunala spörsmål kan
man bidra med den lokalkännedom som
kanske saknas på centralorten och som är
nödvändig för en förnuftig utveckling.
På i stort sett samtliga poster inom förvaltningen och de politiska partierna saknar .Mölle nu representanter.
Det ligger frestande nära att undra hur vi
i .Mölle skulle ha det med bostäder och dag-

central för äldre, daghem, det nya vågskyddet och underhållet av hamnen, skötseln
av badstränderna, olika aktiviteter för ungdomar m m, om kommunalrådet och några
av de högre tjänstemännen bodde i vår by.
Syföreningen vill ge sina medlemmar
det rådet att uppmuntra de politiska partierna att besätta uppdrag i kommunen
med Mölle-bor som skulle kunna och vilja
arbeta för byns bästa.
Ett led i våra förhoppningar om bättre tillvaratagande av .Mölles möjligheter och värn
om vår speciella miljö är det fortsatta arbetet med att få en byfogde anställd, en person som känner sin by och som vi alla känner.
Lennart Silen Alfredsson

De leder byföreningen
Mölle byförenings vid årsmötet i augusti i enlighet med valberedningens förslag valda styrelse (se Möllekuriren nr 3/89) leds av ordföranden Lennart Silen Alfredsson. Styrelsen har
konstituerat sig med Siv Dreiwitz som vice ordförande, Lennart Ohlsson som sekreterare
och Gösta Tivelius som kassör.
Allt förberedande arbete utförs i arbetsutskottet som bestir av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.
Föreningens intendent Aina Svensson deltar i alla sammanträden.

Sänkt fart
i hela Mölle?
Hur få bilisterna att respektera den till högst
30 km påbjudna farten på Kullabergsvägen
- genomfartsleden till naturreservatet,
golfbanan och fyren? Måste det hända en
olycka innan åtgärder vidtas? frågar mången
gångtrafikant i Mölle.

Vägverket ville inte anamma byföreningens
tidigare i år ställda förslag om farthinder.
Brandkår och ambulans accepterar inte sådana hinder. Fartkontroller av polisen är ytterst sällsynta.
Nu har byföreningen ytterligare penetrerat problemet och med gatuchefen diskuterat vad som kan göras för att få fartbegränsningen respekterad av både utom bys och oss
själva.
Nu står 30-skyltama omedelbart efter
Möllelägevägens uppfart och syns för övrigt

Ett cyniskt svar
Byföreningen gjorde som framgick av årsberättelsen (Möllekuriren nr 3/ 1989) en
framställning till Vägverket om utmärkningav skarp kurva på väg 111 hitom Möllehässle. Efter påminnelse kom ett tyvärr
negativt svar:
"Under de senaste fem åren har ingen polisanmäld olycka rapporterats. Vägverkets arbetsområde i Björka har inte heller några indikationer på an avsnittet skiljer sig nämnvärt
ifrån vägstandarden i övrigt på väg 111."

Det var alltså, för närvarande, inte aktuellt med vamingsskyltar.
Byföreningen lät sig inte nöja med detta
svar, som framhöll föreningen i brev ställt
direkt till chefen för vägförvaltningen i länet "vittnar om en cynisk inställning till de
olycksrisker som föreligger vid kurvan. Vi
har den uppfattningen att väg- och varningsmärken skall sättas upp för att förhindra olyckor och inte efter att de har
hänt."
Byföreningen påminde om ett par allvarliga olyckor för några år sedan och förde nu upp frågan på högsta chefsnivå för
att få den behandlad på ett seriöst sätt.
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dåligt. Byföreningen ifrågasätter om inte 30
km-gränsen borde gälla redan före nerfartsvägen till hamnen (Postvägen). 30 km borde
vara den tillåtna hastigheten i hela byn.
Byföreningen har hos kommunens trafiknämnd föreslagit denna förändring.
Nämnden går nu vidare till Vägverket.
Utfarten från Asvägen till Kullabergsvägen är helt skymd av murar. Här borde en
dubbelspegel sättas upp. Byföreningen tar
kontakt med vägföreningen.
Gyllerödsskylt
Många tar genvägen (grusvägen) från och till
Kullabergsvägen över gräsplanen vid Postvägen. Det vore, menar byföreningen, lämpligt att "betonggrisar" eller vitmålade stenar
sätter stopp för detta. Kontakt sker även här
med vägföreningen som också får ett förslag
från byföreningen om en svartvit områdesskylt "Gylleröd" på infartsvägen Håven.
Vädjan till golfspelarna
En stor del av trafikanterna upp till berget är
golfs pelare. Mölle golfklubb har efter vädjan
från byfö reningen lovat att i sin tidning
"Klubbladet" ta in en "blänkare" om de 30 kilometrama som ju gäller även inom naturreservatet.
Alla måste vi hjälpa och skydda varandra!

