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En bytidnings premiär
Mölle Syförening har varit aktiv i över
femton år och frågorna och insatserna har
varit skiftande. Nu, värderade Mölla-bo, får
du ett nytt exempel på vår aktivitet.
I denna lilla tidning, som fått namnet
Möllekuriren, vill vi tala om de många
varierande områden där Mölle Syförening
skall och bör synas. Vi vill även redovisa en
del av det arbete som läggs ner under året.
Då Ingeborg Höber 1956 tillsammans med
några andra Mölla-bor startade en förening
för att bl a rädda det gamla varmbadhuset,
som då skulle rivas, anade väl ingen att så
mycket skulle komma att uträttas i den
kvinnoförening som senare, 1972, skulle få
namnet Mölla Syförening.
Att budgeten från att ha varit av mycket
blygsamt format i dag har ökat till cirka
180.000 kronor beror inte bara på inflationen. Låt oss påminna om upprustningen
av Karl Xll:s skansar, belysningen i hamnen, övertagandet av gamla stationshusets
drift och skötsel, tillkomsten av flaggspel,
övertagandet av driften av barnbadbassängen i Solviken, hamnutbyggnaden,
frågan om äldrebostäder i Mölla m m.
En del av de frågor som givit resultat har
krävt stora insatser av föreningen, en del
återstår att arbeta vidare med. Vi strävar

efter att åstadkomma en bättre by för alla,
fiskarena och fritidsbåtarna skall ha en
bättre hamn, badplatserna vara i gott
skick, Mölle skall vara attraktivt för turister
och, inte minst, servicen måste öka för
byns invånare.
Naturligtvis kommer det alltid att finnas
frågor där åsikterna är delade om vad som
är "att tillvarata byns intressen" så som det
står i föreningens stadgar, men då blir det
att kompromissa.
Vi tackar nu bidragsgivarna till detta premiärnummer och önskar dig välkommen med
förslag till föreningens verksamhet, med
artiklar, insändare, bilder etc till tidningen.
Låt oss gemensamt sträva efter att Mölla
skall få behålla och utveckla sin alldeles
speciella karaktär och låt oss visa kommunen att i Mölle bor det folk som värnar om
sin by!
Lennart Silen Alfredsson
0
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ARSMOTE
Mölle Byförenlng kallar till ordinarie årsmöteiStatlonshusetsanne:a::toradagenden 6augusti kl 19.00.
Kaffe serveras.
Dagordning och årsmöteshandlingar publiceras på sidorna 7-14.
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Hur blir man egentligen Mölle-bo
utan att vara det frå n födseln?
Författaren Hans Peterson skildrar
här hur han som f d åretruntboende,
nu som helg- och sommarbo
upplever Mölle och dess
- som vi alla tycker alldeles speciella atmosfär.

Kullabergs stäv mot nordväst höjer och
sänker sig genom istiderna som ett lastfartyg i dyning. Försvinner ned under
ytan och dyker upp någon ånniljon
senare.
Vi kom hit i juli för nära trettio år
sedan, bodde kvar året runt i drygt åtta
år och köpte fem år senare ett
sommarhus nere i byn. Inte blir man
Mölle-bo på så kort tid.
En gång, när tillvaron var mer stabil.
påstod man att det tog tre generationer
för att bli accepterad av skeppsredarna
i Göteborg. Kanske det är en lämplig
måttstock också här.
Och omvänt. Hur många bor nu kvar i
tre generationer? Även om man kan
skönja sarnmansnärjda släkttrådar ur
det förgångna.
Hur många infödda Mölle -bor har råd
att konkurrerci. med somma rgästerna
om en bostad? Det är inte bara fråga
om en klassindelning, snarare en
k.Jassförflyttning.
Hur är procenttalen inom olika
sociala grupper här i förhållande till
Höganäs?
Men så har heller inte
Höganäs omvandlats så mycket så
många gånger som Mölle.
Den egna strukturen
Ändå anar man sig till faktiska eller inblllade avlagringar från hedenhös. De
finns i landskapets struktur.
Berget, fäladen, havet.
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Här finns i grä sets tunna skinn över
de rundslipade stenarna hjuls på r som
man vill tro u tgör den urs prungliga land vägen in mot omvärlde n. Då det väld iga
fältet bort mot Kockenhus var snår och
kärr och betesma rk för vilt.
Eller den eviga dimma n normalt mi lda
vintrar, en dimma från november till
februari. Vila nde över minne n av utplånade grå fiska rstugor med båtar u ppdragna mellan kå sernas s te nrader
längst in i viken, lå ngt inna n n ågon fyrbåk eller fyr varnade för Kullens spet siga för.
Vilken skillnad mellan å rstiderna !
Badortens somrar med e tt internationellt semes terliv. Vintrarnas stillhet under dimman, under de kalla
vintrarnas pinande östanvind.
Inte underligt att husen vä nder sig
inåt, bakom h ä ckar och mura r. till
skydd för saltstormar och nyfikenhet.
Fast det är synd. En blomsterprakt som
tilläts välla ut mot ga torna skulle
förändra byns karaktär från en kvarleva
vilande på minnen till just va d den ä r ,
något unikt, en tillflyktsort i förbund
med hav, väder och vind.
En risk?
Det finns en risk att fiskelä get frå n det
förflutna förvandlas till en he lsingborgskt opersonlig förort, där grusvägarna omsorgsf.ullt göms under asfalt
och vägstadga. Aven om m a n är tack -

sam över att det ärligt talat rått fula
brungrå höganästeglet skyms av vita
brädväggar och - till förnöjelse för sekels kiftets sommargäster - snabbt upph ä ngda verandor i alla väderstreck.
Gudskelov blev Gyllerödsområdet en
levande transplantation med färg och
mus t och grönska, Jämfört med Nyh a mns bleka s pikra ka fantasilösa
nybyggnation. Och n a turligtvis är Arild
pittoreskt, men de har solen i ryggen .
s tackarna, med an vi bor på en
medelhavslikna nde sydsluttning.
En
frodig sluttning som för trettio år sedan
hade enbart vita hus vilket underströk
det sydländskt osvens ka - eller förskönar minnet?
Så snabbt går förä ndringen , att den
som s tår utanför undrar om dessa som
bestämmer om hus. gator, vägar, ha mn .
pirar och allt annat är medvetna. Inte

medvetna R'.>r att hejda och stoppa, vem
kan hindra tidens gång, men att styra,
lirka, så att de byar från gångna
århundraden som ligger blldlikt eller
påtagligt under och i det nuvarande
Mölle inte utplånas.
Eller är risken enbart en utanförståendes ängslan för att något tidlöst
ska ta skada i ivern att underlätta för
bilismen, turismen, konventlonalismen? I ett samhälle som mindre än
något annat haft en chans att vara
konventionellt.
Men så kommer ännu en storrndag
som låter triften darra på fäladen och
de betande kvigorna att söka skydd
bland björnbä rssnåren. Skummande
bränninga r glider in mellan de avslipade stenarna och forntid blandas
åter med nutid i ett evigt brus.
Hans Peterson

