kuriren

Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

ORDFÖRANDENS
RADER
Ett tack till avgående ordföranden
Gunnar Olsson. Du har arbetat under
många år i Mölle Byförening och det
senaste året som ordförande.
Byföreningen vill tacka Dig för en
gedigen och hängiven verksamhet.
Som ordförande har Du hållit din
hand över det mesta, från att plocka
ogräs i sarkofagerna till att satsa på det
stora byggprojektet på stationsområdet.
Visst har det varit litet kärvt ibland.Du
har haft en styrelse bestående av individer med bestämda uppfattningar som
de inte hållit tyst med. Men Du har
stått pall. Ibland gjort en undanmanöver och vid ett senare tillfälle tagit upp
frågan igen. Ditt tålamod och Din
artiga envishet har varit ett föredöme.
Styrelsen tackar Dig för Din mångåri ga gedigna insats för Mölle
Byförening och som redaktör för
Mölleku riren.

Framtiden skall man vara rädd om.Jag
vill inte lova för mycket när jag nu tar
över ordförandeklubban. - Byn har
under senare år förändrats både till det
yttre och till det inre. Från att ha varit
en liten charmig by med människor
som alla kände varandra har den vuxit
och lyxifierats, på gott och på ont.
Den intressanta frågan är hur Byföreningens styrelse skall tackla byns
behov och problem n1.ed tanke på den
pågående omvandlingen av byn. Jag
tror att vi skall arbeta för att hålla kvar
så mycket som möjligt av den gamla
bycharmen och försöka oss på konststycket att samtidigt acceptera bra förändringar. I många frågor har vi alla
gemensamma intressen. Också miljonärer behöver en badbrygga och en
butik i byn. Och det där med behov av
kultur känner väl inga gränser.
Liksom alla kända skönheter har Mölle
by där det ligger vid foten av Kullaberg, "au pied de la butte", sina särskilda behov och problem. En genomgång av Möllekuriren visar att några

behov och problem fönnits sedan länge,
åtgärdats för att uppstå igen i samma
skepnad, blötts, stötts och åtgärdats för
att senare sticka upp huvudet igen. Då
och då har det dykt upp nya frågor som
piggat upp tillvaron. Minns Highland
cattle och fäladsstriden.

Två riktlinjer skall jag försöka följa:
1. Att söka föra de gamla projekten,
perennerna, framåt, om möjligt till
fullbordan. I skrivande stund är läget:
Badbryggan i Solviken. f ett bättre
skick än i gol konuner den att sättas
upp i vecka 22.
Minnesstenen i hamnen. Själva stenen
är på plats och skylten färdig att sättas
fast. Klart for invigning den 21 juni.
Renovering av annexet. Kommunen
har lovat att reparation utvändigt skall
vara klar före den 6 juni.
Butiken. Gunn-Brith och Kalle kommer att driva den över sonunaren till
den 1 september men sen vill de inte
mer. Styrelsen är dock optimistisk. Vi

tror att butiken kommer att leva vidare
i alla fall.
Byggnation på stationsplanen. Beror
på hur Mölleborna svarar på ENKATEN.
2. Att ta tag i nya projekt som dyker
upp som att bevara Hans Otto Pyks
fotografi.er,att rädda blåsipporna bakom
Kapellet och liljekonvaljerna vid klippvägen till Ransvik, och att starta studiecirklar i Stationshuset till hösten.

Den viktiga
balansgången
Styrelsen skall enligt stadgarna arbeta
för byns intressen och Möllebornas
samhörighet och trivsel. Den skall ta
till vara byns gamla kultur och traditioner. Men den far inte gå in i tvistigheter mellan bybor och på något sätt
stödja en part mot en annan. Det är
självklart, fast det står inte i stadgarna.
Men det är inte så lätt alla gånger. Tre
fall under det gångna året har väckt
eftertanke.
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Nils Edström skiftade roll enligt regeln
om "opartiskhet" genom att gå ut ur
Butiksrådet och bara hjälpa GunnBrith satt i Byföreningens Butiksråd
men blev så engagerad i Gunn-Brith.
Styrelsens inhopp i bygglovsaffåren beträffande Bökebolet uppfattades av
många som ett stöd för de klagande
grannarna men var i första hand ett sätt
att söka förmå kommunen att äntligen
ta itu med nya detaljplaner för Mölle.
Vad gällde byggnationen på stationsområdet hade styrelsen att väga å ena
sidan att ra igång byggnationen snabbt
mot att å andra sidan verka för att flera
exploatörer och byggherrar skulle få
konkurrera om projektet. Nu har styrelsen valt att stödja en öppen konkurrens eventuellt genom att förmå kommunen att anordna en arkitekttävling.
Vårt första steg kan Ni se i detta
nununer i form av en ENKÄT.

