II

'

~ .,,. ..... --._.__
.,. ..._.- - -·--,~,.....

0'-- .t
,,
r.-.•-··--. •
---··. _..,.-__
.,,

..-·

./'

■

- \- -

Nr3·89

-

-I, , , ,-·., . .. . .

.. . ·• ..

owJ9 . .

••

. -~---=-~~~~.·-···. -.;. ;
.

•

-

_,,_
.a;;;

l ..-.

:

.. ~

- ------

, _

- -

I!'

- .

- .. - ---·

MÖLLE BYFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

:

•

•
• •

• ••

.

. . ..,

~

ÅRG. 3

''Vad gör b öreningen?''
Mitt i "sommarens soliga dagar'' närmar
sig Mölle byförenings årsmöte.
Som framgår av detta nummer av Möllekuriren kan styrelsen blicka tillbaka på ett
i många stycken intensivt år. Uppgifterna
blir fler och fler, allt i strävan att agera i enlighet med föreningens stadgar ''att på allt
sätt söka tillvarataga och främja byns intressen".
Vid årsmötet har Du som medlem möjlighet att göra Din röst hörd, att komma
med kritik och förslag.
Det är just i detta sammanhang som vi
vill ha diskussion om vad byföreningen gör
och inte gör!
Då kan det var lämpligt att också gå in på
frågan om byföreningens roll när det gäller
etablering av nya butiker och annan verksamhet. Det är styrelsens uppfattning att
byföreningen varken kan eller skall utöva
någon forr11 av etableringskontroll. En annan sak är att vi kan hävda att nya verksamheter skall vara till nytta och glädje för alla
i byn. Syföreningen kan åta sig att vara estetisk och praktisk rådgivare.
Som alla i byn har kunnat konstatera är
det inte så lätt för Mölle att bli bönhört inne
på centralorten när det blir aktuellt med diverse insatser som bör vara kommunala
angelägenheter. Styrelsen har med gatukontoret diskuterat möjligheten att före-

ningen anställer någon i byn, en ''byfogde'',
som kunde åta sig bl a skötseln av grönytor, häckar, stigar, hamnområdet och
stränderna.
Känner Du någon eller är Du själv den
rätta mannen eller kvinnan, hör av Dig!
Till Dig som är företagare i Mölie eller på
väg att bli det har jag också en fråga.
Finns det från Din sida något intresse att
anställa folk och att på det sättet skapa arbetstillfällen i byn? Du kanske redan är etablerad någon annanstans och kan tänka
Dig att flytta verksamheten till vår vackra
och trivsamma by?
Hör av Dig till byföreningen eller tala
med kommunens näringslivssekreterare!
Nu ser vi fram mot ett trevligt årsmöte.
Väl mött, alla medlemmar och intresserade! Kom med motioner och förslag!

Lennart Silen Alfred.sson

Årsmöte
Mölle byförening håller sitt ordinarie årsmöte
torsdagen den 10 augusti 1989 kl 19 på
Turisthotellet.
Mötet inleds med prisutdelning i tävlingen
om en Möllesymbol och med utdelande av föreningens nyinstiftade diplom för kulturbefrämjande insatser.
Kaffe serveras under årsmötet till en kostnad av 30 kr.
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Verksamhetsberättelse för 1988- 1989
••

Mölle byförening presenterar här styrelsens berättelse över verksamhetsåret 19881989, det 21:a sedan starten 1968. Föreningens uppgifter tenderar att bli mer och
mer omfattande, inte minst i frågor av kommunal karaktär, som särskilt berör Mölle
och som kräver ständig bevakning och föranleder täta kontakter med kommunens
tjänstemän och beslutsfattare.
Under verksamhetsåret har styrelsen i särskilt ett aktuellt fall - frågan om äldrebostäder - tyvärr tvingats lyssna till tal om att "byföreningen gör ju ingenting". Har vår information till byborna inte nått fram i tillräcklig
grad, trots utgivningen av medlemsbladet
Möllekuriren, trots att styrelsens protokoll

