Byföreningens tidning för Möllebor och Mölle vänner

Smidig och smäcker som en svan ligger
den behagfullt och guppar på vattnet,
den 77:e snipan i ordningen av Gunnar
Svenssons byggen. Den förfärdigades i
början på 1960-talet och ägs idag av
Krister Kullenberg. I detta nummer av
MölleKuriren kan du bland annat läsa
mer om Gunnar Svensson, båtbyggare.

nr 1 2001

Vi inleder också en ny artikelserie om
arbetsplatser i Mölle samt redovisar förra
årets verksamhetsberättelse. Arne Jönsson har plockat fram ett par godbitar ur
minnenas arkiv från Kullaberg.
Notiser och fakta om förhållanden
kring a ffär, post, stationshus och hamn
redovisar vi också.

Aåååååååh, ni fantastiska män ...

Om Gunnar Svensson, båtb)'ggare
Båtarna i lilla hamnen i
Mölle har i mer än J00 år
förevigats på otaliga ,:rkort. .fotografier och målningw: For(larande ligger
de traditionella klink~vggda sniporna på rad.
De.flesta är numera av
Gunnar Svenssons hand
och tillkomna i hans verkstad på Tvärviigen.
G111111ar Si·emso11 i sin miliä.

Il \I : KUbll \; K,.\t\f

Gunnar Svensson hade båtbyggandet i
släkten. Farfar "Store-Sven'" byggde en
brigg på stranden norr om Lerhamn. Ett
par hundra personer hjälptes at att dra
Jupiter i vattnet 1857.
Gunnars far Georg Svensson byggde
snipor \ id sidan om arbete på byggen.
som sjöman och som fiskare och ''Jorrisa
Gunnar" lick hjälpa till redan som pojke.
Innan Gunnar slog sig på batbygge på
heltid på 1950-talct. arbetade han som
• bl a byggnadssnickare. till sjöss som tim-
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mcrman och på Wittings batbyggcri i
Höganäs. Som de nesta andra båtägare i
Mölle körde han turister till Ransvik eller runt berget pä somrarna. Han byggde
nmdtursbfucn Paddan. som efterträddes
av den ännu rymligare Turisten 1959.
Turisten var byggd pa Gustavssons Yarv
i Landskrona. byggdes om av Gunnar och
användes till rundturer ända fram till slutet av 1970-talet. Dl.'I ble, många turer
runt berget och många turister som fascinerades av Gunnars berättelser om
grottorna. Kullamannen. bergets historia och nordsidans hranta klippor som
alla har ett namn. Som båtbyggare pensionerade han sig aldrig. Hans sista
snipa. ungefär den 120:e stod nästan färdig i verkstan när han avled 1983. 74 år
gammal. Sven-Gunnar. hans son byggde
den färdig.

Så gil·k det till
Gunnar Svensson h) ggde rndd-, motoroch segclsnipoma pa beställning. Beställaren~ önskemål bestämde båtens storlek od1 utnrslning. När det gällde sjäh a
111fon11ningcn hade Gunnar fria händer.
Han berättade att han först sag den bh, ande båtens linjer inom sig. formen
skulle förstäs vara ändamalsenlig och
grunda sig på all erfarenhet av sjön och
a, hur en båt beter srg i sjön och den
måste också vara vacker. En ritning ruordes och han brukade ocksa an\ ända
mallar. 6 stycken till en 18-fots motors-
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nipa. Det är lätt att känna igen en Gunnar-Svensson-bal. llan satte sa att säga
sm signatur pa den. liksom andra binbyggare sätter sin.
Kölen och stä,ama byggdes a\' ek.
Bordläggningen , ar oftast av fur. På
roddbåtarna \ ar det en fördel med en
bordläggning av gran som är lättare än
för. men det var mte sa lätt all fa Lag på
k\istfritt \ trke. De större motorsnipoma
byggdes ibland a\ ek. En par snipor a,
lärk byggde han. men de är inte längre
kvar i Mölh:. Carl Gusta, Cronberg ville
ha brassafur i sin båt. d,s fur från Brasilien. Den finns fortfarande kvar i hamnen och har övertagits av hans söner.
Helst skulle det vara krok\ uxet virke
bade till stärnr. spa111 och bordläggning
för hallfasthetens skull. Gunnar basade
aldrig borden, , ilket de flesw andra hatbyggare gör. I stället använde han smalare bord som gicl-- alt böja utan ba:,ning.
I stället blev det JU tätare mellan
lanningama och minst lika starkt ändä.
Gunnars far "Jorri" basade inte heller
trots att han amände bredare bord. Ibland lade han bräderna i vattnet i
Tångncan för alt la dem böjligare. Men
var oturen framme kunde de spricka sedan. berättade Gunnar Det var mte alltid lätt att hitta träd som vuxit sä krokigt
att de passade till förstävarna. som ofia
är mycket svängda pa Gunnars båtar. När
han började som batbyggarc tog timmer-