Gemensam lokal
med hamnföreningen
Byföreningens styrelse behöver ett
kontor som byborna kan komma till
och där vi kan arkivera vårt material.
Hamnföreningen och Byföreningen
har båda tagit principbeslut om att
samordna lokal.Den lokal som hamnföreningen har i annexet räcker knappt
till för båda. Men det finns en möjlighet att vidga lokalen genom att slå ut
en vägg som avskiljer ett långsmalt
förråd. Lokalen skulle då bli tillräcklig.
Symbolvärdet av att riva väggen skall
inte underskattas. De båda styrelserna
behöver närmare kontakt inbördes.
Bengt Gille är idekläckare och primus
motor. De ekonomiska konsekvenserna undersöks för närvarande.

OMENKATEN
Kära Möllebod Bevaka nu Era
intressen! Fyll i enkäten och var
med om att besluta hur byggnationen skall se ut. Försumma inte
tillfallet. Det konrn1er antagligen
inte igen. Om demokratin skall
fungera i vår lilla by måste alla dra
sitt strå till stacken! Vad D u än
tycker så är det viktigt att Du talar
om det.

TAL TILL VÅREN

I KULLABYGDEN

Att försöka formulera ett tal till våren
i KulJabygden är inspirerande, men
krävande, om man skall lyckas ge någon rättvisa åt ämnet.Våren har naturligtvis en personlig innebörd för var
och en av oss. Minnen och drömmar.
Våren är omsjungen vida omkring. Så
även våren i Kullabygden, som har
kommit så påtagligt redan; mattor av
blommande vitSippor, prunkande Wjor, knoppning och spirande grönska
på träd och buskar, som varje år har
nyhetens behag.Bokskogen slår ut sina
"musöron",
hörbart!
Denna
obeskrivligt skira grönska.
Fåglarnas intensiva serenader redan före
soluppgången som en maning till solen att inte dröja med sina strålar. A llt
detta fina, som vi far uppleva varje år
och som berikar oss alla ...
Våren - en pånyttfödelse beskriven
inom alla konstarter; musiken med
alludering på våren; Fri.ihlingsrauchen,
Edward Grieg Till våren, Vivaldis la
Primavera i De fyra arstiderna och
många andra.
Konstnärer, som gästar Kullabygden
fascineras av unik natur och det trolska
ljus som upplevs här. Många har blivit
berömda genom sina verk. Poeter och
författare har fångslatS av Kullabygden
med sina traditioner,myter och sägner.
Nu är bålet tänt! En mångårig tradition, liksom lägerelden symbol för
värme, trygghet och gemenskap. Något av en rituell handling, som inte
lämnar någon oberörd. Något att minnas.
Det är lätt för oss, bär församlade
invånare i Ku!Jabygden, att känna gemenskapVår vackra bygd med så många
kvaliteter,skönhetSvärden, livsrum som

är fa förunnat - bergs- och skogsnatur,
hav och stränder, bördiga lantbruksområden. Geografiskt centralt beläget, men ändå den sköna avskildheten
ocb lugnet,som nästan överraskar med
sin påtaglighet!
När man omges av allt detta väcks en
önskan att dela med sig, visa vänlighet,
hjälpsamhet och gästfrihet på olika
sätt. Härvidlag har Mölle en gammal
fin tradition!
Uppfinningsrikedomen när det gällde
att gå turisterna tillhanda varstor;hästskjutSar, organiserade strövtåg i berg
och natur. Uppslag som kan förnyas
även idag!
Man förstod tidigt turismens betydelse, och förmådde, trots dåtidens enkla
medel, att ca hand om gästerna så väJ,
att man byggde vidare på god grund,år
från år.Säkert var det personliga intresset och engagemanget det som turis-