Medlemsavgiften
Byföreningen beslöt vid sitt årsmöte
i augusti att medlemsavgiften skulle höjas
frå.n 40 till 50 kr per familjemedlem. En avprickning av inbetalningarna har under hösten skett i bl a den medlemsförteckning föreningen tar fram och efter hand ha.r ett brev
med inbetalningsavi sänts ut till de året runtoch sommarboende som ännu inte betalat
sin avgift.
Bidrag till containerservicen är frivilliga
- men önskvärda.
••
ar
Byföreningens
postgironummer

515201-2.
□

Gåvor. Från Ollie och Elof Ericssons stiftelse
har byföreningen fått ett med tacksamhet mottaget bidrag på 5 000 kr.
Som bidrag till kostnaderna för reparation av
kiosken i Solviken efter ett av sommarens inbrott
har Ulla Erlandsson av byföreningen fått 500 kr.
Även i dambadet visade man sin uppskattning av
Ullas service.

Justera

tidtabellen I
Mölle har äntligen gynnats med tätare bussförbindelser till Höganäs och Helsingborg
- n1en samtidigt har möjligheterna att utnyttja länstrafikbussen för lokalt.rafik inne
i·Höganäs väsentligt försämrats.
Den nya, snabbare linjen till Helsingborg
(250) har måndag-fredag ingen anknytning
på Centralgatan med linje 252 som tarta r
och slutar vid Sjöcrona, vilket gör att man nu
måste vandra utmed Storgatan o m man s kall
upp till Övre eller därifrån ut mo t M ölle. Till
nackdel inte bara fö r oss i Mö lle.
252:an ligger 5 minute r fö re 250-bu sen
vid Stadshuset i båda riktningarna.
Samma 5-minutersdifferens gäUe r o m
man från Centralgatan tänker fo rt ä tta med
någon av de två dagliga turerna över Jon to rp
till Ängelholm.
Byföreningen har i skrivelse till H öganäs
kommun påtalat dessa skö nhetsfe l och ha r
dessutom begärt an morgon turen från Nyhamnsläge kJ 6 .03 borde starta några minuter tidigare i M~Lle så att man fick anknylning
till pendeltåg. Aven de som bö rjar sitt arbete
tidigt på morgonen i Helsingborg kan ha
nytta av en sådan förbinde lse.
Från Länstrafiken har man uttalat fö rståelse för dessa synpunkter och vi kan våga utgå från att tidtabellen ändras i önskad riktning vid skiftet den 9 juni 1990.
Byföreningen har begärt att man juste rar
tidtabellen så snart som möjligt.

TV2-bilden
Störningarna av bilden på 1V2 är fortfarande en
källa till irritation. Byföreningen har följt upp problemet i kontakter med Televerket och 'IV-distriktet i Malmö och skall nu genomföra en enkät
i samhället.
Enkätblankett bifogas detta nummer av Möllekuriren.
□

Brev/åclan på Stationshusets annex töms på
söndagarna av eftermiddagens buss förare. Texten
på brevlådan har på byföreningens önskan ändrats tiU: ''Tömmes kl 14.30."
□ Sexsiffrigt. Någon gång under sommaren 1990
får vi se~siffriga telefonnummer i Mölle. En 3:a
skall slås före Mölles ''47". Den som skall trycka
nya brevpapper etc bör tänka på detta. Men tala
med Televerket!

Byfogde i sommar?
Byfö reninge ns disku ssione r m ed H öganäs kommun o m anstä lla nde av en byfogd e som skulle k11nna be fria ko mmunen
från att åka ut till Mö lle fö r att skö ta d e allmänna platserna och baden , kanske även
hamnen har ä nnu inte kurmat slutföras.
'
Byfö reninge
n ha r överlämnat en s kö tse linstruktion till gatuko ntoret och gatuchefe n ser fö r sin del po sitivt på fö rslaget
a tt en byfogd e anstä lls.
Ska ll vi våga ho ppas på att få e n egen
byfogd e till so mma ren ?