TILL MINNET AV ALMA ÖHRSTRÖM
Mölle har mist en av sina mest färgstarka personligheter, Alma Öhrström.
Ur
hennes rika, av oss alla väl kända och uppskattade kollektion har Greta Yngve
valt stoffet till denna minnesteckning.
Jag vill vandra på doftande sommaräng,
på en stig längs ett blommande dike.
Vill minnas hur fordom man levde i Räng
i fantasiens förtrollande rike.
Ser bonden som plöjer vid åkerren.
En mor hackar betor vid lärkors sång.
Från Hammars kyrka hörs klockklang sen
som kallar till helgs mål och altargång.

Jag Vill måla min ungdoms inners ta dröm
I en ödmjukt berättande saga,
om sorg och glädje, om kärlek så öm,
min gärd, min tribut, du må taga.
I blåelse hoppet framtonar,
med gullockra det ljusa s ig ter.
Tron, vårgrön, nog sorgen försonar,
det röda hjärtat med kärlek du ger.

Jag vill stanna en kväll vid en gammalgård
där Pols tjärnan lyser på svalen .
Om släde och häst en d rang tar vård,
går sen in genom låga port.alen.
Jag vill sitta på fållbänk och läsa for små
de tänkespråk väggen bekläder,
som farfar drömma I gungstol blå
medan trasmattors mångfald gläder.

Låt mig llilja ditt ststa penseldrag
vid näxtergals sång i varfrutiden.
Vi vet att sagan tar slut en dag,
din gudstro ger vilan och friden.
Dina barn, dlna tavlor, de minnen Vi fatt
skall alltid Vi uppleva åter.
När ststa tåget från Mölle har gått
det glada hjärtats målare Vi begråter.

Jagvtll uppleva vännernas Möllc-dag
som i yppiga far-ger ses glöda.
Når konstnäm i penslen tar friska tag
blir det majstångsdans och vardagens möda.
Jag vill sitta vid namnen en sommarkväll,
se branning mot berget fräsa
när solen sig sänker på himmelens päll
bak Kullens sågenomsusade näsa.

Läst vid den minnesstund som fullbordade
jordflistningsalr.ten.
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IH~s iMölle
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Bert och Kirsten Knafve startar
i detta Möllekurirens första nummer
en serie, kallad "Hus i Mölle",
där efter hand byggnadernas
historia och skiftande öden berättas.
Kirsten Knafve har skrivit
den första presentationen:
det "engelska" huset med adress
Norra Brunnsvägen 4.

Norra Brunnsvägen 4
På Norra Brunnsvägen 4 ligger ett hus
som till utseendet skiljer sig från de
kringliggande skånska fiskarlängorna.
Det är byggt omkring 1910 och avviker
med sina två våningar. engelska skjut-

Alfred och Llzzle på ''Halvan" däck med
papegoja och akeppehund.
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fonster. verandor och balkonger från
sekelskiftets byggnadsstil.
I den låga gröna byggnaden intill
bodde under förra seklet fis ka ren
Anders Larsson Knafve och hans
hustru Anna Jönsson Tyge. De fick
flera barn, däribland sone n Alfred som
fOddes 1870. Som alla barn vid d enna
tid fick Alfred tidigt börja arbeta. Under
barnaåren gick han med post mellan
Mölle och Arild och som tolvåring
mönstrade han som kock i Mölleskepparen Ludvig Assarssons galeas
"Kullen". Efter konfirmationen och
avslutad skolgång kom Alfred ut på
vidare vatten och seglade i såväl
svenska som engelska skepp. Efter
avlagda examina i Västervik gick han ut
som styrman och seglade något av de
första åren efter sjökaptensexamen
som ende styrman i ett engelskt
skonertskepp med vilket han flera
gånger rundade Kap Horn.
Så kom han hem och blev l :e styrman
i barkskeppet "Halvar", hemmahörande
i Helsingborg. Ar 1899 blev Alfred
Knafve befälhavare och förde sedan
"Halvar" fram till 1908 då fartyget
forsåldes till Norge.
Med "Halvar" gjorde Alfred tillsammans med de många Mölle-bor

som
arbetade ombord
resor
till
avlägsna ha mnar oc h länder runt om i
världen. Ofta anlöptes East London i
Sydafrika och där blev Alfred förälskad i
de n unga Lizzie. De träffades varje gång
Alfred kom i hamn och efter några resor
me lla n Australien och East London blev
det bröllop i Cape Town. Lizzie gick
ombord i de n svenska skutan med sin
Alfred och lä mnade föräldrar och hemland för sjömannen och sjömansHvet.
Nu blev det en bröllopsresa ut på
världshaven och Lizzie stannade ombord hos sin man ända fram till dess
s keppet såldes. Då kaptenen ombord
vid denna tid i långfart själv slöt frakter,
anpassade Alfred Knafve resorna så att
man mer än e n gång återkom till Ea st
London. Här föddes också deras förste
son, som emellertid dog kort efter
födelsen .
Lizzie Knafve fick uppleva sjölivet i
alla dess former under de år hon
seglade med "Halvar". Ett piano hade
installerats i salongen och vid gott
väder strömmade tonerna ut på
akterdäcket till glädje för Alfred som var
mycke t glad för sång och musik. Men
ofta blev sjöresorna långa och Lizzie
fick utstå många strapatser. En färd
mellan Rangoon och Falrnouth blev
osedvanligt besvärlig och provianten
var helt s lut då man nådde Ascension.
Stuerten ombord hade då skrapat Ihop
de sista resterna i mjölbingen och
bakat en kaka som han förärade Llzzie.
Att kakan till en del utgjordes av
skeppsmaskar kunde ej hindra att den
åts upp.