handlarna hllm vad han behövde a, krok\'uXet, men med ökad rationalisering slutade de med det. Då började Gunnar själv
se ut träd pa Kullabcrg. som sedan fälldes och sagadcs upp av Krapperup pä
deras säg. som var igång in pa 1960-talet. Senare tog han träden från Hallandsåsen och skogarna \'id Örkelljunga. Han
lick vara ute I god ud. Minst ett är måste
, irket ligga på tork. \'ackert staplat i hans
trädgård. innan det gick att använda.
Master och iiror tillverkade Gunnar
själ,. Beslagen smiddes a\' smeden i
Bnmnby. Old Olsson. och skickades sedan pä varmgaha111sermg pä fabnk i
Landskrona. Seglen syddes av segelmakaren i Höganäs. som ocksa körde lotsbåtcn.
Sniporna förr var inte dyrn i inköp.
De hctraktades nog lik som förbruknmgsmatcrial. Man var inll' alltid sa noga med
vardcn. men de bmkade ända vara i femtio iir innan de lämnades att murkna på
stranden eller höggs upp. Bland de äldsta
kvarvarande sniporna I hamnen är Caramella. döpt av Per flolmbcck. som ägde
0<.·h omhuldade den i manga ar Gunnar
S\ensson byggde den under krigsaren at
fiskaren Johan Berggren. som skulle ha
den till att sätta alanisor med och till sillafiske. Fortfarande S)llS hack I relmgen
efter hans rusclinor. Förr fiskade man
alltid sillen på nordsidan och vanligen
roddt: man dit. Det g,1ordc Johan Berggren också. ofla tillsammans med "Lappen". "Lappen·· kom Iran Kramfors. som
,·äl i högsta grad betraktades som Lapp-

