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Mölle kommer igen
Mölle har på sistone rönt uppmärksamhet
i lokalpressen, senast i anledning av byföreningens aktion om bl a badbryggan i Solviken. Det finns goda skäl till att vi även
framgent profilerar oss som samhälle och
levande by.
Med beklagande konstaterar vi att flera
för Mölle viktiga och angelägna frågor återigen senarelagts i Höganäs budget: hamnen med bl a ny vågbrytare och upprustning av mellankajen, avloppet från övre delen av byn (SCA-områ~et), förbättring av
arbetsmiljön på brandstationen.
Kommunalrådet har lovat byföreningen
att när väl större saker skall genomföras
någon form av samordning skall ske mellan förvaltningarna och föreningarna/byalagen. Sådant som skedde vid muddringen
av hamnen under vintern, då mängder av
akterförtöjningar - utan förvarning - bara
togs upp utan möjlighet för ägarna att kunna identifiera dem, skall inte få hända!
Solviksbryggans "vara eller icke vara"
hoppas vi under våren får en tillfredsställande lösning. Lösenordet är för byföreningen "vara". Ett förslag på rekonstruktion av
bryggan skall lämnas till kommunen.
Driften av barnbadbassängen i sommar
skall bli bättre än under den första i byföreningens regi. Kommunalrådet har lovat
att kommunen inköper en ny pump som
gör det lättare att tappa i och ur bassäng-

en. Vädret blir dessutom bättre sommaren
881
Den bortre bryggan i Fågelviken skall byföreningen iordningställa före badsäsongens början.
Eva Larssons "Öppet hus" , ungdomsaktiviteter i källaren, språkkurser, matlagningskurs, bridge, bordtennis, gymnastik
och alla utställningarna vittnar om hur vårt
som kulturhistoriskt värdefullt betecknade
stationshus utnyttjas under hela året.
Det märks också på invånarantalet att
Mölle växer och därmed kan ha rätt att kräva större respekt inne i centralortens stadshus. Ar 1921, då Mölle var som störst under
municipalepoken, fanns här 747 invånare
- i februari i år var vi 762 kyrkobokförda.
Mölle kommer igenl
Lennart Silen Alfredsson

Mölle-symbol
Byföreningen inbjuder härmed till en
tävling om en Mölle-symbol, ett "stadsvapen" för samhället. Förslag skall vara
inlämnade hos föreningens ordförande
Lennart Silen Alfredsson senast den 31
maj. Vi prisbelönar det segrande förslaget.

Kullaberg
i våra hjärtan
Det är svårt att fönalta en kronjuvel. Folk är
så olika. Några vill svartsjukt låsa in den, göra den otillgänglig. Andra låter sina medmänskor se den och beundra den. Och det
finns en och annan som generöst vill göra den
till allas egendom.
Kullaberg är en kronjuvel!
Förvaltningen av Kullaberg sker till en blandad kö r, där klagan och högljudda burop
växlar med mindre högljudda lovord. Viljorna är lika många som meningarna. Somliga
vill bara ha stigar, fotgängare och stilla natur.
Andra vill ha fritt fram för sitt fordon och sig
själv. Allemansrätten åberopas ofta. Den blir
för några ett skydd mot exploatering och slitage men fö r andra ett krav att fritt få disponera berget. Man tänker inte på att denna
sedvanerätt inom reservaten är ersatt av särskilda bestämmelser som reglerar allmänhetens umgänge med natur och miljö. Till en
början är kakofonin störande. Men vi har
vant oss. Det ger tillvaron spänning och det
tvingar oss till ständiga omprövningar av vår
egen syn på naturreservatet Västra Kullaberg och dess skötsel.
Kan det då finnas bara en uppfattning?
I och för sig vore det möjligt. Men här griper
staten, myndigheten, in och fastlägger en ram
för hur vi skall agera. Bestämmelserna, enligt
länsstyrelsens beslut av 30 juni 1971, konstaterar först att området "särskilt bör s!.,.-yddas
och vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet och
emedan det är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv". Därefter sägs att syftet
skall vara "att med bevarande av dess morfologi, växt- och djurvärld bereda allmänheten
goda möjligheter att uppleva områdets natur".