hemland alltför mycket. Här bodde hon
och Alfred sedan livet ut. Li.7..zie besökte
East London en gång efter bosättningen
I Mölle och ~ 924 reste en bror och en
syster upp till Mölle och stannade där
ett halvt år.
Vid tiden för första världskriget var
segelsjöfartens
blomstringstld
förbi
och Alfred fick I stället bli ångbåtsbefälhavare. Hans sista båt blev
s/s "Elsie" av Gamleby som han just
s kulle gå till sjöss med då han hastigt
avled under ett besök i hemmet i april
1922.
Tedags

Under 45 år måste Lizzie - som för sin
kärleks skull flyttat till andra sidan
jordklotet - leva ensam i sitt stora hus i
Mölle. Hennes tre söner var alla sjömän
som oftast var ute till sjöss.
Sitt
engelska ursprung glömde hon aldrig.
Varje eftermiddag dukade hon en prydlig bricka för "a nice cup of tea" och
svenska språket lärde hon sig nog
aldrig att behärska riktigt. I finrummet
som vätte ut mot Brunnsvågen hängde
en stor oljemålning av barkskeppet
"Halvar" och på bordet stod silverskålen
Alfred fått i Sunderland på sin 50årsdag av skeppskamraterna. På pianot spelade hon en·gelska melodier och
för barnbarnen berättade hon om livet i
Sydafrika och om åren ute på oceanerna.
Lizzie Knafve avled 1967 och begravdes vid sin man på Brunnby
kyrkogård. Deras gravsten prydes av ett
seglande skepp.
Kirsten Knafee

Villa Africa
Efter fartygets försäljning reste Alfred
och Llzzie hem till Mölle dit de kom
julafton 1908. Deras första bostad blev
på Turisthotellet. Därefter flyttade de
ner till Alfreds föräldrahem på nuvarande Norra Brunnsvägen 2. Efter en
tid beslöt de att bygga ett eget hus.
Från Amerika Införskaffades ritningar
och på en tomt intill föräldrahemmet
uppfördes så 'Villa Afrtca" - det lite
ovanliga hus som I dag kanske förvånar
en del förbipasserande på Norra
Brunnsvägen. Måhända fick huset sin
något osvenska utformning för att
Llzzie inte skulle sakna sitt forna

LOPPMARKNAD !
Mölle ByRirening anordnar lördagen den 8
augusti en loppmarknad utanför Stationshuset med start kl 11 . En auktion på särskilt
åtråvårclatingbörjarkl 15.
Alla användbara ting år välkomna, t ex
böcker, skivor, porslin och glas, prydnadssaker, tavlor, leksaker och diverse prylar.
Inlämning sker t motionshallen t annexet
varje kvåll l<l 18-19 från lördagen den l augusti till och med fredagen den 7.
Kontaktpersoner år Jean Wagner, tel 474
55, ochSlvDretwitz, tel47685.
Om du vill hjälpa till, gärna även under
lnsamltngskvällarna, ring Ull Jean eller
Slvl
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Ett mirakel
- en verkligt skön
valborgsmässa

Bålet har tänts, ''Vintern
rasat ut" sjungits, talet
kan börja.

Hä r i Mölle uthä rdar vi a lla de sorters
bistert vä der men ä r oä ndligt ta cks amma nä r s olen lyser upp vår fagra
nej d . Efter den onorma lt kalla vin tern
(december - mars) kom en gans ka solig
april och , under över alla under. vi
kunde fira en rekordvarm valborgs mässa.
Vi gick man ur huse för a tt s a mla s vid
byffireningens bål på fäladen.
Möllekuriren publicerar här d et inspirerade vårta) som professor Arne
Hagberg höll och som, tyvärr. inte kunde uppfångas av alla i högtalarna.
Arne Hagberg har ordet.
Vi känner vårt ansvar
Så samlas vi igen på fäladen vi Möllebor att hälsa våren med de gamla kära
vårsångerna. De ä r djupt rotade - uttryck för våra känslor inför det nyuppvaknande. sprittande livet i naturen.
Allt hör samman med valborgsmässoafton. Flyttfåglarna har återvänt. Inte
alla ännu - näktergalen kommer omkring 8 maj. Blåsipporna avlöses av
vitsippor och orkideer och Mölles egen
vårviol. Klockgrodorna år i full fart med
sin säregna musik borta i dammarna.
Snart år hela fäladen klädd i triftens
ära pastellfärg. En ljuvligt skön tid är

ritågande.
upplever den
I'röding

så här.

Det glittrar så gnistrande uackert ! 6n.
det kvittrar så lustigt !fw-en.
Här lfggerjag lat som en bortskämd son
f knät på m1n moder naturen.
Det sjungeroch doftar och lyser och ler
frånjorden och hlmlenochalltjag ser.
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Det är som om vinden eU budskap mig bär
om lyckliga d agar, som randas.
M ilt blod.är i oro.Jag trorjag är kär
· i vem?· ack i allt som andas.

Ja. n og ä r n a turen beru sande s kön om vi ha ndskas med den varligt.
Vi ka n i dag nj u ta av en renplockad
fälad - tack vare må nga a n svars kä nnande bybors in sats. Fä la den h ä r
ser ju efter va r s torm ut som en sop tipp en världens soptip p med spår av m å nga
olika kulturer . ett stycke av plastålderns kulturhis toria. plastförpack ninga r med a ll världen s s prå k. Vi s tår
synbarligen ma ktlösa inför en fortgående nedskrä pning. Men det värsta i
vår nedskräpning är kans ke det som
inte syns direkt.
Vi kä nner vårt ansvar särskilt en kvä ll
som denna.
Hotbilder
Vi Mölle-bor är privilegierad e: En
vacker by i en fantastisk om givning.
Men hotbilder har länge funnits.
Redan på 1700-talet bröt ma n sten på
berget och stenbrytningen tog full fart i
slutet av 1800-talet. Ar 1913 utbjöds
västra Kullaberg till försäljnin g för
exploatering av den lätt tillgängliga
stenen. Några framsynta naturälskare
slog larm; man bildade AB Kulla bergs
Natur och inköpte berget - och den 10
maj 1915 fick man sin lagfart. Sedan
Fysiografiska S ällskapet i Lund blev
huvudägare är det få lokaler i vårt land
som utforskats bättre än Kullaberg.
Fortslittnlngsld 15

kallar till ordinarie årsmöte i Stationshusets annex
torsdagen den 6 augustil987 klockan 19.00

Dagordning
l . Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän vid årsmötet.
2. Fråga o m kallelsen till sammanträdet utfärdats i behörig ordning.
3. Styrelsens förvaltningeberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgiften för kalenderåret 1988. Styrelsen föreslår
att årsavgiften höjs med kr. 5:- från kr. 30:- till kr. 35:- per familjemedlem.
7. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Nuvarande