land a, mölleboma. Det berättas ofla om
hur uthålliga och sega roddare den tidens
fiskargubbar var. Man kan också Länka
sig hrn'. tungt det måste vara att ro hem
från nordsidan med baten full av sill.
Särskilt sadana dagar när det blåste motvmd cflt:r nindandel av spetsen.
Under kriget när det var ont om dm medel användes ofta rodd- och segelbåtar. Caramel la byggdes som roddbåt med
lång köl och slankare än de senare motorsniporna. Hon ligger också lägre pa vattnet än dessa. Bordläggningen ära, gran.
Pa vintrarna när del ,·ar is i hamnen bmkade Johan Berggren dra båten dler sig
pa isen till fritt vauen. "Den är lika lätt
att ga med som en hund i kopper·. brukade han säga.
Henrik och Mari-Ann Bagers s111pa
är jämgammal med Caramella. Den är
också byggd av gran och har, liksom
Ei11ar Bage1: fädd I H87, till rvrs vid
Caramclla. tlera tofter och årtullar för an
97 an a/cft,,: Einar kiiple .\111 försla
passa olika slags fiske. Den tidens artullar
rnipa i ,\lii/le /907. Uenrik Bager 1•id
hcstod av tolleklampar och tollapinnar.
arorna.
som ses pa bilderna. Ursprungligen var
Nedan: Interiör frun verkstaden.
det Anselm Pet1erssons bat. I Ian boJdc i
det lilla röda huset med halmlak i hömel
Bagarpsvägen-Södra Strandvägen. "U\dans Anselm'· kallades han för. Hans
far lär som barn ha blii.it bortglömd i en
lada a\' sina lekkamrater och kallades
sedan ··Ladan" resten a\ livet. Anselm
gick som vuxen och smamaslade dvs
gjorde lite a\' varje. Han byggde hrygg.ornn i Ransvik och Soh·iken tillsammans med stenhuggare Karl Blomk\ ist,
han malade hus och han vaktade tlykNeclm1: Ka11 man ha cli:1 hiiflre? Per lfolmhi:ck i Curame/la. (Om 1wgo11 1111clrar över 11e1111m.>t sa
ko111mer del m· ulf Per l'illl! /111 <'It 111111111 som lik11adt' de11 kapp.it g/cmde Cape/la frå11 S\l{mslw/1
Des.111/om hrukade h,111 inte tacka 11ej till e11 karame/1.J
FOTO. MARTIN RAVANIS
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Gunnar Svensson, båtbyggare,
fortsättning rrän föregaende sida
tingama på hotell Elfversson under kriget och allt möjligt annat. I flera är var
Lerhamn hemmahamn och dä ägdes båten a\ Bror Rönn. I-Ian hade varit sjöman. hade träben och var en välkänd personlighet i byn. Bror seglade ofta tillsammans med Wanda Gyllenstiema.
Krister Kullenberg gick i manga år
och önskade sig en träbat byggd av Gw1nar Svensson. För ett par är sedan köpte
han en snipa, som ursprungligen byggdes åt l larry Wcllberg, Oskar Brandt och
Pcrcy Molin i början av I960-talet. De
skulle ha den till att fiska med rusor och
därför är den läg och bred. Den är
Gunnars 77:e snipa. Percy Molin landade
ibland sma sillfangster i Ablahamn på
nordsidan. Hade han inget att bära hem
fångsten i, tillämpade han knepet att
knyta ihop sina oljebyxor nertill och använde dem som säck. Percy bodde på
Molinehem och arbetade ocksa som eldare pa varmbadhuset strax intill. Krister Kullenberg har målat baten i samma
tina vita och gråa linoljefårg som familJens hus på Kullabe.rgsvägen.
När Gunnar Svenssons batbyggeri
upphörde. sattes ocksa definitivt punkt för
Kullabygdens gamla och stolta bätbyggnadstradirioner. Trodde man. Fantastiskt
nog har de åternppstatt igen de allra senaste åren och det har skett hos Martin
och Mathias Ravanis i Bräcke.

Loka{t & g{ol3art
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Välkommen
att boka tid för
rådgivning

Föreningssparbanken
Nyhamnsläge
Margaretha Nidesjö
Tel. 18 84 62
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Eva Thoresson Kicki Andersson
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Klinkbyggd: 13yggd av längsgaende
bräder som öwrlappar varandrn.
Snipa: Båt ~om är spetsig i för och
akter. i motsats till en eka som har
rak akter.

_._

~042-123330

Spant· '"Revbenen" inull båten.
Bord. De längsga~nde brädema i

., Malllli • Göteborg • Stockhohn

skrovet.
Basning: Angn.ing av horden i en
bastn11111na för att göra dem
höj liga.
Lanningar: Bordens

42 252 20 Helsingborg

■specialisten

överlappningar
Tangnean. Viken nedanför Cd.
Griinkulla.
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, Krogen på berget

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
Tel 042 - 34 76 62, Fax 042 - 34 79 11

telefon 042-34 74 20

Det hände sig
på berget...
Fra11 mars 1914 har västra delen
en· Kullabetg ägts av Kullabergs
!\ä/111: A·ven en del av Bökeholet
ingick i köpet från baron Gyllenstierna pä Krapperup. 600 000
Å.To11or 1•ar köpeskillingen och
inkluderade da ock.sa hl a skogvaktarbostället i Mö/le municipalsamhälle. 85 ar senare likviderades bolaget. Arne Jönsson som
varit bolaget.~ kamrer under manga
· ar har gjort några axplock ur
protokollen genom aren. Här
redo\'isar l'i två av dessa axplock.