En balansgång
Det innebär i korthet att vi skall slå vakt om
naturskönhet och artrikedom. Kullaberg
skall vara ett paradis även för framtida generationer. Men det innebär också att området
skall vara tillgängligt för friluftsliv och strövtåg. Och denna tillgänglighet kräver faciliteter och skötsel.
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Professor Per Bri11ck, VD i A B K11/labergs Na111r,
med 11ya sen1icea11lägg11i11ge11 i bakgru11de11.
Foto: Bo Widberg, NST

Uppfattningen av ordet facilitet har växlat.
I gamla tider var det cykelväg och transport
i hästvagn, det var kaffe och blygsam servering. I dag skall det vara asfalterad bilväg,
iordningställda parkeringsplatser, vandringsleder, vattentoaletter, naturum '), kafeteria, restaurang och ordning och reda. Det
sistnämnda har ingen god klang i samhället
just nu men ses gärna av oss alla, så länge vi inte själva drabbas därav. Att laga och sköta vägar och stigar, bänkar och bad bryggor har sitt
pris, likaväl som skräpplockning, soptömning och vakternas vakande öga. Men allt
detta gör samtidigt Kullaberg till ett exceptionellt välbevarat reservat - och detta trots
att det är Sveriges mest besökta.
Givetvis kan det vara en svår balansgång
att på en gång vara öppen och tillgänglig och
samtidigt bevara och begränsa. Tidigt öppnades berget för golfspelet, som sedan länge
blev föremål för häftiga angrepp. Länge var
en stående fråga från naturvänner: "När skall
golfbanan stängas och spelet bort?" I och för
sig var det då lätt att svara: Enligt kontraktet
disponerar golfklubben sitt klubbhus till
2011 och banan följer huset, så länge ingen
löser ut klubben. Men kritiken minskade
successivt och i dag är golfklubben för många
en om inte fullgod, så dock acceptabel ersättning för de får som några vill se beta över ber1
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Kullabcrgs Naturum öppnar för säsongen i miucn nv maj

gel för alt hålla det öppet Och andra ser
i golfspelel en populär sport, som kommer
i varje fall en del av svenska folket att lämna
bilen för alt gå längre än till matbordet och
'IV-stolen.

Ett tvistefrö
Politiker är vana vid blåsväder. Kanske är det
därför som våra kontakter med politiker på
alla nivåer alltid varit goda. För all del, visst
finns det undantag, på nära håll till och med.
Ett återkommande tvisteämne, föremål för
en rad motioner i riksdagen, har avgiften för
tillträde till berget varit. För Kungliga Fysiografiska Sällskapet, majoritetsägare i AB
Kullabergs Natur, har det varit naturligt att
utgifterna för bergets skötsel måste täckas.
Så länge ingen annan ställer upp och tar
ansvaret, måste besökaren betala. Med tiden
har först åelsen härför ökat både hos myndigheter och bland turister. Och trots vänskapligt gnabb måste jag se med största förståelse
på Grethe Lundblads argumentering, när vi
en gång talades vid om avgiften: "Visst Per, ni
sköter det bra, men del är en principfråga att
jag inte kan acceptera avgiften."
Nu kan man promerera in gratis, den som
så vill. För den bilburne besökaren är priset
en krcna - utöver parkeringsavgiften. Som
kommunalrådet Strufve sade i annat sammanhang: '"Herregud, med en krona
i inträde tar det tid innan de samlat ihop
pengar för sina större satsningar!"
Få torde veta alt en bekant konstnär inledde sina aktiviteter på Västra Kullaberg, men
spåren avlägsnades regelbundet. Det föranledde uppspikning av skyll mot "de ekologiska idioterna i Lund". Den togs också ned (vi
led i tysthet) och verksamheten överflyttades
till östra reservatet, där så småningom ett väldigt byggnadsverk restes. Följderna är väl
kända.
Dragningskrafter
Vad är det som lockat sommarens besökare
till berget? Det har växlat, men tre attraktioner har stått sig genom tiderna: Kullabergs
spets med Kullens fyr, badplatsen vid Ransviken och Italienska vägen. Alla har samband
med att Kullen reser sig som en ö ur omgivande danskt och svenskt hav och slättland.
Klippor, speglande hav och förvriden trollskog i branterna.
Farfar var flitig badgäst, likaväl som barnbarnen nu är det. Under mina barndomsår
frekventerade vi gärna bergets nordsida. Vi