Mölle hamn
i dåligt skick
M ö lle hamn befinne r ig i mycket dålig kondition , konstaterade Skanskas konstruktionsavdelning efter en av hamns tyrelsen begärd inspektion . Kajerna och bo ttnen dykarbes iktiga des . R appo rten illustreras med 29
färgbilder tagna med video under vatten.
Ras risken bed ö mdes överhängande för
yltersta d elen av västra kajen och akuta åtgärder (spontar och betong) ansågs nödvändiga . Ptrhuvude t är mycket underminerat
och fö r att undvika kraftiga sättningar borde
även här förstärkning ske snarast . Unde111t.ine ring och erosionsskador konstaterades
även för övriga kajer.
- Hamnstyrelsen har varit väl medveten
om att hamnen i M ölle ä r i starkt behov av
grundlig reparation och har - frånsett att
visst underhåll utförs under 1990 - reserverat 700 000 kr i en åtgärdsplan för 1991, i avsikt att kunna sätta hamnen i gott skick samtidigt med att arbetet med det planerade vågskyddet för att ge Mölle en säkrare hamn påbörjas då, säger hamnstyrelsens ordförande
Sven Cronberg till Möllekuriren.
Allt under förutsättning att inte sto11nar
och is förvärrar läget ...
I kommunens budget reserveras 3 miljoner till vågskyddet under 1991-1993.
Handlingarna för ansökan till vattendomstolen i Växjö är nu klara.
□

Ny hamn kapten. Den 1 mars går Höganäs kommuns hamnrnästare Sven Wessman i pension.
Tjänsten har utannonserats.
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En snygg sommar
i Solviken
Utan vidare diskussion kom några av herrarna som njuter av att bada i Solviken överens
om att ta var sitt veckopass med morgonstädning av grottor och gångar och sörja för att de
tunga trallarna lades ut när de blåste in.
De förmodar att insatsen uppskattades!
Byföreningengördetochharnumedgatukontoret tecknat ett avtal om att föreningen
håller snyggt på stranden, får utrustning för
städning, lägger ut trallarna, får material till
eventuella reparationer av dem.
Gatukontoret ombesörjer att trallar och
trappor tas in för vinterförvaring, kanske
även stål.konstruktionen.
Gamla bryggan väntas bli reparerad före
nästa säsong, möjligheten att ordna vattenklosetter undersöks.
Tilläggas bör att den omdiskuterade nya
bryggan faktiskt klarat sto1 n1ama hittills ...
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Äldrebostäder
En översiktsplan över Mölle samhälle och
en detaljplan för området vid Stationshuset där äldrebostäder planeras torde
enligt vad stadsbyggnadschefen Sören
Stenqvist uppger för Möllekuriren kunna
presenteras under våren 1990.

Mölledag
Under veckoslutet 18-19 november anordnar byföreningen en ''Mölledag" i Stationshuset kl 13-17 med utställning av bilder från
Mölle i svunnen tid. Hans-Otto Pyk börjar kl
14 berätta till bilder och kartor om det gamla
Mölle.
Kaffe serveras.
□

Minnes/und. Byföreningens anhållan hos
Brunnby församling om anläggning av en minneslund vid Mölle kapell har välvilligt behandlats av
kyrkorådet, som beslutat utreda kostnader och
konsekvenser för en sådan lund .

Snart sprängs det
för avlopp

'
'

När vi gått in på det nya decenniet sätter
gatukontoret i gång med den femte och sedan länge uppskjutna sista etappen med
utbyggnaden av avloppsnätet i Mölle.
Det innebär att man uppe på det aktuella området måste spränga sig fran1. I-lusen
utmed dessa arbeten besiktigas både före
och efter arbetet.
Vissa olägenheter är även i övrigt förenade med projektet. Gatu.k ontoret informerar berörda fastighetsägare härom .

Containerservicen
Den avsevärda förhöjning av kostnaderna
för byföreningens containerservice som redovisades vid årsmötet - taxan för deponering höjdes från 11 till 40 kr per kubikmeter
- ledde fram till beslutet att den skulle begränsas till att omfatta endast tolv veckoslut,
fördelade med sex på våren och sex på hösten.
Den 6 oktober ställdes containern upp vid
Stationshuset och fredagen den 10 november
kommer den sista för året upp till Asvägen.
Fredagen den 30 mars börjar vårens service (stationsområdet) och den avslutas på
Asvägen veckoslutet 4-6 maj.
Containrarna är avsedda endast för medlemmar i byföreningen. För att bestrida omkostnaderna är föreningen i stort behov av
frivilliga bidrag till denna verksamhet.