Ordförande
Lennart Silen Alfredsson
Ordinarie ledamöter
Gerda Dahl
Eva Larsson
Lennart Löfkvist
ÅkeThomson
Gösta Tivelius
JeanWagner
Suppleanter
Siv Dreiwitz
Britt Möller
JohannaPyk

Vald till Valberedningens förslag

Till

1987

Omval

1988

1988

Nyval Ann-Uz Martinsson
Nyval Siv Dreiwitz
Omval
Omval
Omval

1988
1989
1989
1989
1989

Nyval Ann-Marie Elfversson
Omval
Omval

1988
1988
1988

1987

1987
1987
1987
1988
1987
1987
1987

8. Val av revisorer och suppleant
Nuvarande

Vald till Valberedningens förslag

Till

Ingeborg Höber
Ingemar Larsson

1987
1987

Omval
Omval

1988
1988

Suppleant
PerRyden

1987

Nyval Lennart Ohlsson

1988

9. Val av eventuella kommitteer.
10. Utse valberedning
Nuvarande

Sonja Heimer
Birgitta Rönneman
Marianne Cronberg

Vald till Valberedningens förslag

1987
1987
1987

Till

Omval
Omval
Omval

11. Förslag att byföreningens sopcontainerverksamhet skall upphöra.
12. Förslag till förböttringar och/eller förändringar till byns fromma.
13. övriga frc'lgor.

VÄLKOMNA!

STYRELSEN
Kaffe serveras
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1988
1988
1988

Mölle Byförening
Verksamhetsberättelse 1986 -1987

Föreningens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Lennart Silen Alfredsson
(ordförande), Lennart Löfkvist (v. ordförande), Gerda Dahl (sekreterare),
Gösta Tivelius (kassör) samt Eva Larsson, Åke Thomson och Jean Wagner.
Suppleanter har varit Siv Dreiwitz, Britt Möller och Johanna Pyk.
Under verksamhetsåret har sex styrelsesammanträden hållits. Samtliga
styrelseprotokoll finns tillgängliga för föreningens medlemmar i filialbiblioteket i Stationshuset.
Inom styrelsen finns ett arbetsutskott (au) som består av ordföranden,
sekreteraren och kassören. AU har haft ett flertal sammanträden under
verksamhetsåret.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning är god.
Genom en relativ återhållsamhet på kostnadssidan har förra årets förlust i
år förbytts i ett överskott på kr. 11 892:48. Reparationsplanen för
Stationshuset har icke tillfullo kunnat genomföras. varför resterande
arbeten kommer att utföras under nästkommande räkenskapsår.
Vad budgeten för nästkommande år beträffar har debet och kredit i stort
balanserats trots uteblivna inkomster av hamnfest och lotteri.
I övrigt hänvisas till tablån för Vinst- och förtusträkningen och
Balansrökningen.
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Verksamheten i övrigt
Allmänt
Verksamheten inom föreningen har liksom tidigare år inriktning på
att genom olika arrangemang stärka och vidga bygdegemenska pen
att genom att ta egna initiativ och bevaka andras åtgärder vårda
miljön
att bibehålla och förbättra servicen i byn samt
att sprida kunskap om och öka intresset för Mölle och dess omgivningar.
Anslagstavlor
Den anslagstavla som finns på Gyllenstiernas alle har bytts ut, eftersom
den var i mycket dåligt skick. Den nya är utförd med glasdörrar så att de
meddelanden som sätts på tavlan inte skall fara illa av väder och vind eller
försvinna i blåsväder.
Sopcontainerservice
Styrelsen föreslår årsmötet att byföreningens sopcontainerverksamhet
skall upphöra. Anledningen härtill är att hämtning av grovsopor numera
ingår i det ordinarie abonnemanget för fastighetsägarna.
Som framgår av föreningens ekonomiska redovisning betingar sopservicen ett belopp på totalt c:a 16 CXX):- kronor. Från detta belopp dras
sedan det belopp som kommer in i form av frivilliga avgifter, c :a 7 000:kronor, återstår alltså en nettokostnad försopcontainerservice på c :a 9 000:kronor.
Byinforrnation
Styrelsen ansåg att det skulle vara bra att på något sätt nå ut bättre till
byns innevånare med information om vad som händer i byn än att vänta till
årsmötet. Resultatet blev den tidning som gått ut med kallelsen till detta
årsmöte. Den har döpts till Möllekuriren och kommer att ges ut med två
nummer om året.
Pensionärsbostäder för äldre
Styrelsen har skrivit till kommunen och efterlyst förslag till planering av
bostäder för Oldre. Något svar har inte erhållits på skrivelsen. Däremot har
kommunen inbjudit de boende inom Gyllerödsområdettill en informationsafton i detta ärende. Styrelsen skrev till kommunen ytterligare en gång och
anhöll om att samtliga boende i Mölle informeras om kommunens planer
ifr6ga om bostäder för äldre.
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Barnbadbassängen i Solvik

Styrelsen erfor att kommunen inte hade för avsikt att sätta barnbadbassängen i d rift inför kommande badsäsong. Efter åtskilliga turer har
styre lsen nått en överenskommelse med kommunen. Byföreningen tar
över ansvaret för bassäng en genom en entreprenör. som håller
b assängen igång under sommaren. Föreningen erhåller kostnadstäckning
av kommunen till ett fixerat belopp för entreprenören och en del
kringkostnader.
Solviksbadet

Med anledning av att Solvikens badplats inte blev iordningställd och
badsäsongen närmade sig tillskrev byföreningen kommunen och krävde
att omedelbara insatser skulle vidtas för att göra badplatsen användbar.
Kommunens svar var att de inte hade möjlighet att göra något denna
säsong annat än ett provisorium. eftersom det var ett alttför stort arbete för
att man skulle hinna med det i år. Gatukontorets chef föreslog Lennart
Alfredsson att byföreningen i höst tillsammans med kommunen utvärderar
sommarens erfarenheter från badplatsens nyttjande i nuvarande skick.
Vidare åtgärder får därefter baseras på denna utvärdering
Julgransplundring

Söndagen den 11 januari var det julgransplundring i Stationshuset. Tyvärr
var anslutningen inte särskilt stor men tillställningen som sådan var trots det
ändå mycket trevlig.
Byfest