tog stigen genom den mäktiga tallskogen
ovan Djupadal bort över enefäladerna - allt
nu borta eller starkt förändrat - ner till de
djupa klippskrevorna längs nordsidan och
badvikarnas klara vatten. Med eftermiddagssolen flyttade värmen. Vi drog oss över
till de solvarma klipporna i söder för att examinera blommor eller leta skalbaggar,närvi
inte valde alt lojt följa skuggornas spel och se
på vattenreflexerna, innan vi tog tåg eller cyklar tillbaka till hemstaden Helsingborg. Fria
från kunskapens börda kunde vi avvinna berget nya spännande upplevelser vid varje besök. Nyfikenheten och förväntan är väl numera borta inför de regelbundna visitationerna på berget. Men visst är besöken fortfarande ofta händelserika och visst kan de innebära oväntade möten. Fast - nog var somrarna varmare, torrare och längre då.
Ingen är sval eller ointresserad i sina relationer till Kullaberg. Det heta engagemang
många visar har sin grund i kärleken till berget. Och som alla vet: kärlek tar sig många uttryck. Ett är säkert. Vi vill alla bevara föremålet för våra känslor i just den form var och en
fäst sig vid - det må sedan vara det ursprungliga ekskogslandel, 1700-talels beteslandskap eller dagens kulturlandskap med
golfbana, badplats och servering. Eller en
mosaik med allt. Mångforrnighet har sin
charm och sitt värde: det gäller inte bara i naturen, det gäller också mänskans uppfattningar och känslor.
Per Brinck

Kullabergs Natur
Artikelförfattaren, professor Per Brinck,
Lund, är verkställande direktör och ledamot av styrelsen i Aktiebolaget Kullabergs Natur. Ordförande i styrelsen är
länsrådet Lennart Linder-Aronson, Malmö, vice ordförande landstings man Folke
Nilsson, Höganäs, och styrelseledamöter
i övrigt med suppleanter professor Sten
Ahrland, Lund, professor Sven-Axel
Bengtsson, Lund, professor Christine
Dahl, Uppsala, professor Nils Malmer,
Lund, professor Anders Rapp, Lund, advokat Gudmund Schultz, Helsingborg,
och direktör Per-Eric Schyberg, Mölle.
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Den i Möllekurirens premiärnummer
inledda serien "Hus i Mölle"
fortsättes har av Bert Knafve
med presentationen av Kristinegrund,
ett av minnena från den stora
turistepoken i seklets början.

KRISTINE-GRUND
Ar 1888 bestämde sig sjökaptenen Johannes
Elfversson för all lämna sjölivet för gott. Han
gick i land från skonertskeppet "Höganäs"
där han varit befälhavare i över tio år och reste hem till Mölle.
Uppe på backarna, ovanför byn och hamnen, bosalle han sig på hemmanet Bö kebolet
som hustrun Christina inköpt några å r tidigare. Johannes insåg no~ efter hand att det
fanns mer att förtjäna pa badgäster och turister än på lantbruk. Han lät stycka upp sina
steniga ägor och snart reste sig både villor
och ho tell stolt på bergsknallarna ovan havet
och stranden. När sonen Nils några år in på
1900-talet bestämde sig för all bygga ell hus
åt sig och hustrun Emma skulle det givetvis
ligga på Bökebolets gamla mark. Ritningarna
kom från USA där Emmas far flera å r varit
kapten på en flodångare i Galveston. Huset
fick namn efter Nils moder och ko m så att heta Kristinegrund.
Gyllene tider
Kristinegrund stod färdigt 1911 just när Mölle upplevde sin glansperiod som badort. Tyska badgäster, Ransvik, fotograf Lund, hotellen, tåg och köpenharnnsbåtar satte sin prägel på livet under sommarmånaderna. Kristinegrund hade uppförts med tanke på allt detta. Fjorton rum fanns att hyra ut i den stora
byggnaden. Engelska järnsängar med blänkande mässingsknoppar, lavoar med tvättkanna och tvättfat, potta i skåpet och utsikt
bort mot Ransvik eller upp över gamla Bökebolets ägor välkomnade badgästen som be-
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stämt sig fö r all stanna några dagar hos Nils
och Emma Elfversson på Kristinegrund.
Mest blev det kanske Emma so m stod för
uthyrningsverksamheten. Inför påsken anställde hon varje år två flickor som sedan
hjälpte till hela säsongen i det stora huset.
En arbetsdag