1930: Fotgängare riskerar liv
och lem medan getter sover i
vaktkuren
Vid årets bolagsstämma anförde grosshandlaren llarald Bager följande:
"Avgifterna för bilars framförande mellan grindarna och 1)-ren är kronor l :50,
vilket S) nes mig för billigt. t) pä grund
av denna låga entre ö\'ersvämmas vägen fram till fyn:n i olidlig grad a, bilar.• ilka därtill ofta framföras med
oförsvarlig hastighet. Fotgängare 1iskerar bade liv och lem. Vid regnväder har
jag varit villne till. l:ur kaskader av
smörja kastats över dem. som rnndrat
pä vägkanten. All helt förbjuda biltrafiken inom det avstängda området är

FOTO; PETTER LUNDH COPYRIGHT HÖGANAS MUSEUM

Grindama 1•ic/ K.111/ah('rgs .Va111r 1•id 11111·arc11ul11 w1ktst11ga11 J11ktl:'11 hette Olsson, men
kalludes "'fr.1k,m ·· för all han l'arit i Berlin och lär/ sig trska. Alla gående fick betala
m"Ri/1 w1tinge11 hiir eller ,·id e11tre11 l'W Solvikem hadpla1.1·.

naturligt\'is otänkbart. men en något
höJd avgift Lell.. 5 kronor skulle säkert i
hög grad minska obehaget för
fotvandraren ...
Än vidare ,ill jag framdraga följande:
"En fni. som förhyr en stuga vid '>ägen
lill Ransvik. har en del getter som hon
later ga omkrmg p& bolagets område,
där de förstöra såväl träd som växter.
Vaktmannen har tlera ganger beklagat
sig över att getterna begagna hans vaktkur till sovställe för natten - med åtföljande nedsmutsning. Hon lär ha fåll tillsägelse au hälla sina djur från bolagets
område men enda resultatet har - enhgt uppgift varit en massa okvädingsord från henne. Hon bör stämmas om
hon ej rättar sig efter tillsägelserna".

1922: Böter och fängelse för
frihetsivrare
Vid början a\ säsongen iscensattes av
ortsbefolkningen i lvlölle och omnejd
med stöd av en ortstidnmg en livlig opposition mot bolagets rätt att upplaga

inträdesavgifter till berget. Det gick sä
langt att den del åkare och chaufrcircr
som pläga skjutsa å berget, med hot och
väld beredde sig tillträde till berget utan
att betala stadgade avgifter. Tyvärr understöddes dessa försök av den municipala myndigheten i Möllc, som hos
länsstyrelsen och sedermera hovrätten
begärde handräckning lör öppnande a'>
fri väg till Kullens fyr för allmänheten.
Även hos Kungl. Maj:t gjordes framställning i liknande syfte. Dä det emellertid från bolagets sida klart ådagalades attt vägen till fyren ligger å bolagets mark och tillhör bolaget enskilt,
lämnades samtliga dessa ansökningar
utan btfall, varigenom bolaget vunnit ytterligare bekrällelse pa dess ostridiga
ägande- och förfoganderätt över berget
och vägen å detsamma, , ilkct rätt är ett
ekonomiskt livsvi Il kor för bolagets verksamhet till bolagets skyddande. Tilltaget att söka med våld och hot bereda
sig fritt tillträde resulterade i kännbara
böter och fängelse för de skyldiga.
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Hamn kapten
på entreprenad