Lördagen den 7 februari var det dags för byfest på Hotel Kullaberg. Att
det var en populär tillställning var inte att ta miste på. Mer än 90 Möllebor
hade samlats till en enkel men välsmakande måltid, Mölles egen kör sjöng
under ledning av Jean Wagner och några av byns unga förmågor ställde
även de upp med sång. Dessutom lät Jan Jansson oss lyssna till fint gitarrspel. Det förmedlades också en del hembygdskunskap med därtill
hörande frågetövlingar. Den allmänna uppfattningen var att byfest det
borde vi ha minst en gång om året.
Hamnfest

Tyvärr blev det ingen hamnfest i år. Skälet var att varken Tennisklubben
eller Segelsällskapet var beredda att ställa upp på någon gemensam fest i
år. Syföreningen har inte möjlighet att ensam klara av en hamnfest. Det är
svårt att engagera tillräckligt många personer som är villiga att lägga ner
så mycket tid som krävs för att planera och genomföra ett sådant
arrangemang.
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Varlborgsmässoafton
Valborgsmässofirandet på fäladen samlade många glada deltagare.
Våregen Möllekör sjöng vackert och Arne Hagberg höll ett stämningsfullt
tal. Dessvärre förmedlade inte högtalarna ljudet så väl men detta är ett
problem som vi får lösa inför nästa valborgsmäss.
Midsommarafton
Midsommarlekar för barnen arrangerades som vanligt i lekparken. Dör
var gott om både barn och vuxna och stämningen var god. Åke Sahlsten
och Alf Yngve svarade för den glada och medryckande musiken.
Lotteri
Styrelsen hade för avsikt att tillsammans med Tennisklubben och
Segelsällskapet ha ett lotteri, som skulle sträcka sig över hela sommaren.
Ansökan om lotteri gjordes i vederbörlig ordning till Polismyndigheten i
Helsingborg. Denna meddelade emellertid att den överväger att lämna
ansökan utan bifall. Mölle Syföreing anses inte vara en sådan sammanslutning som kan erhålla tillstånd att anordna lotteri om behållningen helt
eller delvis lämnas till annan föreningsverksamhet . Att meddela tillstånd för
flera föreningar att tillsammans anordna ett lotteri framstår inte heller som
möjligt för polismyndigheten. Det fanns även en del andra orsaker av
ungefär samma slag. Syföreningens kaffelotteri får därför anstå till något
annat tillfälle.
Mölle den 30 juni 1987
för Mölle Syförening
(Gerda Dahl)
Sekreterare
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Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 1/7 1986 - 30/6 1987
Vinst- och förlusträkning

Intäkter

Kostnader

Medlemsavgifter 16 815:00
Hyror
49 558:00
Lönebidrag
c/J 148:00
l 000:00
Övriga bidrag
Hamnfesten
5 700:00
Lotteri
1400:00
Containeravgifter 6 995:00
Kartor
200:00
Räntor
6 721 :83

Stationens drift:
14930:00
Olja
El och vatten 6978:00
Reparationer 6328:20
22c/J:c/J
Diverse
Löner
Soc.avgifter
Containerverksamhet
Administration
Årsberättelse och stadgar
Flaggor
Anslagstavla
Valborgsmässobål
Turistkartor
Diverse
Avskrivningar
Vinst

Kronor

Kronor

148 537:83

30496:80
47926:00
20 746:70
16 772:00
2 772:70
4079:80
l 011 :00
3 734:00
1696:00
722:00
4 790:15
1898:20
136645:35
11 892:48
148 537:83

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Inventarier
Kronor

Skulder och eget kapital
846:50 .
10 747:08
83425:42
20COJ:OO
115 019:00

Mölleden30juni 1987
för Mölle Syförening
(Gösta Tivelius)
Kassör

Skulder
Eget kapital
Arets vinst
Kronor

4354:00
98 772:52
11 892:48
115019:00

Budgettör verksamhetsåret 1/7 1987 -30/6 1988
Inkomster
Medlemsavgifter
Hyror
Lönebidrag
Övriga b idrag
Räntor
Solviksbassängen

18 000:55 000:65 000:1 000:7 000:35000:-

Summa inkomster kronor

181 000:-

Utgifter
Stationen:

olja
el och vatten
reparationer

20 COJ:9 COJ:lSCOJ:-

Löner
Soc. avgifter
Valborgsmässob61et
Trycksaker
Administrationen
Solviksbassängen
Diverse- oförutsett

Summa utgifter kronor

55000:25000:-

2 000:6000:4000:30000:8000:174000:-

7000:-

överskott

Kronor
Mölla den 30 Juni 1987
För Mölla Syförening
(Gösta llvellus)
Kassör
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44000:-

181 000:-

Ett mirakel. ..
Fortslittning från s id 6
Resten av berget blev naturreservat

1965.
Och så har vi vår fridlysta fälad.
Det finn s al ltså de bästa förutsättningar för att vår nä rmiljö s kall
bevaras - vi Mölle-bor är extra privilegierade och har att tillsammans
förvalta de tta vårt privilegium och kan
lä mna ett oförstört arv (il! kommande
generationer.
Det är så må nga på olika hå ll som
känner samhörighet med och älskar
den h ä r trakten. Anders Österling t ex
som i Viken s ka ldade:
Norromfälad i.JjäITblåfärg
serjag kusten ur havet höja
Kullens kedja - min ungdoms berg
svept i minnenas blida slöja

Livets färg

Vintern har varit lång - ännu värre än
de två närmast föregående isvintrarna.
Isen h öll ännu nästan hela mars sitt
hårda grepp om vår kust. Efter en
sådan gastkramning hälsar vi ljuset.
våren - det spirande livet I naturen med
alldeles särskilt stor värme.
Det år inte bara fåglarna och andra
vilda djur som farit illa - tack för
utfodring! - också örter och tråd for illa.
Men trots stormar och vinterkyla
bereder sig bokar och ekar för sin
lövskrud. Det blir åter grönt. livets färg.
Ja. det är grunden för allt liv. för allas
vår tillvaro.
Anders Österling tolkar detta:
Gröna ekar, vad I t..-eten
ärfor oss e n ständig läxa
om den dyra hemligheten
i att växa.
Talig styrka må vi önska
men den sav som djupast inne
får vårlevnads trädattgrönska
heter minne.