Hanna Kristiansson från H elsingborg arbetade några somrar på 1930-talet på Kristineorund·
~Vi började vid 7-tiden på morgonen med
all borsta de skor gästerna ställt ut i korridorerna kvällen innan. Sedan fick vi springa
över till Ahlbäcks och hämta kaffebrickor åt
dem som ville ha frukost på rummen. Efter
städning och bäddning bar vi upp vatten till
tvättkanno rna. Emma salte en ära i all ha
oklanderligt rent i varenda vrå. Lakan, ö rngott, handdukar - allt tvät1ade vi själva
i brygghuset i källaren. Bestämd arbetstid var
det inte tal o m. Vi slutade först när arbetet var
avklarat. Men E mma var bra att arbeta för
och hon lagade god mat åt oss, sina pojkar
Frank och Emil och åt maken Nils. På kvällarna gick vi och dansade på Olympia", slutar
Hanna sin skildring från 1930-t alets Mölle.
För att kunna hyra ut så mycket som möjligt bodde familjen Elfversson i källaren under sommarmånaderna. Vinterköket skurades rejält och tapetserades varje vår med nya
tapetrullar inköpt a hos Isac Svensson för 25
öre rullen. Kommoden, slabbespannen, ja
t o m spisen tog man med en trappa ner.
In i vinterköket flyttade en herr Wiebe som
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promt gjorde anspråk på just detta rum med
morgonsol - sommar efter sommar.
Problem att skaffa gäster till alla sina rum
hade sällan Emma. Grand Hote ll abonnerade år efter å r alla bäddar på Kristinegrund
och villan blev nästan etl annex till hote lJet
mittemot.

Mölle-hus. Låt oss hoppas att renoveringsiver och okänslighet inte skall drabba dem
alltför hårt.

Med "Valc" runt berget

Containerservicen
fortsätter

Nils E lfversson var sjö kapte n men som
många a ndra Möllc-sjömän gic k han he mma
stora delar av året. Hans stora intresse var fiske. AJ It id satl Nils i en vrå och lagad e sina nät.
I hamnen låg hans mo to rbåt "Valc''. M ed den
fiskade han s ill och körde en och a nna n tur
med badgäste r runt be rget. På hösten och våren gick han ne r i ''vånge n" - c tl skogspa rti
ned anfö r Barnkullen - och hä mtade ved.
Ibla nd blev kanske längtan efte r främmande
hav alltfö r sto r. Då mönstrade han ut några
resor. Bl a seglade han styrman i å ngbåten
"Kamma" av Mö lle som ägdes av Rederi AB
Brunnby och fördes av nyha mnsskepparen
Lud vig Hansson.