Fortfarande gäller att vi i Mölle liksom alla
andra kommuninvånare kan sätta ut en säck
grovsopor (trädgårdsavfall) i veckan utanför
fastigheten och dessutom utan kostnad kan
avbörda oss så mycket skräp "som ryms i en
personbil" på Tjörrödstippen.
Gatukontoret tillgodoser ett önskemål
från byföreningen om plantering av buskar
kring containrarna på stationsplanen.

•

□

Minnessten. Ett förslag om att uppsätta en minnessten över omkomna sjömän från Mölle har tidigare diskuterats i byföreningen och nu åter aktualiserats.
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□

Spotlights i annexet. För att tillgodose önskemål
från konstnärer som ställer ut i Stationshusets annex om bättre belysning har byföreningen beslutat
installera spotlights där.
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mitt ölle
under 30-talet
H·ans-Otto Pyk har för Möllekuriren
kartlagt all den service Mölle hade att
bjuda sina egna invånare - ca 7 00 - och
sina gäster/turister under 30-talet. Utbudet var, mätt med dagens mått, överväldigande. Karta med detaljerad genomgång finns på nästa uppslag.
Under mellankrigsåren ökade turismen år
efter år och nådde sin kulmen under 30-talet.
För många Mölle-bor öppnades stora möjligheter till extra förtjänster tack vare turisterna.
Man hyrde ut ett eller flera rum, man startade pensionatsrörelse. Man flyttade själv
ner i källaren eller till uthuset på gården för
att få så många rum som möjligt lediga för uthyrning. Man gick dock icke denna gång så
långt som under tiden före första världskriget, då man till och med hyrde ut garderober
för övernattning.
Hotellen moderniserades då och då. Alla
hotell och pensionat hade sin vaktmästare
som ofta också hade bagagebil till sitt förfogande. Alla tåg och Köpenhamnsbåtar skulle
man möta. Man ropade ut sina hotell, hämtade förhandsbeställda gäster och delade ut sin
hotellreklam till tveksamma resenärer.
De stora hotellen hade ett par kvällar
i veckan dans och man hade för det mesta en
fast orkester hela sommaren. Dessutom kunde man ha ett eller flera gästuppträdanden
under säsongen.
Andra startade trädgårdsserveringar eller
byggde en kiosk ·f ör godis-, läsk-, glass- och
vykortsförsäljning. Gubbarna vid hamnen
gick .m ed sina motorbåtar med badgäster till
Ransvik eller runt berget, ibland rodde man
med sina gäster. De stora motorbåtarna gick
i dagliga turer runt berget till Arild eller också
vände de vid Djupadal, angjorde Paradishamn och tillbaka till Mölle. En tur runt berget gick alltid i omedelbar anslutning till
Köpenhamnsbåtamas ankomst.
Vid vackert väder anordnades båtturer till
Hallands Väderö eller till Gilleleje. Dessa

I

t
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Det stora eve11e111a11get. Start för backtå.vling i Mö/le. Kiosker, till höger på bi/elen var Pressbyrår~, e11
av de n1å11ga kioskerr1a i,tnzed Ku//abergsväge11.

större båtar var egentligen fiskebåtar som
under icke turistsäsong gick på fiske i .K attegatt.
Det var också Sommarspel i Mölle med
l?.l a kapprodd från hanmen till Ransvik.
Aven simtävlingar på samma sträcka. 1
Ransvik var det hopptävlingar från trampolin och skönhetstävling. Ett år kröntes till och
med Fröken Sverige i Ransvik. På kvällen var
det stora festligheter med prisutdelning på
Grand.
Ett par gånger under 30-talet anordnades
motortävlingar, s k backtävlingar, med bilar
och motorcyklar med eller utan sidovagn.
Mycket populära arrangemang. Starten gick
nedanför Turisthotellet och målet var uppe
vid Milstolpen bakom Barakullen. Jag vill
minnas att segrartiden va.r under minuten.
En dödsolycka inträffade under en av dessa tävlingar.
Det finns mycket nier att berätta om denna
min ungdomstid på Mölle. Vi hade alltid roligt. Vi hade havet, vi hade berget. Det räckte.
Av allt det jag försökt komma ihåg kan det
finnas något jag glömt eller är det något från
40-talet som råkat komma med i min inventering av alla de faciliteter Mölle hade att bjuda på. I så fall får det vara förlåtet. Det är ju
dock 40-50 år sedan och det var ju vad jag
själv mindes jag skulle skriva om.
Hans-Otto Pyk
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Hans-Otto Pyk tar här med dig ut på en orienteringsrunda genom Mölle på 1930talet. Hotell, pensionat, kafeer, kiosker överallt. Livsmedelsaffärer, hantverkare,
polis, taxi, skolor. Här saknas intet.