De gamla trä.den kan berätta för oss!
Vad kommer de att förtälja kommande
generationer? Det sägs att skogen inte
mår bra. Vårt eget minne brukar såga
oss att det var bättre förr. Enligt
traditionen från valborgsfirande I Lund
skall magnoliorna vara utslagna i blom.

näktergalen vara kommen. träden i
Lundagård gröns ka den I maj. Och de t
var säkert så fram till 1753.
Då
nyttades nämligen I maj elva dagar
tidigare och kom med ens före
nä ktergal. före m agnoliablommor och
före bokarnas grönska . Vårt land h ade
lå ngt om länge anslutit sig till påven
Gregori us
XJll:s
tideräkning
och
lä mnat den gam la från Julius Cesars
tid.
Så djupt rotade ä r våra traditioner - ja.
ännu djupare! Vem var Valborg? En
nunna nere i Tyskland som helgon förklarades I maj i slutet av 700-talet.
Men hon fick sannolikt överta ä nnu
äldre sedvänjor.
När vi nu står här på Mölle fälad kan vi
erinra oss att 1 maj var tiden för
avsynir g av gärdsgårdarna. inhägnadern:;. för djurens be tesma rker,
fäladerna. en del av bygemenskapen.
inför årets betesgång. Man reviderade
byns rä kenskaper och man firade gille.
Eldar tändes för att skrämma vargar
och a ndra vilda djur som kunde
a ttackera boskapen.
En resurs

Byalaget hade en central funktion. Vi
har också nu en byförening som vi kan
ge viktiga funktioner. Men det beror på
oss - och på vad vi vill med vår by och
dess omnejd. MöUe med berget. skogen.
fäladen och havet är en pärla. Men ännu
bättre är den resurs som Mölle-borna
själva utgör. En härligt brokig skara
individualister med många talanger.
Tillsammans kan vi uträtta mycket för
att trivas med vår fina natur och ha det
trivsamt i vår samvaro. Det är viktigt att
skapa en positiv atmosfär av trivsel och
att också förmedla den till alla våra
sommarturister, som också vill och har
rätt att njuta av allt det sköna och
vackra hår omkring oss.
AmeHagberg

0

ALLSANG!
Höstens första allalqstrllfl' l Statlombuaet
arrangeras onsdaaen aen 16 september med
start kl 19.00.

Gör nu •la& i saken, kom med och sjua,!
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En aktion
för Solviken
Solvikens badplats hade till stor och
allmän besvikelse inte rustats upp till
årets badsäsong. Syföreningen insåg
tidigt att något måste göras för att få fart
på ansvarig myndighet och vädjade till
slut vid en uppvaktning hos kommunalrådet Lars-Olof Strufve om en
räddningsaktion.
Måndagen den I 5 juni överlämna de
ordförande,
Lenna rt
byföreningen s
Alfredsson , den skrivelse som - med
undantag för bilagorna - publiceras
nedan.
Kommunalrå det var n ågot
förvånad över att ännu ingen ting gjorts
åt bryggan i Solviken och s tällde s ig
positiv till att frågan om e n bättre
brygga nu måste lösas .
Syföreningen lovar för s in del a tt
fortsätta att a rbeta intensivt för att
Solviken rustas upp.
Skrivelsen Ull kmr..muns tyrelsen i
Höganäs kommun hade följa nde lydelse:
Solviken, på strandmalen nedanför
Barakullen, i Mölle år en av de m es t
kända badplatserna i Kullabygden .
Den
uppskattas
inte
bara
av
mölleborna utan även i hög grad av
sommargäster, av besökare på campingplatsen i Möllehässle och hit söker
sig också sedan länge turister utifrån.
Man skulle utan tvivel kunna påstå att
Solvikens badplats år en av de mest
frekventerade inom kommunen.
Tyvärr har Solviken ett utsatt läge och
har svårt drabbats av höststormarna
under 1980-talet, vilket inte torde vara
kommunledningen obekant. Vi ber att i
detta sammanhang få hänvisa till en
skrtvelse i februari 1984 till fritidsnämnden från en "Solviksbadare", besvarad av nämnden i mars (Bilaga I).
samt till en motion av kommunfullmåktigledamoten Christer Elfverson
i april 1985 (Bilaga 2). Hår har funnits
underlag för planering av åtgärder för
radikala och mera bestående insatser.
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Så förvreds
stålkonstruktionen i
Solviken under en novemberstorm
1986. Ännu på gamla midsommaraftonl987 (23 juni) låg den där ...
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... men på midsommardagen (24 juni)
hade
stålskelettet
transporterats
bort, den inre trappan satts upp
och den 2 juli förlängdes bryggan i
någon mån med en ny stabil
trappkonstru.ktion.

Vi ber även att få hänvisa till en av
ga tukontore t under våren 1985 presen terad inventering. dä r d et om Solviken
bl a sägs : "eventuellt blir det en ny
brygga och badtrappa" .
Efter höststonna r 1984 bekosta de
kommunen de n ödvändiga repara tionerna av "badgrottorna" och lä t
också gjuta n ågra nya s å da n a och e n
"plattform" vid ingån gen till grottorna.
vilket också mycket uppska tta des av
Solviksbadarna.
Inför b a dsäsongen 1986 luta de bryggan mer än betänkligt. Först e fter midsommar rätades den p rovisoriskt upp.
Första svå ra höststormen i fjol raserade sedan definitivt stålkonstruktionen. Nu kunde m ölleborna kanske
börja hoppas att något positivt ä ntligen
skulle hända och vi förutsatte att
ansvariga tjänstemän efter stormarna
åkte ut för att inspektera Solviken. Så
tycks inte ha varit fallet. Under vintern
presenterade en möllebo bilder från
SolviksförOdelsen på gatukontoret.
Vi noterade så att kommunen anslog

20 000 kronor för att åtgärda de skador
stormen och sedan även isvintern åsamkat Solviken.
Vi Insåg visserligen att detta belopp
inte skulle räcka till även en rekonstniktion av bryggan men hoppades att
kostnadsramen skulle kunna överskridas. Vi trodde i vart fall att vad som
kunde göras skulle bli gjort i god tid före
badsäsongen.
När vår ordförande i början av vecka
24 av kommunens gatuchef fi ck beskedet att man nog inte skulle kunna
hinna med m e r ån att ta bort det för
badande livsfarliga stålskelettet och vid
den inre gjutna bryggan sätta upp en
yttre trappa blev styrelsen i Mölle
Syförening naturligtvis bestört.
Nu måste vi ställa de berättigade
frågorna:
Varför började gatukontoret inte
tidigare, redan i höstas, planera för
iståndsättande av Solviksbryggan?
Varför har man kommit så sent i gång
att nödvändiga Insatser inte blir klara
till midsommar?
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Finns det nu några möjligheter till en
akut räddntngsaktion?
Om Inte, anhåller v1 att gatukontoret
bemyndigas att redan nu ta itu med planering och konstruktion av en ny badbrygga som skall vara färdig I god tid
Inför nästa badsäsong.
Att Mölle Byförenlng åtagit sig att
driva barnbadbassängen I Solv1ken - en
räddnlngsaktlon som krävt en enorm
arbetsinsats - tycker v1 borde föranleda
kommunen att verkligen ställa sig mera
positiv till badplatsen I övrigt än vad
som framgår av bilagorna hittills inte
varit fallet.