En liten svartklädd dam
Nils E lfversson avled 1943. Hustrun Emma
överlevde honom med el! tiotal år. Många
minns henne som en lite n svartklädd dam, på
väg ner för Mö llebe rgsbacken till sin fars lsac Svensson - affär. Ho n var djupt religiös,
läste sin Bibe l och gick ofta till Mölle kapell.
E mma E lfversson hade som barn boll
i USA och ho n var sto lt över sill amerikanska
urs prung. "Född i Galvesto n Texas'' stod att
läsa i hennes dödsannons.
Kristinegrund byggdes vid ungefär samma
tid som Proc ida, Sunnanvik och andra stora

Bert Knafve

Vid Mö lle byförenings årsmö te i augusti 1987 uts pann sig en liten d eba11 kring d en service med
sopcon tainrar för främst trädgårdsavfall som fö re ningen sedan några år bekostat. Styrelsen hade
fö reslagit all den skulle upphöra i och med all
Höganäs kommun öppnat möjligheten för oss all
få en säck grovsopor bortfqrslad vid o rdinarie
sophä mtning. Kostnaden fö r byföreningens egen
contai nerverksamhet hade inte på långt när täckts
av den frivilliga avgift som infördes från hösten
1984.
Det påtalades all containrarna missbrukades
och u1n y11jades även av byinvånare och utsocknes
som va rken var medlemmar i fö reningen elle r betalt d en frivilliga slanten.
Styrelsen fick i uppdrag all se över i vilka former
ve rk samheten skulle kunna fortsä11a. Med vets kap o m au denna i höggrad uppskallas har sty relsen beslutat all återgå till den tidigare servicen
med en container i veckan, varannan vecka vid
S1a1ionshuse1, va rannan uppe på Asvägen, tiden
l april- I december. Den frivilligaavgiflen inflyter
fö rho ppningsvis i ö kad utsträck ning (postgi ro
51 52 01-2).
Från och med i år transporteras ko mmunens
hushållsavfall till Filbo rnati ppen i Helsingborg.
Ko mmun invånarn a har fo rtfarande rä11en all sätta ut en säck grovsopor i veckan och dessutom all
utan kostnad på vardagar depone ra trädgårdsavfall på Tjörrödstippen till den mängd ·•som ryms
i en perso nbil''. De containrar som stål! vid tippen
fredagar-söndagar skulle enligt budgetbeslutet
dras in men senare har bestämts all de skall ställas
ut ti l.ls vidare.

Loppmarknad!

1
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Emm a med sönerna Em il och Frank

Mölle byförening anordnar även i år en loppmark·
nad på stationsplanen. Den kommer som den forsla i Kullabygden, har forlagts till lördagen den 11
juni, med start kl 13 och auktion kl 15,
Bidrag till loppmarknaden kan lämnas in i annexet under tiden 6- 10 juni, kl 18-20.
Mera skrymmande ting, som möbler etc, läm·
nas till arrangörerna på marknadsdagens formid·
dag.
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Boel Lindskog berällar en hisloria för Eua Larsson. Gerlrud El(uerson och l<erslin Renare/.