Dagordning
vid Mölle byförenings årsmöte
torsdagen den 10 augusti 1989

•

1. Val av ordförande, sekreterare och juste·
ringsmän vid årsmötet.
2. Fråga om kallelsen till årsmötet utfär·
dats i behörig ordning.
3. Styrelsens förvaltningsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet -för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgiften för kalender·
året 1990.
Styrelsen föreslår att avgiften höjs till 50
kr per familjemedlem.
Containeravgiften föreslås bli frivillig.
7. Val av ordförande, övriga styrelseleda·
möter och suppleanter.
Avsägelse föreligger från styrelseledamöterna Lennart Löfkvist och Ake
Thomson samt från suppleanterna.
8. Val av revisorer och suppleant.
Valberedningens förslag finns på sid 3.
9. Utseende av valberedning.
Under verksamhetsåret har valbered·
ningen bestått av Marianne Cronberg,
Lars Edler och Birgitta Rönneman.
10. Motioner.
11. övriga frågor.

finns tillgängliga på biblioteket? Det kanske
också vittnar om bristande tilltro till föreningens n1öjligheter och att engagemanget
för fö reningen som sådan, dess insatser och
aktiviteter, kan vara svalt.
Samtidigt som vi nödgats notera detta och
diskuterat hur vi skall kunna öka intresset för
föreningen och kanske nå dithän att byborna
i spö rsmåJ av för Mölle gemensamt intresse
kontaktar byföreningen gläds vi åt den sto ra
uppslutningen vid alla våra arra.ngemang av
olika trivselbefräinjande slag och åt att våra
påtryckningar inne i Höganäs även under
detta verksamhetsår gett goda resultat när
det gäller såväl hamnen, avloppsnätet som
äldrebostäder.
Språkrör?

Vill nu Mölle-boma ha byföreningen som sitt
språkrör?
I så fall måste intresset för vår verksamhet
breddas!
Styrelsen skulle - med tanke på föreningens fortsatta existens och kontinuiteten
i verksamheten - gärna viJja se att flera yngre
bybor, särskilt då de "infödda", åtog sig uppdrag och uppgifter.
Vi är väl medvetna om att många redan är
aktiva i andra lokala sammanhang men ändå
hoppas vi på fler frivilliga krafter.
När vi förra våren uppvaktade kommunalrådet i hamnfrågan fick kravet på snabbare
beslut om ny vågbrytare stöd av övriga av
ärendet berörda föreningar, vilket gav uppvaktningen ökad tyngd. Vi förmodar att
liknande aktioner kan behövas framgent
i frågor av för Mölle stor angelägenhet.
Vi övergår nu till en detalj redovisning för
ärenden och aktiviteter under år 88/89.
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Detaljplan över stationson1rådct/äldrebostäder
Byföreningen har gemensamt med Kullaberg
pensionärsföreni11g till Stadsbyggnadskontoret
i 1--löganäs lämnat synpunkter på arbetet med en ny
d etaljplan för statio nson1rådet.
Bostadsbebyggelse där bö r anpassas till den äldre bebyggelsen i byn. Stationsbyggnaden bö r
skydd as so m ett betydelsefullt kulturminne. Banvallen bö r inte bebyggas. Behovet av småJägenhete r för pensionärer är starkt. D e bö r uppfö ras med
hyresrätt ocl1 med förtursrätt för äldre i Möl le.
Som ko mplement behövs en mindre dagcentral
med matservering, fritidslokal och mo ttagning fö r
distriktssköters ka. Fö r att skapa möjlighete r fö r
viss sysselsättning finns behov av ett hus för hantverks- oct1 kontorslokaler. Vidare reko mmenderas att en ny brandstation skulle kunna fö rläggas
uppe vid Kullabergsvägen och att fotbollsplanen
flyttades till mark öster om Gylleröd.
Det kan tilläggas att socialko ntoret i sitt yttra.n de pläderade för en öppen fö rskola och en dagcentral för äldre i gemensam byggnad och ett daghem
för 15-18 barn.
Höganäs kommun har i sitt nya bostadsfö rsörjningsprogram planerat för 40 lägenheter för äldre
i Mölle, varav de första 20 skulle påbörjas 1991.

Infartsleden
I det fortsatta planarbetet har stadsplanearkitekten Stefan Romare ifrågasatt om inte Postvägens
roll som fö rbindelse mellan Kullabergsvägen och
Gyllenstiernas alle i den s istnämndas funktion
so m nerfart till hamnen kund e ersättas av en förbindelseled i förlängning österut av denna alle.

