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Den nya styrelsen år 2000
Medelåldern ligger under 50 år och det är nästan jämvikt mellan antalet kvinnor och män.
Ledamöterna bor väl utspridda med Gunvor Elfverson och Alf Rasmusson centralt nära
Grand, Ann-Sofi Holmbeck vid Norra Strandvägen, Henrik Bageri hamnen, Per Steholt vid
och Gunilla Klang i Gylleröd, Kirsten Knafve i Björkeröd, Mona Helleberg vid infarten till
MölJe och Per Ryden i skogen vid Sergeantens äker. De har iden gemensam att skydda
Mölles unika kultur och natur.

Alf Rasmusson, kassör
Gunilla Klang
Per Steholt, vice ordförande

Tidigare i livet kapten på de sju
haven, senare personalchef och
headhunter. Han har vanan inne att
organisera medarbetare och segla
skutan i hamn.

Med rötter i Väsby och mamma
ti 11 tre pojkar som fått växa upp i
Mölle. är GunilJa väl förankrad i
byn. Pedagog med mycken klokskap.

Klipper sitt gräs med handgräsklippare. Inget buller och inga
avgaser!
Vill arbeta för barn och ungdom i
byn och göra stationshusct och
annexet levande.

Henrik Bager, sammankallande
i Estetiska Rådet
Per Ryden, sekreterare

Har vuxit upp i tick-tacket från
farfars klockor i Malmö. Själv har
Per startat och drivit diskoteket
Loco Palada Mölle. sålt leksaker
och bubbelpooler, och nu senast
sanitetsporslin. Frispråkig, rättsmedveten och stridbar.

Kirsten Knafve
Fem barn, en häst och en katt, hus i

skogen med utsikt över hav och
fält. Driver försäljning i hamnen.
Låter sig inte tystas om hon vet att
hon har rätt. Kirstcn tycker att en
av byföreningens \ iktigaste uppgifter är att ta hand om barn och
ungdom.
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Bakom sig har Henrik ansvarskännande anfäder som hjälpt till att
rädda Kullaberg då stenkrossarna
varit i gång. "På gången och på
pannan känns morfadern igen".
(Fritjofs saga lätt omarbetad)

Text: UJ
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ORDFORANDENSRADER
För någon tid sedan fick jag förfrågningar om att åta mig juridiska uppdrag. Det var frestande
att säga ja. Samtidigt insågjag att
tiden inte skulle räcka till omjag
stod kvar som ordförande i styrelsen för Mö!Je Byförening. Egentligen är det här rätta tidpunkten
för mig att avgå. En ordförande
skall inte sitta för länge. Jag har
varit vice ordförande i ett år och
ordförande i två och ett halvt. Den
nya styrelsen är stark, arbetsvillig och entusiastisk.
Så jag bes löt att tacka ja ti Il
uppdragen och att avgå som ordförande i Mölle Byförening och
som redaktör och ansvarig utgivare av Möllekuriren vid kommande sommarmöte. Jag lämnar
över stafetten till den nya styrelsen med fullt förtroende.
Mycket har blivit annorlunda
i styrelsens verksamhet under de
senaste åren. Arbetet har blivit
mer samhällsinriktat. Stora frågor
som bevarande av butiken Fyren
och medinflytande vad gäller bebyggelsen på stationsområdet har
ställt krav på styrelsen att vara aktiv gentemot kommunen. Närdemokratin har stärkts genom bildandet av nätverk som Kullabygdens Byaråd.
Praktiskt taget samtliga kransbyar i Höganäs kommun har slutit sig samman i Kullabygdens
Byaråd. Kransbyarna har tillsammans cirka 14000 invånare. dubbelt så många som centralorten
Vid våra möten har det visat sig
att vi har många likartade problem. Det är inte bara i Mölle man
känner sig åsidosatt av kommunen och det är inte bara mölJebor