II

I

1. Hotell Elfverson (dans)
2. Grand Hotel Ahlbäck (dans)

•

3. Hotell Mölleberg (dans)
4 . Turisthotellet
5. Hotell Kullaberg
6. Hotell Lindström
7. Hotell Olympia (dans)
8. Hotell Kullagården
9. Pensionat Jönsson
10. Strandpensionatet
11. Pensionat Kullen
12. Pensionat Wallentin
(Fågelviken, ej på kartan)
13. Pensionat Djupadal
14. Conditori Premiere
15. Kafeträdgården (minigolf)
16. Kafe Centrum
17. Centralkafeet
18. Jeppssons kafe
19. Kafe Ransvik
(ej med på kartan)
20. Kafe Rosenhall
21. Kaf Al dal
22. Kafe Baldershage

e

Dessutom hade alla hotellen
och pensionaten kaffeservering
både utom· och inomhus.

79. Kaffeservering hade även
Anna Kleen i huset efter
Ryggåsstugan. Hon hade
också getter som gick fritt
uppe kring Barakullen.
Hon kallades Kleinskan .

36.

37.
38.
39.

40.

Bokhandel
41 . Fru WikJunds (i Möllehus)
42. Olof Nordstrands (i Villa lna)
Badartiklar
43. A W Lindströms affärslokal
44. Vid bokhandeln på Möllehus
45. Källarhörnan
på pensionat Jönsson

Fotomagasin
46. P P Lundh
(även på Femöringen)
47. Arthur Rube
(även kiosk vid torget)
48. Thure Kronholm
Pressbyrå
49. Vid Branteli

50.
51 .

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

Speceri- o diverseaffärer
Carl Nys
Erik Johnssons
Isaac Svenssons
Elfverssons (Rex) (se 30)
Göranssons
Mjölkaffärer
Anna Perssons
Göranssons (se 27)
Elfverssons (Rex)
Kockenhus (häst o vagn)

Köttaffärer
32. Magnussons (i Nys fastighet)
33. Axel Pettersson
("Corres" far; se 17)
34. Otto Nilsson (Ryhusaren)
(ej med på kartan)

Bageri
35. Bror Karlssons
14. Premiere
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Skomakare
Andersson (Villa Sundöre)
Bergkvist (på 4 olika
ställen)
Lindahl
Cederhag (i pensionat
Kullens källare)
Kristiansson

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
21.
18.
59.

48.
60.

övriga kiosker
A W Lindströms
(vid Stationen)
A W Lindströms
(vid nedre vakten, Solviken)
A W Lindströms
(vid egna huset i backen)
Aggis på Gustaf Elfvers åker
(minigolf)
Nys kiosk (vid 32)
Möllebergs (under verandan)
Turisthotellets
Sahlstens (vid Villa Minnet)
Signes kiosk på Femöringen
Aldals kiosk (Grindarna)
Jeppssons
Margit Knutssons
Kronholms
Columbiakiosken

Ambulerande korv· och glassför·
säljning av Hugo Persson.
Dessutom fanns det kiosk vid
Janne Knutssons mitt emot
Hjorthagen, en vid Kullagården
och en vid Fyren.

61 . Kolhandlare: Anselm Anders·
son
62. Konstnär: Gunnar Wallentin
63. Målare: Carl Wallentin, Hilmer
Kronholm, Erik Wellberg, Wlc·
tor Johnsson
64. Skräddare: Kristensson, ldof
Jönsson, Erik Andersson
65. Smed: Karl Wilhelmsson
(Karlsro)
66. Snickare: Johan Persson, An·
ton Persson, Olof Sandberg,
Georg Svensson, Gunnar
Svensson
67. Taxi: Bernhard Bengtsson,
Evald Hansson, Gösta Elfvers·
son, Anders Wellberg
68. Buss: Mölle·Kullens fyr
( efter tidtabell)
69. Trädgårdsmästeri: Larsen
(dansken)
70. Blommor och grönsaker:
Balderups kiosk
(vid kafe Centrum)
71 . Fiskhandlare: Anders
Andersson (Anders Post)
72. Byggmästare: Johan Persson,
Gustaf Pettersson
73. Tvätteri: Alfa, Betty och Jo·
hanna Persson
74. Åkeri: Gustaf Elfversson
75. Bank: Sydsvenska Banken
(sommarfilial)
76. Varmbadhus: Fru Molin
77 . Kallbadhus: på hamnen
78. Bitverkstad: Wille Wilhelms·
son, Egon Johansson
Telefonstation: Föreståndare
Ruth Leveaux
Posten: Föreståndare Svea Lars·
son
Polis: Gustaf Larsson, därefter
Bruno Johansson
Tullverket: Arvid Ducrot, Nils
Larsson, Anton Athos
Järnvägsstationen: Svensson,
Lindelöv, Hoberg, Jönsson