Syfö reningen har i yttrande över detta förslag påpekat att det skulle splittra hela området och att äldrebostäderna skulle komma närmare en bullrig
gata som inbjöd till höga farter. Man finge vidare
en o mväg genom byn även för dem som skall dire kt upp till Kullen/golfbanan, med onödiga utslä pp av bilgase r ino m samhället som följd .
O m tillfartsvägar och gator har byföreningen
fram hållit att en uträtning av Kullabergsvägen vid
nerfarten till GylJeröd är nödvändig, vilket skuJle
ge plats åt en extra fil fö r trafik till Gylleröd och
också fö rbättra sikten.
Infarten ti ll ny bebyggelse bör ske i en gata vid
gr änsen till den gamJa bebyggelsen.

Farthinder
.
Byfö reningen har hos Vägverket i december 1988
hemställt att snarast få "fartbubblor" på Kullabergsvägen fö r att få fartgränsen 30 km respekterad. Efter att ha fått påminnelse i maj 89 svarade
V ägverket i juni att man inte kunde finna några
sä rskilda skäl som mo tiverade hastighetsbegränsande "gupp"; trafikmiljö n bedö mdes vara sådan
att den inbjöd till fö rsiktighet.
Vägverket har av byföreningen anmodats att
sätta upp varningsskylten "Utmärkning av skarp
kurva'' vid den skarpa svängen på väg 111 strax hitom avtagsvägen till Vattenmöllan, där höga farter
varit orsak tilJ några dödsolyckor.
Översiktsplan for Höganäs kommun
Kommunstyrelsens planeringsutskott har bett att
få byföreningens synpunkter på en översiktsplan
för utvecklingen inom Höganäs under en tioårs-

-Valberedningens förslag---- - -- - - -- -----,
Nuvarande

Vald till

Förslag

Till

1989

Omval

1990

1989
1989
1990
1989
1989
1990

Omval
Sven Olsson

1991
1991

Torsten Olgård
Omval

1991
1991

1989
1989
1989

Arne Hagberg
Ellen Sjöstedt
lngegerd Edler

1990
1990
1990

1989
1989

Omval
Omval

1990
1990

1989

Omval

1990

Ordförande

Lennart Silen Alfredsson
Ordinarie ledamöter
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Siv Dreiwitz
Lennart Löfkvist
Lennart Ohlsson
Ake Thomson
Gösta Tivelius
Jean Wagner
Suppleanter

Sonja Heimer
Dan Hultqvist
Ulla Nordlander·Sundelöf
Revisorer
I

Ingeborg Höber
Ingemar Larsson
Suppleant

Elsa Könsberg
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period. Yttrandet har refererats i korthet i Möllekuriren nr 2/89. Det finns anJedning återkomma
när översiktsplanen presenterats.
Kommunikationerna

Byföreningen noterar med tillfTedsställelse de avsevärda förbättringar i kommunikationerna med
buss från och till MöUe som införts under trafikåret 1989/1990. Vi hoppas att den ö kade turtätheten skall bli bestående.
En på årsmötet 1988 väckt motion om att några
bussar skulJe ha vändplats vid entren till Kullabergs naturvårdsområde har visat sig vara svår att
få gehör för. Förslaget är trafiktekniskt svårt att lösa.
Vågskyddet

När kommunens budgetberedning inte accept~rade hamn.s tyrelsens förslag om att redan i 1989
års budget anvisa den första miljonen till projektet
ny vågbrytare i Mölle, igångsatte byföreningen en
aktion inför kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november. Kontakt togs med den efter
valet nya uppsättningen fullmäktigledamöter och
personliga uppvaktningar gjordes hos representanter för de olika partierna.
Så tillvida hade aktionen framgång att det vid
budgetsammanträdet på kommunstyrelsens enhälliga förslag beslöts att utbyggnaden av vågskyddet skuUe påbörjas så snart detaljplan utarbetats och vattendom förelåg. Ett litet fall framåt.
Hamnstyrelsen har nu inför höstens budgetarbete prioriterat MöUe hamn och gatukontoret arbetat vidare med detaljplanen och ansökan om
vattendom. - Byföreningen har hos vattendomstolen inhämtat att vattendom skall kunna meddelas utan att detaljplan föreligger.
Styrelsen fortsätter att bevaka frågan.
Kajerna har inspekterats. Medel för nödvändiga åtgärder äskar gatukontoret i 1990 års budget.
Avloppsnätet