Det öppna huset välkomnar dig!
Mölle i september. Sommarfolket har rest. Sommaren är kvar. Allt andas lugn och ro. Ingen sprin·
ger. Badbryggan är lättillgänglig. Kön i affären
har minskat. Fäladen ljuvlig i solnedgång.
I o ktober avta r " hamnarundorna ..... Fridens
torg· ligger i Mölle. Inte en kotte kan skådas. Var
k an jag byta ett ord eller två ? Jovisst. i affären!
Mölle är fridfullt såvida det inte sto rmar. Jag får
en ide.
I slutet av oktober är ordföranden Lennart ute
och går. Så ock jag. Han tar del av min ide. Två dagar efteråt ligger protokollet från byföreningens årsmöte i min brevlåda.
I § 11 står det all byföreningen har pengar som
får disponeras till " Byns bästa ... Jag får brått, skri·
ver i all hast en motion vari j ag förklarar min ide.
Några dagar ytterligare och iden kan verkställas.
Så var det! Stationshuset skulle upplåtas tisdag-torsdag varje vecka under ett par eftermiddagstimmar. By föreningen skulle stå för kostnaden av enkel traktering. Någon skulle ta hand om
nyckeln till Stationshuset - öppna, stänga och se
t ill att det fanns kaffe med dopp. Alla svarade för
viss ordning. Verksamheten kunde lämpligast
kallas för "Öppet hus" . Alla i byn skulle underrättas.
Tidningarna tog upp iden föredömligt. Radio
Malmöhus puffade. Och se det kom folk!
Så här blev det. Med start den 17 november berättar min statistik: under 4 veckor kom 280 personer fördelade på 163 vuxna och 117 barn.
Sista veckan gick i julpyntets tecken. Sonja
Heimer lärde oss klippa girlander, Lena Wellberg
klippte julgranskarameller och annat pynt, Bojan
Danielsson lärde ut knepet att tillverka vackra
små änglar. Och så kom Boel Lindskog med en
äkta hembakad "Kransek<Ege·. Den skulle ni alla
som inte var med ha sett. Ett riktigt konstverk!
För övrigt kom många under hela tiden med kakor och bröd. Stämningen var alltid god och hjärtlig.
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Vill vi fortsätta med .. Öppet hus .. ? Enligt statis·
t ik frå n SCB fanns i Mölle 870101 739 personer.
52 st upp till 9 år, 92 st 10-19 år. 388 st 20-64 år,
207 st 65 år och äldre. Mölle hyste då 52 barn under 9 år. De har ingen tillgång till någon verksam·
het i byn. Det måste man fundera över! En del
kommer t ill Öppet hus och tycks uppskatta verk·
samheten.
Vad tycker du?
Vill Mölle-borna tänka över följande förslag:

1. Fortsätta verksamheten och blanda vuxna och
barn under tiden 14.00-16.30.
2. Be att få disponera övervåningen dit vuxna kan
dra sig för samtal i lugn och ro.
3. Utöka verksamheten och ha en tid för barnen
med föräldrar och en tid för vuxna?
I sistnämnda fallet förlorar barnen med sina
föräldrar samvaron med andra Mölle·bor. Är det
lyckat? Kom med synpunkter!
Nåväl till vårens aktiviteter. Vi öppnade med julfest. Fyren bjöd trakteringen. Sjuttio personer
kom. Förarbetet var ringa. Endast annons och jul·
gran fixades.
Antalet besökare var efter fem veckors verk·
samhet (när detta skrivs den 21 februari) 123
vuxna och 76 barn. Vi har tänkt fortsätta t o m den
24 mars. - Dock en stilla undran? Var är alla ni
andra som inte kommer till "Öppet hus"? Var är
alla Herrarna som troget går till Ruffen var dag?
Var är alla gamla Mölle-bor som så värdefullt kun·
de berätta om hur Mölle var för 50 år sedan? Gör som Berta Brand!. Gå till "Öppet hus·. Dess·
utom - finns någon som kan ställa upp och ta an·
svaret för nyckeln ibland? Hittills har Gunvor Ra·
nieli medverkat vid nera tillfällen.
Nåväl! Sen är det påsk! Och så trädgård! Och
så badet! Och så är ruljangsen i gång! Och Mölle
i sin bästa sommarskrud! Väl mött då också!
Eva Larsson

- . ---------- . --

Byggrush

i Mölle
Bortsett från tillkomsten ov Gyllerödsbebyggelsen för snart 15 år sedan får vi gå tillbaka
i tiden till turistepoken före första världskriget
för att finna en byggrush lik den som just nu är
inne i Mölla. Två ov de ursprungliga hotellbyggnoderno förvandlas till flerfamil jskomplex.
Möllekuriren vill hör snobbinformera om
vod som händer och komma skall.