Ett vinterevenemang
Under tre månader var fisket lamslaget i
Kulla bergsvattnen. De yrkesfiskare som efter en
ovanligt stormig, sillfiskeovänlig höst sökt sig
till Mölle hamn för att härifrån bedriva vinterfisket låg infrusna.
Fredagen den 27 februari kunde ventrålaren
"Hvenö" inte bärga sig längre. Assis!!lns begärdes från lotsverkets under vintern i Oresund
stationerade tjänstefartyg "Baltica".
Skådespelet följdes från Strandvägen av bland många
andra Mölleku.r irens amatörfotograf.
"Hvenö" sökte av egen kraft ta sig igenom, en
meter i taget, ut till "Baltica" men lyckades inte
(den översta bilden).
Räddningskryssaren "Lions" kunde med sin
vassare stäv efter hårt arbete bryta en ränna ut
till "Baltica" och kunde sedan (den nedre bilden)
konstatera att "Hvenö" nu förmådde komma ut
till fortsatt assistans till hemmavattnen.
I slutet på mars ordnade bogserbåten "Kullen"
och "Lions" gemensamt sådana svallvågor i och
utanför hamnen att de infrusna kunde ge sig ut på
försenat fiske.
Den 30 mars var isen försvunnen.
Den 31 mars kom sädesärlan, noterade Ingvar
Blomquist i sin dagbok.
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Aktiviteter i Mölle
Vad gör "farfar" i Mölla i dag när sommarsäsongen är över?
Tar en promenad ner till Ruffen blott, vandrar rent av upp i
skogen eller ut på fäladen? Sitter still i övrigt? Ingalunda!
Aktiviteterna är många i byn, året runt. Möllekuriren vill spegla
dem genom att presentera vad andra föreningar än byföreningeh har för sig. Och den presentationens främsta syfte är att få
ännu flera bybor att aktivera sig.

Kapellsyföreningen
Långt innan Mölle kapell byggdes.
redan i början av seklet började aktiva
Mölle-damer samlas för att ägna sig åt
den verksamhet som sedan, från 1932.
tog fastare form i Mölle kapellsyförening och som i så hög grad bidragit till
både kapell och dess inredning.
Varannan måndag kl 14.30 samlas
medlemmarna nu i Stationshuset
Ordförande år kyrkoherden. Einar
Annefors, vice ordförande Lisa Knafve,
sekreterare Marianne Cronberg, vice
sekreterare Gertrud Elfverson, kassör
Ingeborg Höber och medlemmar i
styrelsen i övrigt Marta Andersson och
Tora Svensson.
Medlemsantal för närvarande 30.
Symbolisk medlemsavgift 5 kr.

Pensionärsföreningen
Kullabergs pensionärsförening nr 605
av SPF (Sveriges Pensionärsförbund)
har cirka 150 medlemmar, de flesta
boende i Mölle. Föreningens rekrytertngsområde omfattar gamla Brunnby
kommun.
Styrelsen: ordförande Greta Yngve,
vice ordförande Per-Gösta Bemstaf
(AI11d), sekreterare Barbro Möller,
kassör Arne Allroth (Strandbaden),
klubbmästare Barbro Tulls.
Representant i kommunala pensionårsrådet: Esbjöm Danielsson.
Årsavgiften utgör 40 kr.
Sammankomster varje månad september - maj, f]årde onsdagen i månaden.
Första hösttråffen blir den 23 september, då naturfotograf Gösta Pålsson,
Åstorp, guidar på temat "På lustvand-
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ring i Skåne". Dessutom planeras ett
besök på Krapperup i september.

Kullens fiskareförening
Deltidsfiskama runt Kullaberg är sedan
ett decennium organiserade i en intresseförening. Kullens fiskareförening,
i akt och mening att hävda sin rätt
gentemot yrkesfiskare och sportfiskare.
Bert Knafve är ende representanten
för Mölle i styrelsen. Han bekläder
posten som ordlekande.
Antalet medlemmar är cirka 250,
medlemsavgiften 20 kr.

Brandkårens kamratförening
Mölle brandkår. som numera sorterar
under Höganäs brandkår, tar upp sina
problem vid kvartalsmöten i sin
kamratförening, bildad 1931, som också ordnar trivselträffar för medlemmarna och deras familjer.
Ordförande
är
Hans
Nilsson,
sekreterare Jan Andersson, kassör
Lennart Svensson.
Medlemsavgiften är för de tolv aktiva
brandmännen 75 kr, för passiva medlemmar 25 kr.

Gylleröd
I Gylleröd verkar samfällighetsföreningen, med ett medlemskap för varje
hus och de år 73 stycken.
Alla för bebyggelsen gemensamma
spörsmål som centralantennen, lekplatser, rabatter etc bevakas.
Årsavgiften år nu 350 kronor, av vilka
större delen går in Ull Höganäs kommun för parkarbeten.
Styrelse: ordförande Christer Nilsson.

sekreterare
Ronny
Klang.
kassör
Valborg Biilow samt Inga-Lisa Jagaeus.

Golfklubben
Mölle Golfklubb starta de 1943 och
kunde inviga sin bana två år senare.
_Ordförande är Hans O_hlin (Höganäs).
vice ordförande S ten -Ake Lindström
(Nyhamn s läge)
sekreterare
S lure
Jagaeus. kassör Claes Olsson (Östra
Lerberge t) och styre lsemedlemmar i
övrigt Björn Sahlsten. John Ljungkvisl
(Höganäs) och Lennart Westerberg
(Jonstorp).
Suppleanter
är
Lars
Kindblom
och
Sven
S tjemkvist
(Nyhamnsläge) .
Antal
medlemmar
cirka
1.050,
å rsavgift för seniorer 1.300 kr, för äldre
juniorer 700 kr; för vardagsmedlemmar
1.000 respektive 480 kr.

flytta de tennisen upp tUI en av
Kullabergs Natur anlagd bana I cafeträdgården .
Mölle tennisklubb är sedan starten
1959 mycket aktiv, har sina klubbmästerska p på de egna banorna i
månadsskiftet juli-a ugusti. dessutom
series pel och blixttävlingar, årlig match
mol Gilleleje TK. anordnar kurser för
nybörjare och juniorer.
Styrelsen: ordförande Rolf Palm,
kassör Leif Wahlund, sekreterare Björn
Gudmundson samt Jan Brandt, Pippi
Broden,
Bengt Magnusson,
Oerit
Nilsson och Gustav Rodhe.
Antalet medlemma r cirka 140, medlemsavgift 70 kr för seniorer, 50 kr för
juniorer.