Den avslutande, femte etappen i utbyggnaden av
avloppsnätet i Mölle har kommunen skjutit upp
från år till år.
Sedan byföreningen i en skrivelse tilJ kommunfullmäktige påpekat detta oacceptabla förhållande och krävt skyndsamma åtgärder mot de olägenheter som översvämningar i Trappstigen vållat
och av gatukontoret genomförda spolningar inte
förbättrat situationen, ingrep miljö- och hälsoskyddsnämnden och tillstyrkte byföreningens
hemställan om omedelbara åtgärder.
Femte etappen, som omfattar SCAs semesteranläggning och några omk.r ingliggande fastigheter, tas därmed definitivt upp i budgeten för 1990,
och redan i höst gör gatukontoret förberedelser
för arbetet.

i Solviken blev inte långvarig. Den första lilla kulingen strax därpå knäckte bryggan, rubbade fundamentet .
Som en följetong har denna fråga löpt på varje
sammanträde med byföreningens arbetsutskott
och styrelse under verksa1nhetsårct. Ideliga diskussioner och skriftväxlingar har förts med gatukontoret och med entreprenören. Vid två tillfällen
har gatuchefen ocl1 en av hans nä rmaste medarbetare varit ute i Mölle ocl1 förhandlat (frågor om
vågskydd, strandrensning, stelegångar, planteringar, bänkar, ruffen etc l1ar då också tagits upp).
I början av juni nådd es en tillfredsstälJande
överenskonm,else med gatukontoret och entreprenö ren (Byggnads AB Anders Well?erg). Bryggan skulle bli reparerad och utlagd till rrudso~marhelgen, med lösa i stället fö r fasta trallor. For
ståltrappan skulle gatukontoret svara.
Det dröjde till några dagar in i juli (vecka 27) innan dessa åtgärder genomförts - och äntligen vart
det i stort sett frid och fröjd , och solviksbadama
kunde ta sig ned från den lutande kassunen.
Skötseln av allmänna platser

Med gatuchefen har vid en av överlä~nin~arna
i Mölle diskuterats möjligheten att byforerungen
anställde någon som för gatukontorets räkning
åtog sig skö tseln av badplatserna, hamnen, stelegångarna och övriga allmänna platser. Arb~tsutskottet har under försommaren arbetat Vldare
med denna angelägenhet och ger rapport hä rom
• •
pa arsmotet.
••

Strandrensningar

Så mycket skräp hade samlats under somma~~n
och hösten i Solviken att byföreningen genomforde en strandrensning där söndagen den 13 november. Åtta tappra medlemmar ställde upp. Resultatet av deras rensning var överväldigande.
Vårens städning av Fäladen, Fågelviken, hamnbukten och Solviken skedde söndagen den 19
mars. Ett 40-tal Mölle-bor samJade i hård nordvästan in över 70 späckade säckar strandbråte._En
upprepad städning vid hamnen skedde 27 maJ.
Syföreningen har i anJedning av ett av kommunstyrelsen uttalat löfte försökt utverka kommunalt bidrag för dessa punktinsatser.
•
Tången från stränderna har kommunen inte
haft resurser att forsla bort.
Ett försök med organiserad frivillig städnin~ av
badstränderna under sommaren har genomforts
i Solviken.
Barnbassängen

Byföreningen har åtagi_~ sig at! för t~edje året svara
för driften av barnbassangen 1 Solvtken med kommunalt bidrag. Bassängen öppna~es den ] juni
och håller öppet till den 31 august:I.

Solviksbryggan
Den glädje med vilken vi vid förra årsmötet noterade att det efter många om och men uppförts en
ny, förhoppningsvis mera beständig badbrygga

4

Ruffen

Till renovering av ruffen anslog byföreningen
3 000 kr och skänkte direktör Sven Lindberg 500

procent. Uppräkning av hyrorna sker i fortsättningen med konsumentprisindex som riktlinje.
Bestä mmelse r fö r uthyrning av vänts alen och
annexet till kon stutställningar har utfä rdats. Tjt1go
procent av hyran skall e rl äggas i fö rskott.