som kräver en plats i solen bredvid centralorten Höganäs. Som
exempel kan nämnas att flera
kransbyar är liksom många av oss
i Mölle angelägna om att få
seniorbostäder och åldringsvård i
olika former ut i byarna. En poäng med detta nätverk är att byarna tillsammans skall få större
tyngd i förhandlingar med kommunen än varje by för sig.
Ett annat nätverk finns på det
regionala planet i form av Leadergrupper. Det aktuella arbetet nu
gäller beredskap för att ta emot de
"turistströmmar" som väntas välla
in över Öresundsbron till Region
Skåne med kosan ställd mot attraktiva områden som Kullaberg
och Mölle. Här gäller det samarbete kommuner emellan med sikte
på EU-medel.
Men hur står det då till med det
interna samarbetet i Mölle by?
Hur står det till med nätverk och
bypolitik? Jo, Per Steholt och Alf
Rasmusson har a\i styrelsen fått i
uppdrag att hålla kontakt med
hamnföreningen (cirka 150 medlemmar) och vägföreningen. Det
första mötet rörde till stor del respektive fören-ings stadgar och avtal med kommunen. Ett andra
möte har hållits och styrelsen tänker följa upp den kontaktskapande
verksamheten. Kanske kan detta

vara början till ett samrådsorgan
för föreningarna.
Hade detta nummer av
Möllekuriren haft utrymme nog
skulle jag ha tagit in hela den sknvelse som författats av estetiska
rådet den 19 mars om byggnationen på stationsområdet. Här lyfter man fram vikten av att skapa
en helhetslösning för den centrala
delen av byn.

,.. Povel Ramel
framför Gräsänkling Blues på

MBFs SOMMARMÖTE
den l 4e augusti
Grand Hotel Dahlberg

Författarna erinrar om de ursprungliga planerna pä att göra ett
torg framför stationshuset och anknyta bebyggelsen till detta. Tyvärr, menar de, är det nog för sent
att nu göra en riktigt bra helhetslösning och skissar en kompromiss.
Det har varit stimulerande och
intressant art sitta i styrelsen för
Mölle Byförening under de här
åren. Mitt varma tack till alla positiva och glada medlemmar i
byföreningen.
Ulla Jacobsson

Möllekuriren. Medlemstidning för Mölle Byförening. Ansvarig utgivare
och redaktör: Ulla Jacobsson. Övriga i redaktionen: Mona Helleberg och
Kirsten Knafve. Layout: Mats Jacobsson
Brev till redaktionen och Mölle Byförening: Stationshuset. Mölle.
OBS! Inlämning av material till nästa nummer som utkommer i september
är senast den femte september.
Medlemsavagifter: Postgironr 515201-2
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Uppgradering av badplatserna i Sol- och
Fågelvik
Höganäs kommun genomför under
juni ett efterlängtat förbättringsprogram för badplatserna i Mölle.
Simbassängen i Solviken kommer i
bättre form. En ny rostfri bottenventil har installerats. ett sidoavlopp har setts över och rensats och
den gamla sönderruttnade trätrallen
har ersatts med en ny tryckimpregnerad med mässingsskmv.
Vidare kommer. om leverantören
håller vad han lovat, en ny pump,
en sk sugpump, att installeras före
midsommar. Samtidigt kommer de
halvsekelgamla elinstallationerna i
pwnphuset att bytas ut mot mer tidsen liga. Även gungorna vid bassängen har setts över, bl.a. har grus
fyllts på.
Kommunen kommer denna sommar
att i egen regi svara för skötseln av
simbassängen. Det tidigare skötselavtalet med MBF har inte förlängts.
Vad gäller den dagliga tillsynen av
badplatsen i Solvik kommer två
strandvakter som utbildats av Räddningstjänsten i Höganäs att finnas
på plats från veckan efter midsommar till andra veckan i augusti.
Strandvakterna kommer att arbeta
på stranden i Solviken varje dag, sju
dagar i veckan, mellan kl 10.00 och
17.00. l deras arbetsuppgifter ingår löpande städning och stensopning samt beredskap att vid lättare tillbud ingripa själva och om det
trots allt skulle inträffa svårare tillbud tillkalla hjälp.
I Fågelviken har en person kontrakterats för gräsklippning och de boende i närheten har lovat att svara
för att lättare tångangrepp hålls
stången. Kommunen är dock beredd
att vid mer svårartade tånglägen
sätta in en maskin för röjning.
Hos kommunen svarar Kaj Ling på
tekniska förvaltningen för badplatserna i Mölle. MJ

KULLENSSEGELSÄLLSKAP,KSS
Program för Sommaren 2000
' Kunans\'ang: seglarinstrukl~ Malin Stccn lnstrukt6rv; Kajsa Jmler 0th Ptttct Klan&,