cerna kände. Tntet av kallhamrad "turistindustri" fanns.
Turismen har byggt upp lägenas popularitet, Mölles i synnerhet, med sitt
grundmurade rykte som badort sedan
slutet av förra århundradet. "Karlar
och fruntimmer badar offentligt, huJler om buller", som en lokaltidning
uttryckte saken. Den förmenta
syndfullheten blev ju även den en
turistmagnet, vars historia vi alla känner.
Så mycket åstadkoms med så enkla
medel; fårjor dagligen, järnväg sedan
1910. Allt resultat av goda krafter i
samverkan. Man såg möjligheter och
gav sig inte tid att se och frukta svårigheter. Vad vore inte möjlige idag med
samma ambition?
Turistnäringen, då som nu, bör ligga i
allas intresse. Den förtjänar att omhuldas och stimuJeras och fortlöpande
befästa MöUes ställning som turistoch rekreationsområde.
Turisterna kommer hit, konstaterar att
allt det fina, som vi är så stolta över,
finns, och njuter, de som vi. Dagligen
hör man förtjusta utrop:Tänk att det
finns sånt här! - så nära allfarvägen ocb
flyg! - vilket läge! - tänk att man ser
Danmark! Etc...
Mölle behöver inte "värja sig" mot
någon form av oönskad turism. Mölle
tilltalar dem som söker vackra naturupplevelser, bra hotell och näringsställen med god mat och aUmän trivsel.
Hamn- och havsutSikt att betrakta och
drömma sig hän till ...
Väldigt många kommer på endagsbesök i bil, båt eller bussutflykt.Vi har
ju inte så många hotellrum i Mölle. Så
har det alltid varit, även förr. Dessa
turister är verkliga "reklambärare" när
de kommer hem till sig och berättar
vad de sett och upplevt.
Turistservice är till stor del att ställa
utrymmen och faciliteter till förfogande mot ersättning;utan att avhända
sig produkten, den finns kvar och tillgodoser nästa och nästa ... I Synnerhet
den substansiella delen; rum, bad, allmänna utrymmen, naturen etc.
Turismen har, och kan få ökad betydelse som även kommer våra ungdomar till gagn. Den förnyelse de kan
komma att stå för är av största vikt.
Denna resurs kan tävla med själva
våren! En stor tillgång som vi måste
bredda vägen för och samråda med.
Kanske är våra unga våra bästa bundsförvanter! Vi spänner våra krafter för
att förvalta det vi har, och för att
utveckla och förnya för framtiden.
Förvåren och framtiden i Kullabygden
vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve!
VaJborg 1998

Arne Dahlberg
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UJ,kriMOLLE HAMN EK FÖR
Vår storsatsning med förbättring av
akterförtöjningarna för samtliga båtar
i "Lilla Hamnen" startade i slutet av
april månad. Under tre dagar rådde
febril aktivitet i och omkring hamnen.
En kranbil med en utriggning på 20
meter inhyrdes från en firma i Helsingborg och med hjälp av en så kallad
"orange pale" skopa försökte vi fiska
upp alla gamla akterförtöjningar.
En skrivelse ang. "operationen"hade i
god tid utsänts till samtliga båtägare
med båtplatser i "Lilla Hamnen" och
några hade redan tagit upp sina
kättingar, ringar och draggar.Mängder
av mer eller mindre upprostat
förtöjningsgods lyftes upp från botten.
En stor del kan återanvändas och båtägarna hänvisas till den yttre delen av
utfyllningen där allt har deponerats
tills vidare.
Med hjälp av kranbilen lyckades vi ra
upp ca. 75% av det som fanns på
botten, men allteftersom vattnet

grumlades blev fiskelyckan sämre och
nästföljande dag konstaterade vi att en
stor del skrot fanns kvar. Med hjälp av
en dykare rensades en hel del bort med
handkraft.
Redan i slutet av hösten 97 har två
längder grov stolpkätting inhandlats,
en längd på 60 meter och en på 30
meter. Den 60 meter långa kättingen
har lagts utimittenav hamnbassängen,
från ca 3 meter ytter om den lilla
trappan till en plats nedanför den gamla
hamnfyren vid tvärkajen i "Lilla H amnen". Den kortare kättingen har lagts
ut tvärs över hamnbassängen i inre
delen av hamnen för att betjäna de
mindre båtar som ligger vid tvärkajen.
Båda kättingarna har dubbats ner i
botten på ett stort antal ställen och
glädjande var att bottenstrukturen inte
alls var så dyig som vi befarat och
dubbningen blev god. Behjälpliga vid
nedslagningen av dubbarna var Sune
ochjerry Prei.itz.

MÖLLE BOULEKLUBB HAR
NYLIGEN HÅLLIT ÅRSMÖTE OCH
OMVALT STYRELSEN I SIN
HELHET

Ordförande: P-E Schyberg
V ordf K G Hansson
Sekr.: Kerstin Wahlund
Kassör: Karin Bolin
Ledamot och banchef Charlie Svensson
Suppl.: GretaYngve
Klubben kan se tillbaka på ett år med
välbesökt tävlingsspel och spännande tävlingar samt framförallt glad och gemytlig
samvaro. Antalet medlemmar är 120 st.
Årets säsong började den 2 april med
städning av boule-banan.
Träningsdagar:Tisdagar kl. 10.00, Onsdagar kl 14.00 (1/7 -2/8 kl.19.00),Torsdagar kl 16.00.Välkomna!