•
Det måste påpekas att alla un·
der en yrkesrubrik inte alltid var
verksamma samtidigt utan ofta
avlöste varandra.
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Mölle-anekdoten:
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Prisutdelning.

Vid Mölle byföreni11gs
mycket välbesökta årsn1ötc på Turisthotcllet den
I Oaugusti, där diskt1ssioncn var livlig 001 trafiken
på Kullabergsvägen, Solviksbryggan och barnbassängen, Fågelviken, övernattande husbilar, det
a,·somnande öppna huset, loppn1arknad etc, delade ordföranden Lennart Silen Alfrcdsson (t h i styrelsens svartvitrandiga tröja) ut prisen i tävlingen
om en J\ttöllcsymbol till Eva-Pia Jörncbrink (tv)
och Ulla Hurtig-Andersson samt diplomet ror kulturbefrän1jande insats till Arne Dahlberg, Grand
Hotell, ror renoveringen av hotell Olympia. Den
andre diplombelönade, Bella Vistas Göran Knabe, hade inte tillfälle närvara.

Stenl,uggaren Karl Blon1k vist var e11 på sin tid välkänd profil i MölJe. l-la11 var erkänt skicklig i sitt
jobb och är mästaren bakorn ål~killiga magnifika
stenn1urar i vår by. 8 var också känd för att gärna ta
sig ett glas och for si11a slagrårdiga och orädda repliker, alltid serverade n1cd gJin1ten i ögat.
Signaturen Kocke berättar denna anekdot om
Blornkvist:
B l1ade vid ett tilJfälle gjort e tt a rbete fö r hä radshövding Lilienberg och begä rde några tior som er-

sättning.
L, om sig som alltid, fann naturLigtvis det begärda h_o n~raret a11deles för högt, men B stod på sig.
T ill sist plockade L. motvilligt fram beloppet ur
plånboke n, höl1 tiorna fram.fo r näsan på B och fö rklarade:

"Blom.kvist får väl ha sina pengar då. Men det ä r
all?eles för mycket - det är syndapengar, Blornkv1st."
"Det tror jag säkert, me n hä radshövdingen har
väl inga andra så jag får väl ta dom ändå", blev B:s
drä pande replik.

Boule i Mölle
På initiativ av OIJeKönsbergoch SuneRyden
har boulespelet introducerats i Mölle. Intress~t visade sig vid den första samlingen på statJ.onsplanen den 15 augusti vara så stort att
Mölle boulekJubb kunde bildas. Sedan dess
har kloten kastats varje tisdagseftermiddag.
~ontakt ~?gs m~d fritidsnämnden i Höganas som stallde sig positiv och beslöt sörja
för att en boulebana anlades utmed denga.mla j~rnvägsperrongen.
Bouleklubbenhar redan över 25 medlemmar - och fler är välkomna.
Ordförande är Olle Könsberg vice ordförande Åke Thomson, sekreter~re Barbro
Möller, kassör Fredrik Wahlund, tävlingsledare Lenn~rt Seger. Kers~ Kullenberg är
suppleant 1 styrelsen, Bertil Brahne revisor
med Göte Svensson som ersättare.

Möllekuriren, Box 44,260 42 Möllc.
Ansvarig utgivare: Lennart Silen Alfredsson.
Redaktör: Åke Thomson.
Tidningen produceras hos:
Pingvinpress Grafiska AB på Råå
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Ruffen renoverad
Renoveringen av ''Olympe Kuyper", ruffen i Mölle (MöUekuriren 3/88), ha r under året fullföljts
med ny panel på södra väggen. En fin gammal
kompass har donerats.
Gatukontoret bestrider på byföreningens önskan omkostnaderna. Frivilliga krafter utför arbetet förtjänstfullt.
□

Luciafira,1de. På Luciadagen, onsdagen den 13
december, anordnar byföreningen för tredje året
en Luciahögtid i MöUe kapell.
□ Vårfest. .I mitten av mars arrangerar byförening-

en åter en vårfest.
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