Måndag till Fredag
1. Nybörjarkurs Optimist

Två veckor

Start 3 juli, kl. 9-12

2. Fortsättningskurs Optimist

Två veckor

Start 3 juli, kl. 13-16

3. Tvåmansjollekurs

En vecka

Start3juli, kl. 9-16

4. Tvårnansjollekurs

En vecka

Start lO juli, kl. 9-16

5. Nybörjarkurs Optimist

Två veckor

Start 17 juli, kl 9-12

6. Fortsättningskurs Optimist

Två veckor

Start 17 juli. kl. 13-16

7. Tvåmansjollekurs

Två veckor

Start 17 juli. kl. 9-12

8. TvåmamjoUe kurs

Två veckor

Start 17 juli, kl. 13-16

9. Vuxenkurser ordnas efter

Kursavgift:

individuell begär.in för en eUer flera
deltagare

750 kr + 150 rredlemsavgift.
PG 888079- l. Ange kurs. Ytterligare
information 042-34 76 07 Petter Klang.

VÄLKOMNA PÅ SOMMARFEST - KULLENS
SEGELSÄLLSKAP DEN 14 JULI
Vi hoppas att få en trevlig eftermiddag och kväll tillsammans med alla
segel intresserade vuxna och barn
Programmet blir:

17.00

Träffas vi vid klubbhusel i hamnen och
bar därefter segeltävling vuxna mot barn i
optimistjolle

19.00

Äter vi nygrillad ~ med tillbehör
i partytält.
,,,

Anmälningslistor och ytterligare information anslå<; på klubbhu5el fr.o.m den
3 juli.

Vål mötl!
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KSS styrelse

IVlölle Kapell
Söndagsgudstjänster kl 18.00:
9e juli, 13e augusti och lOe september
Musikandakter, onsdagar kl. 20.00
28e juni

"STRÅKUUS I SOMMARKVÄLLEN"Unga
musicerar med Agneta Weber-Sjöholm. piano

5e juli

" HON LINDAR AV OLVON EN MIDSOMMARKRANS ... " från svensk folkvisa till Duke
Ellingt.ons Sacred ConccrL-.. ElisabctJ1 Gcrlc. säng,
piano

l2ejuli

"TUSEN SKÄL ATT LEVA"Häkan Andersson, sång,
Lars Thunberg, piano. gi t.arr

I 9e juli

"NORDISK TON" en kyrkomusiker på sommarbesök
Karin Johansson. säng. orgel. piano

26e juli

"SOM FJÄRILAR BI.AND GRÄSEN" ett visprogram
i sommarkväll Tove Allerberg. sång Jan-Eric Ström.
gi i.arr. sång

2e augusti

"BACH-DEBUSSY-NUTID (1900-TAL)" Jennic
Svensson, tlöjL Patrick Raab, marimba

9e augusti

fra "DET KONGELIGE KAPEL": Anne-Marie Öbcrg,
violin Anders Öbcrg. cello

l 6e augusti

"GOSPEL-JAZZ-VISA"
Sångensemblem Hamla

Mölle Bouleklubb

Möllekalendern

Klubben hade sitt årsmöte den 22 mars.
Styrelsen för år 2000 utgörs av Per-ene
Schyberg ordf.. Charlie Svensson vice ordf.. Per
Christansson sekr.. Kjell Larsson kassör samt
KG Hansson. Greta Yngve är styrelsesuppleani.

Fjolårets Möllekalender - den första - med
bilder frän förr blev en succe. Hela upplagan
är sil gott som sluts/lid. Några exemplar finns
fortfarande att få tag på hos försäljningsställena.

Tävlingskommitten utgörs av Bengt Bring, Jan
Andersson och - såsom ny san1man-kallande
ledamot - Maggie Glavå.
Ounnar Gustafsson är banchef.

Nästa ärs Mölle-kalender är redan under
trycknmg. den kommer att finnas tiJ försäljrung
från I juh. Bilderna är från början av 1900-talet
och kommer från Hans-Otto Pyks samlingar
med tillstånd från Höganäs museum.

Vid årsmötet beslöts bl a att klubben skall ha
ett medlemstak på 120 personer.
Per-Eric Schyberg framförde klubbens varma
tack till klubbens sekreterare under flera Ar
Kerstin Wahlund. Kerstin hade inför årsmötet
avböjt återval.
Den 24 apnl inleddes tävlingssäsongcn med
klubbtävlingen "Påskägget".
Resultat:
I. Kerstin Wahlund 2. Per Wahlund 3. Siv
Andersson 4. Gunnel Paulsson 5. Cbnster Bolin
6. Hilde Wellberg. Totalt deilog 34 medlemmar
i tävlingen.
Söndagen den 7 maj spelades partävling med
matchskifte enligt monradsystem..
Resultat:
I. Siv och Jan Andersson 2. Sven och Gunnel
Paulsson 3 Hilde Wellberg och Gunnar
Gustafsson.