Hotell Elfverson återuppstår som Mölles
"Bella Vista". Vilket skiftande öde: Johan
E lfverson öppnade hotellet (den lägre byggnad som blev restaurang och brann 1953) år
1902; ·•annexet", dvs det stora komplexet,
stod färdigt när första världskriget bröt ut.
Under andra världsbranden flyktingförläggning, sedan Reso, Lalla Olinsson, Erstahu ,
Bokelid . . .
Och nu med Göran Knabe i Helsingborg
om byggherre:
E tapp I: 17 lägenheter klara, i bollenvåningen pågår arbete med sällskapsrum. kök, bastu, pool, avslappningsrum, solarier.
Etapp ll : "Pigero" (personalbostäder), träbyggnad öster o m huvudbyggnaden. blir konferensanläggning med eget kök och på övervåningen 8
övernauningsrum.
E tapp lll: Nyproduktion av 22 lägenheter i soute rrängbyggnad på s länten ner mol byn. Klart fö r
infl yttning under fö rsta halvå ret 89.
Etapp [V: På den nedbrunna restaurangens mark
en husgrupp med 10 stora etagelägenhete r, klart
J 989/ 90.

Totalt alltså 49 lägenheter. Lägg därtill att
Lars Hedåker (Hedson lnvest) i Bjärred förvandlar av Bernhard Paulsson 1914 uppförda, nyligen rivna Storhallen (Vita Nova, Möllegården) till en fastighet med 19 hyreslägenheter, så får Mölle ett betydande tillskott av
bostäder.
Möllegårdsprojektets o mfa ttning: Tvåvåningshus
med inredd vind och souterrängvåning, dä r även
främ re delen innehåller bostäder, dvs lägenhe ter
i fyra plan.
De 19 hyreslägenheterna har alla terrass eller
balkong i väster. I sout errängvåningen fem små
2-rummare, på plan 2 och 3 blir det 2-rumslägenheter på ca 70 kvm, plan 4 (vindsvåningen) två

S1orhal/e11 (lvföllegårde11) i ny skepnad
3-rums och två mindre 2-rumslägenhcter. I källaren gemensam tvättstuga, motions lokal, fö rråd.
Lägcnhetsplanen nås genom gemensamt trapphus med hiss och lo ftgång på plan 2 och 3.
lnflyuning planerad till I december i år.
Olympia renoveras

Arne Dahl berg, som i juni kan blicka tillbaka på
25 år som innehavare av G rand hotell, har också
ett ston projekt på gång: helrenovering av annexet
O lympia, el! av Möllcs fö rsta riktiga badhotell
( 1909), till i fö rsta hand e n konferensanläggning:
toalett. d usch, telefon i vart och cl! av de 24 rummen (varav 10 dubbelrum), nya dörrar motsvarande dagens krav på säkerhet och kom fo rt,spröjsade fönster i samma stil som nu, men i 3-glas, även
på verandan som blir ko nferenslokal, med intilliggande fy ra grupparbetsrum. Nya balkonger, nytt
tak. Och så målas hela byggnaden utvändigt.
I maj hoppas Arne Dahlberg kunna ta emot de
fö rsta gästerna på nya O lympia som jämte Grands
33 rum skapar stö rre möjligheter än hittills all
konferera i Mölle.
Nya å re t runt- och sommarvi llor samt flera tilloch o mbyggnader fö rstärker int rycket av byggrushen i Mölle.