r.r
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A11gz,sri 1988 (Foto: NST)
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Uthyrning av lokaler till ungdomar
Väntsalen har vid tre tillfällen hyrts ut för av ungdomar i byn anordnad e feste r. Tyvärr har det trots
skriftliga avtal ä ndå uppstått e n del o lägenheter.
Styrelsen har därfö r beslutat at t e n clepositio n på
500 kr skall tas ut. Den återbetalas sedan alla skyl dighete r uppfyllts. Full e rsä ttning fö r eventuellt
uppko,nmancle kostnader skaU betalas. Städinstrukti o n bifogas hyresavtale t. Inspektio n skall
ske tillsa mmans med a nsvarig ungclo m och de föräldrar o m gått i god för dem.
S yfö re ninge n vill inget hel lre än tillmö tesgå önske måle n o m a tt Stationshuset skall vara tillgängligt även fö r byns ungdo mar me n måste ställa upp
strikta krav på att allt ske r under hyfsade former.
En forsvunnen minnestavla
Som framgick av en liten eft e rlysning i Möllekurire n nr 2/ 89 hade byfö reningen låtit monte ra upp
e n rn.inn estavla i mässing ö ver d en minnes rik a
jårnvägsepoken .
På tavlan stod följande:

1,,/i 1989 (Foto: Ha,1s Kristensso,1)
kr. Resultatet av d e nna renovering redovisades
i Möllekuriren nr 3/ 88. Styrelsen har uttryckt sitt
tack till J ohnny Svensson för hans insats.
Till fortsatta reparatione r har gatuchefen lovat
att hamnstyrelsen skall kunna svara för materialkostnaderna.
Stationshusct
Nytt dörrparti har inmonterats. Under verksamhetsåret har ny matta till hallen och diverse utrustning till köket anskafiats. Ett flygfoto över MöUe
har inköpts från lantmäteriverket.
Tavelbelysning skall installeras i annexet.
Behovet av reparationer har enligt en under våren gjord inventering kostnadsberäknats till
13 000 kr, ett belopp baserat på i huvudsak frivilliga insatser.
En utredning om belysning av stolparna på stationsområdet resulterade i en kostnad av upp
emot 25 000 kr. Styrelsen ansåg denna kostnad
vara alltför hög i förhållande till vad denna belysning skulle ge.
Det har diskuterats att med frivilliga krafter
rostskyddsbehandla och måla stolparna för att
därmed uppfylla kommunens framförda krav på
underhåll.
Samtliga hyror för lokaler i Stationshuset och
annexet höjdes från den 1 januari 1989 med 10

Denna byggnad uppfördes år 1910 som slut·
station på järnvägslinjen Höganäs-Mölle. Lin·
jen invigdes den 1 maj 1910. Den var på sin tid
mycket frekventerad med bl a direktvagn från
Berlin. Linjen lades ner den 28 september
1963.
Byggnaden är av kulturhistoriskt värde.
Stationshuset äges av Höganäs kommun
och förvaltas av

MÖLLE BYFÖRENING

Tyvärr är tavlan fortfarande någons oärligt
skaffade egendom.
En ny skylt har beställts.
Väntsalen
Väntsalen i annexet har kunnat hållas öppen, trots
en del skadegörelse, trots att elslutblec.k et saboterats.
Källarlokalen
Källaren i Stationshuset har iordningställts till
sammanträdesrum för styrelsen och för byföreningens arkiv.
Dokumentation och historik
Som nämndes inledningsvis är det nu redovisade
verksamhetså.ret byföreningens tjugoförsta. Vi
missade tjugoårsjubileet, siktar nu fram mot de 25
i stället.
Styrelsen har för avsikt att gå igenom arkivet
och ta fram en historik.

5
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De som kan ge bidrag till denna torde vänligen
ta kontakt med ordförander1 elJer sekreteraren.
Även på annat sätt, genom foton och annat, vill
vi försöka dokumentera händelser i föreningens
- och byns - historia.
Att intresset är stort för Mölle "på den tiden det
begav sig" dokumenterades på den "Mölle-dag"
som den 20 november anordnades i Stationshuset
där Bert K,nafve kåserade kring de bilder från det
gamla Mötte som ställts ut . Arrangemar1get kommer att upprepas.
Flaggreglcr