Årets upplaga trycks med högre papperskvalitet
och med spiralrygg. Priset blir ända oförändrat
100 kr.
Eu stort tack till Lotta Btgnert som bearbetat
bilderna för båda upp-lagarna.
Försäljningsställen:
•
Mölle Turist byrå

•

Keramiker Lisa Wohlfabrt

•
•

Mölleträdgårdcn

•
•
•

Lise Håkansson, tel 347028

.

Fyren hvs

Sommargympa i Solviken
Det bar blivit tradition för allt fler att ha
morgongympa i Solviken. Framför
barnbassängen, med utsikt ut över havet
och hamnen. väcker vi kroppen till en
ny dag med lätta rörelser som skall passa
alla. Start direkt efter midsommarhelgen. Måndagar och torsdagar
kl 8.15. Det kostar IOkr. Inställt vid regn
och hård blåst.

Alla är hjärtligt välkomna!
Agneta Jetzen

Nystart för sommaren
3 juni
Öppetider:
Vard & Sönd 12.00 - 22.00
Fred & Lörd 12.00 - 2.00
Bordsbokning tel: 34 72 52

Välkomna!

Solveig Johansson, tel 347464
Anne-Mane Lind rel 347553
Britt-Marie Pctersson. tel 347120

Per Christansson

A-M Lind
4

Frida & Petter ex.
Klubbhotellet

inga pengar. Anette Johnssons fond får användas till förskönande av
hamnområdet norr om flaggstången. Hagström utför arbetet under vintern. Mellankajens sista etapp av reparation mot lilla hamnen utförs.
Förslag hur nya storkommunens hamnar bör skötas inlämnas till blivande storkommunens sammanläggningsdelegerade. Lokala hamnstyrelser + en central harnnstyrelse. Sista hamnstyrelsesammanträdet
hölls på färjan M/S Sveadrott. Tur Hbg/Köpenhamn. Alla avtackaäe
alla. Hamnen har under den gångna l 0-årsperioden f3n stor hjälp av
Kvinnoföreningen. Ca 12.000 kronor i penninggåvor + mycket annat.
Nuvarande Ordf. Ingeborg Höber, kassör Tora Svensson.

MÖLLE TURISTHOTELL
Elliott'S Restauranger
Öppettider fram till den 28 Juni:
Torsdaglr-16rdaprfrin kl 18.00

l2Zl
Ny central hamnstyrelsc utses. C.G. Cronberg ende representant för Mölle.
Ordf. Olle Andersson, Svanshall. Ingenting av vikt att rapportera.

. . . . . . . .21.lt

Söndagar frin kl 13.00

......... . . . . . . .t. .

mI
Ingenting av vikt art rapportera.

Mindagar frin k118.00 -

12n
IJjalmar Höber eftertr'.ider "Joije" som hamnmästare. Utlovade förbättringar
under våren: Stensättningen på stora kajen jämnas, asfaltering av yttre kaJen (??). samt lagning av lastkaj.
Om Höganäs kommun u förde dessa arbeten framgår inte. Protokollen från
Möt le Hamnstyrclsc slutar här.

Frin och med tondagen den 21 Juni

SOMMAR0PPET varje dag

Hjalmar Höber var den siste i raden av "Möllebor" som tjänstgjorde som
hamnmästarc under den lokala hamnstyrelsens tid. Sven Wessman från
Nyhamnsläge övertog tjänsten 1977.