Ett stort tack till L O Pettersson, som
enkelt löste våra dragproblem vid
utläggningen av kättingen.
Dag tre fastschaklades stickkättingar
till den grova stolpkättingen på botten,
i längder om 2 - 3 meter och dessa
kättinglängder försågs med en tunn
nylonlina och fördes in till respektive
båtägares förtöjoingsplats. Hela arbetet utfördes med hjälp av dykare. Det
ovanligt låga vattenståndet var besvärande och sikten var nästan obefintlig
när dykaren "kravlade" runt på knäna
i den inre delen av hamnbassängen.
Dykaren Kenneth Widell mäter nästan
2 meter i strumplästen och detta var
ingen fördel vid fastsättningen av
schacklama i kättingen.
Vår förhoppning är att samtliga båtägare ansluter egna kättinglängder till
de befintliga bitarna. Vi vill inte se
några båtar förtöjda i de blå nylonlinorna som förbinder stickkättingarna med
land.
Glädjande är att Mölle Hamn ek. för.
och Mölle Byförening förmodligen
kommer att tillsammans använda den
lokal, som "hamnen" för närvarande
hyr av byföreningen.
NEB

MORGONGYMNASTIK I
SOLVIKEN
år är det 10 år sedan jag startade morgongymnastiken i Solviken. Mfoga har under årens
lopp prövat på att med mjuka,lätta rörelser väcka
kroppen till en ny dag.
Tycker man om att röra sig till musik är det en
upplevelse att göra det i Solviken framför barnbassängen. Att blicka ut över havet, som ibland är
stilla, lugnt och solbelyst, ibland skummande vitt,
att följa fiskmåsarna med blicken eller se när
segelbåtar stillsamt lämnar hamnen ger en helhetsupplevelse som rar alla sinnen att vakna till liv.
Alla kan, oavsett ålder, deltaga. Vi startar som
vanligt direkt efter Midsommarhelgen. Måndagar
och Torsdagar klockan 08.15. Det kostar 10 kronor.Vid regn och storm är det inställt.
Kanske har du någon gång funderat på att pröva
på.Varför inte i år?
Varmt välkomna!
Agneta Jetsen Mölle Friskvård

...
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PER-JOHAN HOLMBECK
TEUFAX: 042-34 76 31
BIL: 010-294 74 94

VILKA ARBETAR I STYRELSEN OCH HUR
I styrelsen ingår sju ordinarie och tre suppleanter av vilka sex
är kvinnor och fyra är män. Tre är småföretagare, tre är småbarnsmammor och fem är pensionärer.
Styrelsen arbetar i komrnitteer. En kommitte skall ta initiativ,
utreda och lägga fram förslag för styrelsen. Styrelsen beslutar.
För närvarande finns följande kommitteer: Bad- Butiks- ByggFest- Kultur- Miljö- R edaktions- och Samarbetskommitten.

Ulla Jacobsson. Ordförande. Ansvarig utgivare och redaktör
för Möllekuriren. Kultmkommitten.
Kan vara mycket envisare än hon ser ut.
Gösta Carlberg. Vice ordförande.
Byggkommitten, som arbetar med byggnationen
på stationsområdet.
Stationskommitten, hyra och renovering av stationshuset.
Samarbetskommitten,som arbetar för gemensam
lokal med hamnföreningen i stationshuset.
Hans glada, ironiska leende speglar honom precis
som han är.

Birgitta Gille. Kassör.
Kulturkommitten.
Håller inte bara i de ekonomiska trådarna. Vet alle, kan allt och är alltid till
hands - utom när hon är ute på havet
förstås.

Elisabet Suzor. Sekreterare.
Redaktionskommitten.
Festkommitten.
Elisabet har ständigt sju
saker i gång samtidigt.
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Per-Eric Schyberg. Buriksrådet.
Miljökonmlitten.
Per-Eric är rådgivare i det mesta.

Lilla.

Bertil Svensson. Samarbetskonmlitten.
Stationskommitten, basar över reparationer och
renoveringsarbeten av stationshuset. Vakar över att
stationshuset förblir den kulturbyggnad som den är
utsedd att vara. Nåde den som spikar i panelerna!
Badkonunitten innefatt,1r Solviksbryggan, Fågelvikstången och Barnbassängen.