En flaggstå.ng inköptes och sattes upp vid Stationshuset så att den flagga som byföreningen tilldelades på Svenska flaggan s dag 1988 kunde hissas på alla allmänna flaggdagar och vid övriga tillfållen enligt de flaggregle r som publicerades
i Möllekuriren nr 1/ 89.
Tre nya flaggor anskaffades tilJ flaggstängerna
i hamnen.

nen fortlöpte sedan rned mycken sång och musik,
tävlingar ocl1 vinstgivande lotterier.
Bästa tärlkbara vårväder gyru1ade valborgsmässofirandet på Fäladen. Kyrkoherde Bo L,1rsson höll ett rniJjöinspirerat vårt~tl. Carl AJ1ders
Claesson blåste taptot ocl1 sedan kunde vårtoddyn intas på hotell KuJlaberg.
Lö rdagen den .LO jurli geno1nfördes säsongens
loppmark11ad - med ett ypperligt resultat: ca
12 500 kr.
TiU alla dessa arrangemang, l.iksom tilJ dansen
kring majstånge11 på lekplatsen midsommarafton
till Horst Jtzigehls och AJf Yngves dragspelsmusik, har uppslutningen varit glädjande sto r.
Styrelsen finner det angeläget att uttala sitt tack
till alla som bidragit till anordnandet av och skänkt
gåvor till dessa evenemang. Samtidjgt vädjar vi
även i detta sammanhang om fle ra frivilliga medhjälpare!
En vädjan vi i första hand riktar till de yngre!

•.

Containerverksamheten

Öppet hus

Den av Eva Larsson med stor entusiasm drivna, av
byfören.ingen stödda verksamheten med "öppet
hus" i Statjonshuset kunde genomföras endast under hösten.
En redogörelse för den,na säsong lämnades
i Möllekuriren nr 1/89. En sådan aktivitet kan
fortsätta endast under förutsättning att frivilliga
krafter ställer upp. Byförerungen bidrar gärna
med lokal och ekonomiskt stöd.
Minneslund

Vid 1988 års årsmöte väcktes förslag om en minneslund vid Mölle kapell. Frågan har ägnats stor
uppmärksamhet av styrelsen och i samråd med
Brunnbys nye kyrkoherde Bo Larsson har kontakter tagits med domkapitlet i Lund och med
länsantik:varien.
Av vad vi hittills lyckats utröna fattas beslut om
bl a minneslund av det organ som skall förvalta
den, församling eller pastorat. Tillstånd meddelas
av länsstyrelsen. Efter den 1 juli 1989 ankommer
det på pastoratet att anlägga och underhålla platsen.
En framställning härom har gjorts.

Byföreningens containrar på stationsplanen och
vid Asvägen utnyttjas· mycket llitigt, i något fall
alltför flitigt . Inga sopsäckar får lämnas när containern är fyUd! - Vi har ju rätten att ställa ut en säck
trädgårdsavfall i veckan vid vår egen soptunna.
Containrarna finns här under tiden 15 mars 1 december.
Skyltar har satts upp, med påpekande om att
containrarna är avsedda för medJe mmar i byföreningen som erlägger den frivilliga avgiften. - Se
vidare under rubriken Ekonomin!
Gatukontoret har utlovat att plantera buskage
kring containrarna på stationsområdet.
På byföreningens begäran har renhåJlningsverket placerat en mindre gJascontainer vid hamnen.
AXE-tjänster i Mölle

Byförerungen har förhört sig hos televerket om
möjligheten att få AXE-tjänster i Möll~ växel. _Vi
har då fått beskedet att den nuvarande vaxeln maste kompletteras när antaJet abonnenter kommer
upp i 1000, vilket beräknas ske 1994-95. Man
skall då eventuellt förse växeln med en koncentrator som omfattar AXE-tjänster.

.I

Möllekuriren
El'eoemang

..