Elot'I k frln Id 12.N-ZUO
Elol'S V...Nn Id 1UI
Elot'l 11111111 frln Id 11.N
ICllllll-..,IIIU

Hamnmästare 1883 - 1977
N.H. Corfiztson (den 1 :e)

Mölle hamn - historik 1967 -1973
1967
Kommunen inköper C.G Cronbergs tredjedel av hamnhuset för byggkostnaden 6.200 kronor. Kommunalkontoret övertar hamnens bokföring.
Sista etappen av lilla kaJens fört)ättring görs. Bensin AB Din-X hyr lokaler
i hamnhuset och övertar även GeGe kiosken.

m

Din-X övertar även korvkiosken. Itzigehl anställs att sköta Dm-X lokaler.
Fiskebodar må uppsättas vid brandstationens vä.W-d gavel. Hamnplanen
omdisponeras med avseende på bitparkering. Endast halva planen upplåts. Övre delen av hamnplanen asfalteras. Före detta Fyrskeppet Kal grundet ~
ligger I hamnen hela sommare1L Utskänkning av ~
kaffe och öl. Johnny Svensson efterträder Sven
Edler i brunnstyrelsen. Edler har hastigt avhdil Projektering av tänkt vågbrytare begärs av Sjöfansstyrelsen.

12.22
Asfaltring av området närmast hamnhuset och runt
till toaletterna. Turistbyrån tär ny chef - Ingvar
Blornkvist. Harnnhuset li1lbygges IOmeter västerut:
Toaletter och batnnkonor urrättas bl a.

l2lQ
Danska stenfiskare föreslår yttre vågbrytare. Ordf.
reser till Stockholm för uppvaktmng av Sjöfartsstyrelsen m.fl. F.d. generaldirektör Hugo Larsson
oersättlig hjälp. Televerket flyttar in i turistbyrån.
Harnnstyrelsen får ärendet "Vågbrytare" klart. Kostnad 330.000 kronor - Statsbidrag 50%. Kommunalfullmäktige avslår begäran om resterande summa -

36 Lj-år

1883- 1919

August Pyk

3 - "

-

1919-1922

Ni Is Andersson

9 - " -

1922- 1931

Anders Rifvne

15 - "

-

193 1- 1946

Martin Bengtsson

18 - "

-

1946- 1964

Jojje Svensson

9 - " -

1964-1973

Hjalmar Höber

4 - " -

1973-1977

Skrivaren av dessa rader tackar för sig, jag avgick som ledamot i MH:s
styrelse i och med årsmötet 11 mars 2000.

NEB
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042-123330
Helaiqbo.lJ •Malmö• Göteborg• Stockholm

Kullagatan 42 • 252 20 Helsingborg

Möllespecialisten
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Insändare/Debatt

Husbilar i Mölle
Med anledning av den i Mölle numera
utbredda skyltning emot husbilar känner sig
undertecknad manad till följande inlägg i
debatten.
Obs. Inlägget är skrivet med ..husbilaren" i
maskulin form. men faktwnärattdet lika ofta
om intcoltarc. ären kvinna. som sitter bakom
ratten.
Först några fakta: Husbilen räknas ur trafiksynpunkt som "lätt lastbil". Detta innebär att
den skall behandlas som sådan betrMfande
framförandehastighet, körkortskrav, last. parkering etc. När det gäller parkering. får husbilen således parkeras. med eller utan personer i bilen. under viss tidsrymd överallt där
parkering inte är förbjuden eller begränsad till
att endast gälla vissa fordonstyper. tex buss.
handikappfordon osv. Denna tidsrymd är för
Höganäs Kommun 7 dygn.
För att "avskräcka'" husbilar har stora delar

av Mölle "skyltats upp'' med skyltar föreställande en korsad hU!,-vagn. Iknna skyltexisterar
inte i vägtrafikförordningen. har således mgen
juridiskgiltighet och fordrar förmodligen ti11S1and
för att sättas upp ö,·er huvud taget.
Men det var inte för att belasta er med trafikförordningar kärn möllebor. som jag gör detta
inlägg. utan för att tala om generositet.
Sedan ett par år tillbaka är undenecknad
lycklig innehavdrc av en husbil Lyriskt brukar
jag påstå att "husbila·• utgör "den totala friheten" - nästan Jämförbart med att segla. 1lusbilen tillkom förö,rigt i samband med att jag
avyttrade min segelbåt. som jag fick svärt att
"orka med"'. Att kunna förflytta sig i stort sett
obehindrat av väder och vind. att kunna stanna
och njuta av natur. sevärdheter osv för att sedan fortsätta resan eller f<katt stanna kvar för
att vila en stund eller för natten - är mte detta
fiihct.
Lika lyriskt som jag bes~livcr 'busbilandct''
brukar jag tala om Mölle. Jag brukar säga sa
här närjag kommer hem eller en resa, att "'När
vi kom till den finaste platsen pil hela resan.ja,
då var det nästan ~om hemma i Möllc". Jag
tycker, att detta ''det finaste vi vet'·. det skall vi
dela med oss av.
Som argun1ent emot denna frihet hör man
ofta anföras att "dom skräpar ner"'. Jag vill med
skärpa påstå att så i:ite är fallet (enstaka exempel kan givetvis förekomma). En husbil är van-