C

Friluftsfrå"mjandet i Kul/obygden firar påsken
med tips- och bingopromenad från Bjö rkeröd på
annandagen, start kl l0- 13. Liknande promenader den 17 april, 8 och 15 maj. Vandring över Kullaberg från Tussans badplats i Arild den I maj kl
10 med Mölle-bon Erik Ljung som ledare. Från
den 4 maj sju onsdagar vårlunk påKuUabergkl 1819. Blo mstervandring på Kullaberg den 12 juni,
start från Bjö rkeröd kl JO.
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KONSTEN I MÖLLE
I Stationshuset bjuds i sommar på mycken
konst, i varierande tekniker. Såväl gamla
väntsalen som resgodsmagasinet (annexet)
är eftertraktade.
19 - 25 maj
Ulla Blo mqvist (olja, a kvareU)
Kerstin Johnsson (keramik)
26 maj - 1 juni
Inga Landgren (olja, akvarell)
2 · 8 juni
Å terbud. vakant
9 · 15 juni
Hantverksgruppen "Fingerfröjd": Marga reta Andersson. Anne Bjellerup, H elle C hristensen, Maria E kdahl, Anne-Berith E ngh, Nils Ho lmqvist,
Kers tin H ö rman, Anna Lundm ark , Annsolie Pet·
tersson. Margareta Sjöstedt, Pia Tho rlund (akvarell. ke ramik , textil, trä, s mycke n, sti ckat, våvt)
16 - 22 juni
Lennart Silen A lfredsson m n (olja, akvareU)
23 juni - 6 juli
Skånemå.Iama: Bengt Alexen, Gunilla E kströ m.
Helle Geri ng, Barbro Göth e, Carin a Josefsson,
Raija Tuuli (olja, akvarell, pasteU, teckninga r.
skulptur)
7 · 13 juli
U lla Dagbjer (batik, bildväv), Inger Falkenberg
(keramik, bl a motiv från sydsvenska bonadsmålningar), Lisbeth Lif (olja, ke ramik, skulptur)
14 · 20 juli
Anto nio Lopez (olja. grafik)
21-27juli
Bjö rn Malm (olja)
28 juli· 3 augusti
Ulla Schyberg (akvarell, collage). Lennart Schyberg (krita)
4 · 10 augusti
Staffan Barkelid (olja, ak vareU)
11 · 17 augus ti
Rolf Sundström (olja)
18 - 24 augusti
Maja LyseU (olja, akvarell), Ingrid Göransson (olja, akvarell)

Bidrag till detta medlemsblad är mycket
välkomna. Adress: Möllekuriren, Box 44,
260 42Mölle
Redaktör: Åke Thomson

Tidningen har producerats på
Pingvinpress Grafiska AB i Råå

Anne xet:
16 · 22 juni
Inga Gårdmark (akvarell)
23 juni - 6 juli
Gertie Ko rnemalm. (olja. grafik)
7-13juli .
A sta Wiberg-Sjöqvist (olja)

14 - 27 juli
Gerd Ad le r (o lja). Ulla Kjcllc nbe rg-Fägerstrand
(graverat glas)
25 juli· 3 uugusti
Maj Li ndq vist (akva rell)
4 - 10 uugusti
C hristiane George (etern eller. målade ko rga r).
Kristina lgnc tam (bildväv), Irene Lindgren (texti l. färgat ga rn. lj us). E lsa- Kcr ti n Nord berg (näverslöjd)

Läsvärt att låna
Kära Mö lle-bo, när var du e na t på biblioteket i Stationshuset, Höganä stadsbibl.ioteks
dessbä tt re int e nedläggning hotade utlåningsstation. och lån ade böcke r? Dä r finns
faktis kt e n he l del att lå na he m!
Var tredje må nad ko mmer e n laddning
från stadsbiblioteket med ca 200 fä rskare
b öcke r, till stamkunde rnas glädje. Tyvärr är
de trägna besökarna inte överväldigande
många! Fö rra å ret lå nades I 077 böcker ut
i Mö lle (1986: l 048, 1985: l 331), åtskilliga
av dem unde r sommaren. d å be ö ksfrekvensen ä r stö rst och då särsk.i lt barn- och ungdomsböckerna lå nas flitigare.
Dessa siffror s peglar na turligtvis inte läslusta n i Mö lle - många bybor utny11jar stadsb iblio teket och d et komme r bo kpaket på
poste n ...
Bibliote ket i Mölle har öppet to r dagar kl
16-18. Te lefon nyligen installe rad: 47 725.
Böcker ka n du beställa ut till Mö lle från Höganäs.
Gun Pe rsson som varit bibliotekarie de senaste sex åren slutar nu de n 31 mars. Tills vid are tjänstgör Regina Thelin inifrån huvud·
bibliote ket.

C

Gro11va11dri11g. Kullabygdens naturvårdsför·
e ning ano rdna r på Skånes naturdag d en 15 maj en
grott vandring på Kullabe rg. Samling vid Mölle kapell kl 9. - Blo mstervandring samma dag.Samling
i Mölle hamn kl 13. - Försommarvandring på Fäladen 11 juni. Samling vid Stationshuset kl 16.

p1ngv1npress r4å