Söndagen den 11 december anordnade byfor~ningen sin Luciahögtid i Mölle kapell. Arets Lucia
var Anja Löfkvist.
Kattagillet på Fastlagssöndagen den 5 februari
gynnades av sol och_ behagligt väder. Ti~, "katta:
kung" korades Matilda Johansson och trollet
Joel Magneklint belönades för trevligaste utstyrseln. Fastlagsbullarna i Stationshuset hade en strykande åtgång.
Lördagen den 4 mars ägde vårfesten.rum, denna gång på Grand hotell. Nittiof~m glada_ festdeltagare hälsades välkomna av i Molle-rand1gt skrudad styrelse med nyskriven "kampsång", och afto-
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Medlemsbladet Möllekuriren har inregistrerats
som periodisk tidskrift med minimum fyra nummer årligen ocl1 är därmed befriad från moms.
Styrelsen bedömer det som betydelsefullt att utgivningen skall kunna fortsätta men överväger att
finna former för produktionen som skulle kunna
ge en lägre kostnad per nummer (nu ca 5 000 k~)Tidningen görs med helt frivilliga insatser. Nagra arvoden till författarna utgår inte.
Möllesymbolen

Intresset för tävlingen om en MölJesymbol var
stort. Två förslag valdes som framgick av Möl!ekuriren nr 1/89 ut för att prisbelönas, Ulla Hu rttg-

••

Anderssons segel-M oct1 Eva-Pia J ö rn ebrinks
randiga badare.
Priserna utdelas på f1rsr11 otet.

Möllediplom
Ett diplom har instiftats fö r att uppmä rksamn1a
kulturbevarand e och kulturbefrämj ande insatser
i samhället.
Styrelsen har beslutat att med de fö rsta dipl omen belöna Arne D ahJbe rg på G rand ho te ll fö r
hans pietetsfulla renovering av ho tell O lympia och
Göran Knabe i byggnadsfö retaget Bella Vista fö r
den genomgripande förvandlinge n och resta ureringen av gamla l1o tell E lfve rso n till elegant bostadsfastighet.
Diplomen utdelas på å rsmötet .
Gåvor
Från Ollie och Elof Ericsso ns stift else fö r vä lgörande ändamål har byfö ren ingen erhållit 3 000 kr.
Direktör Sven Lindberg skänkte 500 kr till reparation av ruffen.
Marianne Cronberg har skänkt byfö reningen
en tavla och Sonja Tenglo en av hennes fad er O scar Brandt målad akvarell.
Styrelsen uttalar sitt varma tack fö r dessa gåvor.
Övrigt
Alla nyinflyttade får från byfö reningen en välkomsthälsning till M ölle och info rmati o n om fö r•
erungen.
Höganäs elverk l1ar tiUfrågats om anläggande
av belysning på lekplatsen. Frågan om belysning
på gångstigen tiJl Gylleröd vilar i avvaktan på ny
plan för stationsområdet.
Med några bensinbolag har l1ndersökts n1öjLigheterna att förlägga en bensinpump till hanmen.
Omsättningen bedöms vara så ringa att vi inte kan
räkna med sådan favör.
Regler för anläggande av en bo ulebana på stationsområdet har infö rskaffats och öve rlänmats
till av sporten intresse rade.
Byföreningen har beslutat ge bidrag till en scateboardramp på stationsområdet.
Representanter för styrelsen har sammanträffat med ordföranden och kanslichefen i Nordvästra Skånes kommunalförbund fö r diskussion om
kommunikationerna.
Föreningen deltog i förberedelserna för Naturvårdsverkets kampanjdag "Nära till naturen" på
Krapperup den 20 maj och var representerad vid
byalagsträffen i Höganäs den 24 maj.

Styrelsen
Byföreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Lennart SiJen Alfredsson ( ordförande), Lennart Löfkvist (vice ordförande), Lennart Ohlsson (sekreterare), Gösta Tivelius (kassör),
Siv Dreiwitz, Åke Thomson (redaktör för Möllekuriren) och Jean Wagner. Suppleanter har varit
Sonja Heirner, Dan Hultqvist och Ulla Nordlander-Sundelöf.

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, sekreterare ocl1 kassö r. Åke Thornson har varit
adjur1gerad.
Under verksan1h ctsåret har styrelsen sammanträtt 12 och arbetsutsko ttet 10 gånger.
Föreningens intend ent Air1a Svensson deltar
i alla tyrclse- och AU-sammanträden.
Ekono111in