Iigen "i dctnänna.~1e fullkomlig". Toalett dusch.
kylskåp. kokmöJhgheter. radio, T\; uppvärmning osv osv. Husbilen är en komplett sluten enhet, som inte ens larnnar diskvatten eftersig. All
denna ·; fullkomlighet" aktar husbilsägaren som
sin ögonsten - och jag v1 Il påstå att denna omsorg striicker sig även utanför husbilen.
·
Vanligtvis är det väl närnågon husbil stannat
nere på Norra Strandvägen. som man tycker
att den är mest till förtret. Husbilsägaren sitter
härofla i ellerutanförsin bil, med blicken riktad
mot Öresund Kattegatt och solen. Tre bra skäl
för att blickajust mot sydväst. men kanske känner han ocksä en viss fientlighet från husen på
motsatta sida av vägen och vänder av den anledningen ryggen ni!. Inte minst nu sedan skyltarna kommit upp.
Varför måste det vara så? Varför går \i inte
fram och börjar prata med honom, ber att fä
kika in i hans bil. frågar var han kommer ifrån
och vart han är på väg? Ni kan mte föreställa er
hurposi1iv1 glad han skulle bh av en sådant närmande och han skulle med glädJe berika oss
med sina erfarenheter och upplevelser. Detta
bara för att v1 visar lite generositet I vån överflöd.
Sommaren 2000 är snart här. Det är dags
att ta ner aUa dom tråkiga skyltarna och ta fram
dom välkomnande leendena, visa på det vi är
stolta över och dela med os.s.
Leif Persson, Furuklint, Mölle

Replik
De skyltar med en överstruken husvagn som satts upp av 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .
vägföreningen och hamnföreningen skall ses som en
påminnelse om att camping ej är tillåten. De har satts upp
efter enträgna önskemål från dem som bor nära hamnen och
Elliot'S Restauranger
N. Strandvägen.
Det är säkert så. att de allra 0esta husbilsägare håller
~nyggt efter sig. men det finns också många vittnesmål om
att det förorenas och skräpas ner. Husbilar kallas f.ö.
mtemationellt för "campers•·.
Fnligt vår mening är hushilar välkomna an parkera hllcll'
\id hamnen och N. Strandvägen för att rasta och njuta av
24 juni
K-G Morlna kvartett
utsikten. Men camping skall bedrivas på campingplatsen. Det
ung: Per 8J61ancter
har inte heller med fordonets utseende at göra. I dag finns
10 juli
KONSERT: Monica Borrfors
det icke så ta som åker ut och bor i sin vanliga personbil.
~10011ronot
15
jull
K-G
Morlna kvartett
Skall sådan camping vara tillåten på harnnparkeringen och
~...... Langborv
på andra parkeringar? Detta är dock knappas t något för
28 juli
KONSERT: Arne Domnerus
vägföreningen an avgöra. I Tyskland finns en tjock bok om
Lena Eriksson
"vild camping" i Europa. Där är också Mölle med och det
Kjell Öhman, Hans Backenrot. Aage Tangaard
lär ges noggranna anvisningar om hur husbilsägare kan campa
på vackra platser 1:tan campingavgifter och med tillgång till
!oilet~cr, dusch etc. Det är väl knappast rädsla för en blygsam
Sommarens special:
campmgavgift som gör "vild camping" populärt. utan det har
nännast blivit en sport.
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TRÄFFPUNKT FÖR BARN OCH
UNGDOM I MÖLLE
I annexet intill stationshuset finns en
ljus och trevlig lokal om ca 30 kvm. Byföreningen har beslutat att upplåta denna lokal som mötesplats för byns barn och ungdomar. Tanken är all låta ungdomarna
själva få inreda och sköta lokalen. En
ledningsgrupp bestående av några av byns
ungdomar är under bildande. Givetvis är
föräldrar också hjärtligt välkomna att engagera sig i detta projekt.
Användningsområdena sätter i princip
bara fantasin gränser för: öppen förskola.
sagostunder, kurser. föreläsningar, spel,
filea osv. Har Ni läsare några roliga och
kreativa idcer om hur vi kan utnyttja denna
lokal är vi oerhört tacksamma om Ni hör
av Er antingen direkt till undertecknad eller lägger en lapp i byföreningens brevlåda för vidare befordran till ledningsgruppen.