Mia Andersta.
Kulturkonunitten.
Miljökomnlitten.
Redaktionskommitten.
Har skapat en lantlig idyll vid
infarten till Mölle.
l styrelsen säger hon inte mer
än vad som behövs - och då
blir det ofta avgörande.

Bengt Bring.
Butiksrådet.
Byggkommitten.
Miljökomnlitten.
Bengt trivs bäst med att
vara bäst både i boule
och i bridge. Han far
många stunder då han
trivs riktigt bra.

C hristina Svensson.
Samarbetskonmlitten.
Festkomrnitten.
Har åsikter och står
för dem.

Ann-Sofie Holmbeck.
Biträdande sekreterare.
Festkomnlitten.
R app och rolig.
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Galleri Stationen

EVENEMANG I MOLLE

Vecka Datum
23-24 6-12juni

19/6 Midsommarafton. Samling på lekplatsen bakom
Butiken-Fyren kl 12.00 för att tillsammans klä och resa
majstången.
Dansen kring midsommarstången börjar kl 14.00. Lekar
som potatisplockning och pås-löpning med prisutdelning.
Jört-ä-F-ing-för stera-e,eh--små-t-rl:l-musi-k-börjarkl-1~

Utställare
Katarina Sjölander

24-25 13- 19 juni
25-26 20-26 juni

Ulla Rittfeldt Målningar av
landskap och stilleben.

26-27 27 juni-03 juli Gunilla Bardanzellu

21/6 kl 17.00 Avtäckning av Minnesstenen över sjömän
och fiskare från Kullabygden som omkommit i havet.
Samling i hamnen vid flaggstången

27-28 04-10 juli

1/8 kl 11 Sillens dag i hamnen. Sillakademins sill-skola.
Smakprov på sillanrättningar. Krögare som Grand Hötel,
Hotell Kulla berg m. fl. serverar särskilt goda sillrätter. Hattparad. Ponnyridning.

Cecilia Wallentin ställer ut sin
fars verk Gunnar Wallentin: Olja,
akvareller & teckningar

28-29 11-17 juli

13/8 kl 19.00 Sommarmötet på Grand Hotel. Utdelning
av Möllediplomet. Diskussion om svaren på enkäten beträffande byggnationen på Stationsområdet.
I oktober startar styrelsen kursverksamhet i Stationshuset i
samarbete med Medborgarskolan. Reservera redan nu
onsdagkvällarna! Vi planerar bl.a. körsång, vinprov ning och kultur - natur i bygden.

Siv Hansson, Gunilla Borgelin,
Jeanett Ence,Jane De\~nder,
Siv Unger, Ingeborg Oster,
Marianne Köhler-Andersson,
Anne-Li Folkesson och
Berit Stefansson

29-30 18-24juli

Annika Karlsson och Anita
Karlsson Akvareller

30-31 25-31 juli

Sonja Bergman Oljemålning,
akvarell, stengods, textil m m

31-32 01-07 augusti

Ebba Strandmark

32-33 08- 14 augusti

Gerd Adler Oljemålningar
Ulla RJellenberg Fägerstrand
Glasgravyrer

-

SOMMARANDAKTE
I MÖLLE KAPELL 1998Mellan den 24 juni och 5 augusti är det sommarandakter i Mölle kapell kl 20.00 på onsdagar.

33- 34 15-21 augusti
34-35 21-28 augusti

FÖRUTOM KONSERTER

35- 36 29 aug-04 sept Solveig Henriksson och Solvig
Henriksson, Rut Lindqvist,
Ulla- Grett Johnsson, Gretchen
Carlsson, Ingrid Isendahl,Anita
Lyngemark, Gerd Björkne och
Ann-Charlotte Pihl Larsson
Olja, akvarell, tuschteckning och
collage.

Den 22 juli kl 20.00 Gitarrkonsert, Mats o Börje
Den 30 juli kl 20.00 Körkonsert
Chamber Choir of Ortodox
sacred music fr. Tallin
Den 5 aug kl 20.00

Niclas Wilhelmsson, violin
Elisabet Wilhelmsson, piano

Galleri Annexet

Den 15 aug kl 18.00 Sånger vid havet
Ann-Margret Nyberg, sopran
Per-Erik Mårtensson, baryton
Agneta Weber Sjöholm, piano
Den 22 aug kl 18.00 Stråkkvartett
Anna Blomkvist, violin
Lina Sjöholm, violin
Diana Crafford, viola
Lisa Fagius, cello

23-24 06- 12juni

Elvy Andersson, Renee Nilsson,
Ewa Karlsson

24-25 13-19 juni

Elvy Andersson, Margit Tellenbach, O lof Sjöstrand,
Olle Johnsson

25-26 20-26 juni

Elvy Andersson, Gunvor Sjögren,
Aino Stolt Jönsson,
Rosemarie Axelsson

26-27 27 juni-03 juli Ing Britt Sagner Lundström Olja
och skulptur Elna Margareta Björk
Olja och akvarell

..