Segelsällskapet
Kullens Segel Sällskap bildades i sin
nuvara nde form på 70-talet med målsättningen a tt befrämja segelsporten
oc_h bedriva utbildning i sjövett.
Säsongen börjar i maj med iordningställande av båtarna. Under några
sommarveckor anordnas segelkurser
för både ungdomar och vuxna. såväl för
nybörjare som för mera avancerade
seglare. En kväll varje vecka har man
kvä llstävlingar och dessutom anordnas
en lite större segeltävling dä r även
s eglare från Nyhamnsläge och Lerhamn
brukar deltaga.
Vintertid hålls lektioner i sjövett för
eleverna i årskurs 4 vid Nyhamnsskolan.
Styrelsen:
ordförande
Margareta
Ramsay, sekreterare Gunilla Klang,
kassör Ulla Steen och som övriga
ledamöter Annika Aronsson-Bjurström,
Cecilia Gullberg-Muntzing, Ann-Marie
Lind och OlofWeister.
Antalet medlemmar cirka 50, medlemsavgiften 50 kr för enskild, I 00 kr för
familj .

Tennisklubben
Tennis spelades i Mölle redan "på
farfars tid" , då på den cementerade
tennisbanan på Bökebolsvågen, mitt
emot hotell Olympia.
På 40-talet

MOTIONERA!
Motionshallen i Stationshusets annex
är öppen för alla Mölle-bor som vill gymnastisera, spela bordtennis eller idka
annan form av motion.
En bordtennistimme kostar I O kronor, hyran för en timme under hela säsongen september-april är 200 kronor.
På tisdagskvällarna kl 19 gymnastiserar "Mölleflickoma" under ledning av Lena Wellberg. Höstsäsongen
startar den I september.
En annan kvinnlig gymnastikgrupp
har haft sin veckotimme på onsdagsförmiddagama. Nyhamns GF hoppas.
när detta trycks. få löst ledarfrågan
under augusti. Höstpremlåren blir 1
mitten av september.
För dem som skulle vilja starta en
egen gymnastikgrupp är hyran 30
kronor i timmen.
Syföreningens
Intendent
Aina
Svensson, telefon 473 29. tar gärna
emot din anmålan.
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Hunden och
vår miljö

KONST
..
I MOLLE

Det är skönt att promenera! Det är
skönt att ströva omkrtngl
Vt som bor här t Mölle har verkligen
allt vt kan önska oss som naturälskare:
fäladen, havet. berget. skogen och inte
minst byn. Har man sedan dess utom
hund så upplever man allt detta under
mycket omväxlande förhållanden. eftersom man är ute i alla väder flera timmar
om dagen.
Naturligtvis
träffar
man
många
människor under dessa promenader,
med hund. utan hund. Så gott som alla
förefaller tycka om hundar, de tycker
däremot inte alltid om hundägarna.
Dessa visar alltför sällan hänsyn mot
andra människor. säger man, utan låter
sina hundar göra ifrån sig utan att
plocka upp efter dem. Och sedan råkar
någon trampa i hundbajseU
Vem gillar väl det? Små hundar eller
stora hundar, det spelar Ingen roll,
spåren är lika obehagliga att få under
skorna. De ligger där, dolda t gräset, på
vägkanten, eller någon annanstans,
inte alltid lätta att observera. Men den
hundägare som lät sin hund rasta där,
den hundägaren borde ha plockat upp
efter sin hund . Det finns utmärkta
påsar för detta ändamål att köpa i
a1Tären till en ringa penning. Gör det!
Låt oss tala klarspråk. En hund gör
normalt ifrån sig två gånger om dagen
och det blir åtskilliga gånger per
månad. Anta att det finns 25 bofasta
hundar i Mölle, vilket Innebär cirka
artontusen hundlortar per år. Kanske
hälften av hundägarna har plockat upp
efter sin hund eller rastat den där
någon tramprisk inte föreligger. Men
ändå! Inte konstigt att vt hundägare
inte alltid är så populära.
Låt oss alltså för vår egen och andras
skull vtsa hänsyn och ansvar. Plocka
upp efter hunden I
Gerda Dahl

Mölle stationshus, denna odiskutabla
tillgång
Kullabygdens
sommarutbud ...
Så
skrev
Helsingborgs
Dagblads
konstkritiker Karl-Erik Eliasson i sin
recension av sommarsäsongens första
utställning.

NÄSTA NUMMER av Möllekurlren planeru
hö■ten. Di lngir bl a en artikel av
profe■■or Per Brinck, Kullaberg I vira
hjärtan, och ett bidra, av ■kriff■tilllaren
Anders W Mölleryd.

till
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En odiskutab el tillgång - i det omdömet
ins tämmer s ä kert alla d e konstnärer,
inte bara från Mölle och Kullabygden
utan även fjärranifrån, som valt
Stationshuset som somma rgalleri.
Efterfrågan är till och med så stor att
från och med i år även annexet anpassats till utställningslokal.
Här en katalog över årets utställare:
21 maj - 3 juni Akka Johansson
Juntunen.
4 - l Ojuni Ulla Blomstrand, Tina
Larsson.
l l - 17 juni Ulla och Lennart Schyberg.
18 - 24 juni Susanne Alfredsson. Lena
Lundström.
25 juni - 8 j uli Skånemålarna.
9 - 15 juli Staffan Barkelid, BengtGöran Dersen.
16- 22juliAntonio Lopez.
23 - 29 juli Björn Malm.
30 juli - 5 augusti Gunilla Olsson.
6 - 12 augusti Hjördis Blomberg.
13 - 19 augusti Margareta Sjöstedt.
Annexet

I annexet utställde Arne Axelsson den
27 juni - 5 juli. Ulla Kjellenberg-Fägerstrand, Gerd Adler och Kristina Ignestam den l 0- 26 juli.
Missa inte tåget till Mölle stationshus,
skrev Karl-Erik Eliasson.