Alf Rasmusson,

Valborgsmässobålet
Bålet sprakade, kyrkoherde Tommy Svensson höll vårtalet. kvällen var ljum och havet stilla. Vårsångerna klingade skönt om
än svagt. Allt var så bra som det kunde vara.
Utställning i .ftföl/e ai• e11treprenöremas
arkitektförslag.

Utdrag ur skrivelse från Mölle
Syförenings styrelse till kommunstyrelsen i Höganäs angående utställningen
i stationshuset den tredje till sjunde maj
2000 av ätla entreprenörers arkitektförslag till byggnation på stationsområdet
i Mölle:
"Styrelsen är tacksam mot kommunen för
att den fått låna arkitektförslagen till
Mö lie. Många möllcbor har begagnat tillfället att se och begrunda förslagen. Vi har
genom samtal med de besökande under utställmngens gång fåll en god bild av
möllebomas åsikter om de olika förslagen. I två frågor var samstämmigheten i
åsikter så stor att styrelsen anser sig kunna
redovisa dessa.

34 74 52

HÄNT UNDER VÅREN
Slå katten ur t111111a11
Slå katten ur tunnan ägde rum samma dag

som i Danmark. på Fastlagssöndagen den
5 mars. Ovanligt mänga barn samlades och
tävlade. Pris för bästa utklädsel gick till
Vincent 1-lolmbeck och Kajsa Svensson.
Årsmöte

på Grand Hotel den 18 mars med 50-60
närvarande.
Stra11dstäd11i11gen
Ovanligt mycket skräp hade blåst i land det
här året. Som tur var ställde fler möllebor
än vanligt upp 1111 strandstädningen den 2
apriJ och bland dem många yngre.

I ) Samtliga besökare uualade sig negativt om det förslag som kommit från
Midroc, en del tnycket starkt negativt.
Man tyckte att den langa längan, fyra våningar hög. säg ut som en kasern eller ett
sanatorium och att den över huvud taget
inte passade tn i byn. i synnerhet inte pä
station.somradet. Vita byn av arkitektfinnan
JM-Pontus Möller, Landskapsgruppen Syd
och HSB:s förslag var två som bemöttes
ganska positi\1. I Ö\ Jigt var det flera som
menade att inte något av förslagen speglade det unika hos Mölle och att förslagen genomgående var dåligt anpassade till
omgivningen.

2) Den andra frågan är övergripande och
ger ett historiskt perspektiv pä byggnationen. För cirka femton år sedan. då diskussionen om byggnation startade.fanns det
två aktuella områden. det ena söder om stationshuset och det andra på fotbollsplanen.

Intendent/vaktmästare-tjänst
på stationshuset med annex ·
förklaras ledig från och med
den 3 juli 2000.

I arbetsuppgifterna ingår uthyrning till gallerister,aUmänna
vaktmästargöromål, städning,
viss trädgårdsskötsel mm. Till
anstäJJningen är kopplad bostad
på andra våningen i stationshuset.
Ansökan
med
meritförteckning skall vara styrelsen
till handa senast måndagen den
26/6. För närmare upplysningar
vänd Dig till Ann-Sofie Holmbeck tel 347 631.

Ett förslag kom på bordet med byggnader för seniorer på det södra stationsområdet. Nu. i elfte timmen, undrar många
bybor vart det förslaget tog vägen och när
och varför iden om seniorbostäder strandade.

Mölle Byförening 2000-05-11

HÄNDER UNDER SOMMAREN
23/6 M idsommarafton. Samling på
lekplatsen bakom Butiken-Fyren kl 11
för att vi tillsammans skall klä och resa
majstången. Tag med mycket blommor,
band och sax. Dans kring midsommarstången och lekar börjar kl 14.
Närmare program utannonseras veckan
före midsommar.
Sillens dag 29-30/7 mm se annons
på sista sidan.
Sommarmöte den 14 augusti på
Grand Hotel, Povel Ramel

Ahlquist, B Maskin AB
Ste11orbete1~ Sprä11911ings11ppdra9,
Mark by9911ader

Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOUtl
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