BLIDA I MOLLE
Ett av sommarens evenemang här i Mölle är missionsfartyget Elidas traditionella besök.
I år blir det onsdagen den 1 juli klockan. Klockan 19 .00
är det samling vid tvärkajen där Elida förtöjt.
Kapten Stefan Abrahamsson och hela Elidas besättning
välkomnar. Alla som samlats för att lyssna, kan sjunga med
i välkända och kära sånger.
Väl mött vid Hamnen i Mölle!
GR

27-28 04- 10 juli

Gudrun Mårtensson Akryl på
papper och du.k

28-29 11-17 juli

Sophia Johansson och Erna
Bengtsson, Olja och keramik

29-30 18-24 juli

Marianne Bos Mareng Olja,
akvarell, blandteknik

30-31 25-31 juli

Cecilia Norrthon Akvareller
Claes Witting Bruksglas

31-32 01-08 aug, 32-33 09-14 aug, 33-34 15-21 aug,
34-35 22-28 aug, 35-36 29 aug-04 sept.
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SKÅNSK HUMOR
Den 25 mars höll Helmer Lång, utsedd
till Helsingborgs kulturperson 1997,
föredrag i Stationshuset under rubriken "Skånsk humor".
Ett kort referat följer här.
Helmer Lång ställde först frågan om
man verkligen kan tala om någon speciell skånsk humor.Han jämförde med
dansk, tysk och amerikansk humor
och pekade på flera likheter varefter
han själv besvarade frågan med ett
uttryckligt nej. Sedan gick han över
till att tala om alla särdrag i den skånska
humorn!
Eller rättare sagt om särdrag i den
lundensiska humorn.Han uppehöll sig
vid etablerade skånska författare från
Esaias Tegner via Falstaff Fakir, Frank
Heller, Fritiof Nilsson Piraten, Sten
Broman fram till senare författare.
Helmer själv är omåttligt road av lundensare som inte är etablerade författare men gett upphov till en rad anekdoter - somliga lånade och påklistrade.
Två smakprov följer här på äkta histoner.
JuristprofessornJohan C.WThyren som blev föregångsman inom straffrätten - var ett geni och kvinnoälskare.

Redan som omyndig fil kand reste han
ofta till Köpenhamn. Där uppträdde
på den tiden i de danska revyerna
köpenhamnarnas favorit Dagmar Hansen. Mer"Pigg och skälmsk"än vacker.
Den unge Thyren tände och fick en
vaktmästare på teatern att efter föreställningen överlämna sitt visit kort till
primadonnan där det stod:
"Johan C.WThyren fil kand Lund vill
gärna supera med Dagmar Hansen
efter revyns siut."
I andra mellanakten fick han kortet
tillbaka. På baksidan stod det:
"Dagmar Hansen beklager men vi!
blive aldeles for dyr for KandidatThy-

festande utan också en typ av lärare vid
gymnasierna som inte torde finnas
lingre.
Akerman tjänstgjorde under en tid i
Karlskrona. Han lyckades av rektorn
utverka förskott på nästa månads lön fast rektorn egentligen inte fick ge
förskott. Vid nästa lönetillfålle ville
rektorn dra av förskottet. Åkerman
svarade: "Va fan ska jag då leva på den
här månaden". Rektorn framhöll att
han själv kunde bli prickad för tjänstefel. Malte replikerade indignerat: "Ska
jag lida för Dina tjänstefel?"
En gång skulle rektorn vid Latinläroverket i Malmö kontrollera Åkermans undervisning. Han var något
oroad av rykten om den bakfulle lektorn. Rektorn var naturvetare och
matematiker. Lektionen Åkerman höll
var i ämnet grekiska. Rektorn som
inte kunde grekiska antagligen inte
ens alfabetet fick höra följande
försmädliga replik från Åkerman till
den elev som skulle räcka över en
lärobok: "Ge rektorn en bok, men se
till att han inte far den uppochnervänd!"
Helmer Llng!U]

ren."