Vid en jämförelse mellan det ekonomiska utfallet för de tre senaste räkenskapsåren finner vi att i det egna kapitalet ingående kassabehållning efter avdrag av skulder förändradats sålunda:
ca 91 000 kr
30/ 6 J987
ca 65 000 kr
30/6 1988
ca 55 000 kr
30/ 6 1989
Styrelsen har med anledning av denna negativa utveckling beslutat att sträva efter att
framdeles hålla en kassaberedskap motsvarande två basbelo pp.
Årets kassareserv svarar ungefår upp till
detta belopp.
Som framgår av den ekonomiska redogörelsen på nästa sida har ett underskott uppstått på 6 444 kr.
Budgeten fö r nästkommande räkenskapsår har balanserats, varvid dock förutsätts en
höjning av medlemsavgiften.
Anledningen till den försämrade ekonomin är dels stora reparationer på Stationshuset, dels det stora bidraget till återställandet av Solviksbryggan. Möllekuriren har sedan år J988 belastat ekonomin med över
20 000 kr per år.
Dessutom föreligger ett behov av ytterligare reparationer på Stationshuset samt att
anskaffa en del nya inventarier i form av bl a
bord och stolar.
Om vi skall kunna behålla verksamheten
i nuvarande omfattning, krävs att medlemsavgiften höjs till 50 kr per familjemedlem för
nästkommande år. Vi hoppas att årsmötet bifaller styrelsens förslag härom.
Som framgår av den ekonomiska redovisningen ger containerservicen ett stort underskott. Om byföreningen skall kunna fortsätta
med denna, krävs att bidragen väsentligt
ökas.
Frågan uppstår i annat fall om vi skall fortsätta med denna service.
Mölle den 30 juni 1989

Lennart Silen Alfredsson
Lennart Löfkvist
Ake Thomson
Jean Wagner

Siv Dreiwitz
Lennart Ohlsson
Gösta Tivelius
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Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 1/7 l 988 ~ 30/61989
Vinst- och förlusträkning
KOSTNADER

INTÅKTER .

19 006:-

Medlemsavgifter
Hyror
Lönebidrag
övriga bidrag
Containeravgifter
Loppmarknaden
Solviksbadet (netto)
Vårfesten
Räntor

Underskott

68 930:63 804:4 500:6 458:12 574:60

4 401 :1 607:95
8 114:25

189 395:80
6 444:82
Kronor 195 840:62

Stationens drift:
19 231 :Olja
8 860:Elektricitet
26 985:90
Reparationer
Löner
Sociala avgifter
Möllekuriren
Containerverksamheten
Valborgsmässobålet
Representation
Ruffen i hamnen
Flaggor
Kopiering
Öppet hus
Skyltar
Möllesymbolen
Administration
övrigt
Avskrivning

55 076:90

53 630:23 952:30
21 423:02

1 l 070:2 074: 4, 505:3 000:1 411 :-

420:50
1 112:55
2 503:2 000:-

4 747:95
4 914:40
191 840:62
4 000:Kronor 195 840:62

Balansräkning
TILLGÅNGAR

SKULDER och EGET KAPITAL

Bank
Postgiro
Kassa
Inventarier

71 649:36

Skulder

12 322:49
1 003:10
40 162:-

Beijers, olja
Möllekuriren
Skånemiljö AB
Möllesymbolen
Frese Gravyr, skylt
Medlemsavgifter 1989-1990
Hyra för biblioteket 3:e kvartalet

125 136:95
Underskott

6 444:82

Eget kapital
Kronor 118 692: 13

6 478:5 000:855:2 000:-

700:15 950:1 720:-

32 703:85 989:13
Kronor 118 692:13

BUDGET för verksamhetsåret 1/7 1989 - 30/6 1990
INKOMSTER
Medlemsavgifter
Hyror
Lönebidrag
övriga bidrag
Loppmarknad
Containeravgifter
Solviksbassängen (netto)
Räntor
Diverse

UTGIFTER

24 000:65 000:78 000:3 000:10 000:7 000:-

5 000:5 000:3 000:-

Stationshuset
Olja
22 000:El och vatten
12 000:Reparationer
15 000:Löner
Sociala avgifter
Va lborgsmässobålet
Trycksaker och kopiering
Containerverksamheten
Möllekuriren
Flaggor
Representation och gåvor
Öppet hus
Skyltar
Administration
Diverse
Avskrivningar

Kronor 200 000:-

49 000:59 000:30 000:2 000:3 000:12 000:-

23 000:-

1 500:4 000:1 500:1 000:4 000:6 000:196 000:4 000:-

Kronor 200 000:-
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