Thyren skickade tillbaka kortet, där
han skrivit:
"Då väntar kandidatThyren tills Dagmar Hansen blir billigare."
Enligt Helmer en genial historia som
belyser en vacker flickas korta blomningstid!
Historierna om Malte Åkerman, docenten som Helmer kallar "den skånska humorns stormästare" är legio. De
belyser inte bara en genial akademikers ekonomiska misär efter många års

••

TU#TI HYRESGASTERNA I
STATIONSHUSET!
Andrahandshyresgästerna i Mölle Stationshus kommer att fa kontraktförslag
på oförändrade villkor i början av juni.
Kontraktet kan inte denna gång löpa
på längre tid än till den 1/10 1999 då
MölleByförenings kontrakt med kommunen går ut.
Vi bar skärpt villkoren för uthyrning
till fest av Stationshuset och Annexet.
På förekommen anledning som det

heter. Kontraktet skall skrivas under av
den som ansvarar för festen. Vid
kontraktskrivningen skall den ansvarige i två fall utöver hyran betala intendenten ett belopp, 3.500 för Stationshuset och 2.500 för Annexet.
Detta garantibelopp skall användas till
reparation och städning efter festen av
lokalerna, om det behövs. Om inte, får
man pengarna tillbaka. Garantibeloppen skall tas ut för fester som

varar längre än till klockan 22 och för
fester för omyndiga.
Galleristerna måste vi be att tänka på
att lokalerna i Stationshuset och i
Annexet är Q-märkta. Det är stationsmiljön som måste skyddas. Panelerna
framför allt är typiska för gamla tiders
stationshus. De tål inte spikning. Hjälp
oss att bevara lokalerna som historiska
minnesmärken!

Styrelsen

Det våras för Bonzo och fastighetsmarknaden!
Vi har aldrig haft så många kapitalstarka köpare till villor i Mölle och Kullabygden. Ring oss
för kostnadsfri värdering och offert.Vi står för den tråkiga flyttstädningen
på erhållna försäljningar under våren.

w w w.ekenstam.se.
Ulf af Ekenstam

Aukt. Fastighetsmäklare

Ulf af Ekenstam •fontello
■

Telefon 042-12 33 30

■

HELSINGBORG • MALMÖ • GÖTEBORG • STOCKHOLM

• - - - - - - - - - - - - - - - - - Kullagatan 50 • 252 20 Helsingborg
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Möllekuriren - Mölle By t~e Sea, är ett forum för alla byföreningens
medlenunar.V1 up_pmanar darfor alla och envar att konuna med synpunkter,
ns och ros, till sådant som berör vårt samhälle och oss Möllebor.
Skicka ditt bidrag till Box 24, 260 42 Mölle.

TILL DIG SOM
BO~IMÖLLE.
ARDU
INTRESSERAD
AV DIN
HEMBYGD OCH
DESS FRAMTID?
VILLDUVARA
MED OCH
PÅVERKA
UTVECKLINGEN
I MÖLLE?
Läs mer här nedan!
Mölle Byförening tar nu initiativ till
att bredda och fördjupa arbetet med att
~tveckla Mölle genom att ansluta sig
till projektet Framtidsbygd.
Framtidsbygd är e tt samverkansprojekt
mellan Höganäs kommun-Regionförbundet Skåne och lokal byförenjng.
Projektet har sedan sonm1aren 1997
pågått iJonstorp. Ett70-tal personer är
där engagerade i väsentliga frågor för
byns utveckling.
Den övergripande målsättningen med
projektet är att sträva mot byggandet
av ett långsiktigt hållbart samhälle med
stark lokal demokrati och låg arbetslöshet.
Projektet skall bedrivas som ett partipolitiskt obundet lokalt utvecklingsarbete där alla som är intresserade att
deltaga i arbetet, skall kunna vara med.
Mölle Byförenings styrelse kommer
tillsammans med bygdesamordnare
Hans Nilsson att svara för samord1lingen av projektet.

PA FRÅGOR SOM
KAN FÖRBÄTTRAS OCH
UTVECKLAS I MÖLLE
Bostäder
Sjukvård och äldreboende
Ham_nen
Affären
Trafiken i byn
Badplatserna

EXEMPEL

Detta är bara några exempel på fråo-or
som är viktiga. Det finns säkert mycket
mera Du som Möllebo skulle vilja
förbättra .
En viktig fråga att vara med och påverka är den planerade byggnationen
på Mölle stationsområde. Här finns en
färdig detaljplan som medger byggande
av ca 50 bostäder, i 1, 1,5 och 2 plans
hus, och eventuellt ett hantverkshus,
en dagcental för pensionärer, en öppen
förskola, ett daghem och en brandstation.
Flera byggentreprenörer har visat intresse att bebygga området!

Hur vill Mölleborna själva ha det?
Vi har kommit överens med kommunen, att innan något ställningstagande tas till något förslag från
byggentreprenörer, genomtöra en
enkät för att efterhöra Möllebornas
önskemål om boende.
En arbetsgrupp bestående av Gösta
Ca_rlber$., ~-ullabergsvägen 11, Bengt
Bnng,Algrand 2 och Gunnar O lsson,
Trappstigen 4 kommer att sammanställa svaren för att därefter först presenteras för Möileborna på ett särskilt
möte. Arbetsgruppen svarar även på ev
frågor kring enkäten som bifogas detta
informationsblad.
Är Du intresserad av Mölles historia?
Hans-Otto Pyk, som väl de flesta
Möllebor känner, har en mycket intressant fotosamling över Mölles historia i sin ägo. Hans-Otto tycker det
skulle vara trevligt om denna värdefulla samling på något sätt kunde sorteras och dokumenteras med text till
bilderna. Vi planerar att till hösten fa
igång en arbetsgrupp för detta och det
vore trevligt om vi redan nu kunde fa
in intresseanmälningar.
Du som är intresserad av att vara med
i detta arbete kan anmäla Dig tiIJ U11a
Jacobsson tel 34 70 26 eller Hans Nilsson tel 34 08 96 eller lägga en lapp med
namn och telefonnummer i Byföreningens brevlåda på stationshuset eller
Framtidsbygdslådan i affären.
Har Du något annat förslag hur vi skall
kunna göra Mölle ännu trevligare kontakta oss eller lägg en lapp i någon av
lådorna.

Hans Nilsson, bygdesamordnare
Ulla ] acobsson

FRI TALAN
Den 22 mars gick årets strandstädning av
sta~eln. Vädret var hyggligt, men någon
sohg vårvärme var det väl inte. Ca 25
Möllebor ställde upp och det är väl
nästan rekord, åtminstone vad det gäller
senare år. Speciellt glädjande var att två
barnfamiljer var med och jobbade med
liv och Just, men därutöver var det tunt
med glädjeämnen. D e övriga deltagarna
var samn1a gamla pensionärer som brukar ställa 1:1-PP i sådana här sammanhang.
Man kan Just undra vad som händer när
de "tar slut".
Är det verkligen så fa Möllebor som vill
ha rena och snygga stränder? Är det så fa
Möllebor som tycker att den sociala
samvaron som ingår som en positiv del i
strandstädningen har något värde? Så är
det tydligen och det är klar t att de som
använder strandremsan mellan hamnen
och Fågelviken, som avstjälpningsplats
för trädgårds- och annat avfall, inte kan
ha något intresse av att ställa upp och
städa varken där elJer någon annanstans
utefter stranden.
Uppry ckning Möllebor!
J?et är ju trots a_llt bara fråga om ett par
ammars arbete I ett behagligt tempo en
gång om året. Som lön för mödan bjuds
man på varm korv och kaffe vid en
stunds samvaro efteråt. Låt oss fördubbla
antalet deltagare nästa år, så far vi finare
stränder, som viju alla vill ha och fortare
går det också.
Väl mött i mars 1999!
Bengt Bring

Möllebor!

En enkel fråga till Er.
:Eiur ser N i på vårt fina kapeU?
Ar det som en vacker siluett mot berget
när Du kommer hem till. Mölle?
En byggnad som finns här. Eller känner
Du något djupare.Ett kapell dit Du kan
gå och kanske finna ro i en stressad tid,
eller finna lite tröst i svåra stunder. Livet
är ju inte alltid så lätt, då kan det vara
skönt att ha en tillflyktsplats.
Denna plats har vi här och nu, hur det
kommer att bli i framtiden vet vi ej. Vårt
kapell är en dyr post för Brunnby församling. .Årskostnad 157.000 kr exkl.
personalkostnad, kyrkorådet. I år har
kapellet varit stängt januari februari och
mars. Resten av året skall här vara öppet
för Gudstjänst en söndag i månaden och
aftonandakt varje onsdagkvälJ under
högsommaren.
Har du några synpunkter på hur vi skall
fa ett mer levande kapell? Det finns
säkert många frågor och önskemål idland
Er alla, gå inte med dem för Er själva
utan vänd Er i så fall till:Aina Svensson
Kullabergsvägen 50. 260 42 Mölle. Tel
347 329. Sommarbostad: Änggärdet.
Töreberg. 568 92 Skillingaryd.

Kapellvärdarna.

..
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