Nytänkande
inom posten

fvfölle Hamn Ekonomisk Förening har
avtalat med Lennart $\'ensson. Möllc. om
ett entreprenadavtal avseende arhctsuppgi fter som hamnkapten för Mölle Jlamn.
Lennart blir Mölle Hamns ansikte utåt
och kommer art utföra allt praktiskt och
huvuddelen av det administrativa arbl!h!
som hittills gjorts av styrelsemedlemmar
eller inhyrd pen;onal. Man är inom hamnföreningen mycket nöjd med att ha lyckats engagera Lennart som hamnkaptcn
och hyser stor tilltorsikt till att Lennart
med sm stora erfarenhet av hamnnära arbete, sm pralniska läggning. sin lokala
kännedom och sin positiva inställning
kommer att höja ··hamnkvahteten"" till
stor glädje och nytta för hamngäster,
föreningsmcdlemmar och alla möllebor.
Lennart börjar den I mars.

Byförcnmgens styrelse har under vintem haft för bägge parter givande kontakt med posten i I löganäs. Posten har
kommit med rationaliseringsplaner för
Mölle. Bland annat har föreslagits en
"förenklad utbänng··. vilket skulle innebära övergång frän bre, lädeutdelning
till det system med hoxar i centralt belägen lokal som införts i Arild. Mölle
Byförening har ageraL starkt för att nuvarande utbäringssystem skall bibehållas och lyckats få ti Il stånd att så sker.
Posten har ocksä för avsikt att hålla
postkassekontor även 1 fortsärtnmgcn.
Lennart Svensson. byns brevbärare
i tredje generationen Svensson. slutar
nu inom posten och påbörjar sitt arbete
som Mölles nya hamnkapten (som redovisas härintill ).
Frän mars manad kommer utdelningen av post att ske med bil. varför
krav ställs pä att brevlådorna ska vara
placerade sä att de är lätt åtkomliga från
gatan. Där så inte är fallet kommer husägaren alt kontaktas av posten.
Posten planerar även - om intresse
finns fran möllebomas sida- att erbjuda
matvaruleveranser 1:nhgl modell som
finns hos Skutan I Brunnby. Matvarorna
skulle dä kunna beställas i en av traktens affärer och köras ut med ordinarie
postutdelning följande dag.

Möt våren i
Paris
Madrid
Rom
Nice
Florens
Barcelona
... eller i någon annan
europeisk stad
som lockar just Dig ...
Vi kan erbjuda
weekend- eller
veckoresor
Du kanske föredrar att
se dig om på Toscanas
landsbygd eller i
Provence?
Vi kan hjälpa dig med
det också.

Dags att planera
- dags att boka nu hos

Hö~anäs

••

STADN
kraftAB •

Städbolaget som bryr sig!
6
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Resebyrå
STORGATAN 64
263 31 HÖGANÄS
TEL 042-34 07 75
e-mail: info@hoganasresebyra.m.se

Hur ska vi kunna hålla vårt stationshus igång?
Med sitt fina läge på
Gyllem,tiemas alle, Mö/les
P"radgata g1111.\·ka mitt i byn.
lwr l'i mö/lebor en gfre11 samlingspunkt i statio11.-.h11set.
På somrarmt freki•enterm,

huset lil'ligt m• turiste,~
"somm"rmiHlehor" och åretrunt-bor f(ICÅ i111re g"l/eri1•erksamhete11. J11/h11:,aren är
en ,mmm lrtulition som ,/rur
fullt hus. 1Ve11 mellan dessa
toppar är det i11te lik" fullbelagt - <>ch hyra, el- och drfft.\·kost11ader måste betalas året
1'11111. ..

D..:t ha1 väl inte undgatt nagon möllebo
att fönstren i lägcnhch.m i stationshusets
twanvaning gapar mörka och tomma.
f lyrcsgäslcn. intendentparet SjöswärJ.
11)ttaJe ut i somras. samtidigt som det
a, tal -.;0111 kombinerade intend,mujänsten med hyra av lägenheten sades upp.
lngchorg och Ola Sjöswärd ans,arar
<lock fortfarande för husets skötsel och
galleriverksamheten pa arYodshasis
fram till slutet a\ mars i ar.
Lägenheten är i b'-'ho, av en radikal
standardförbättring 1X'h den ekonomiska
er.;ättningen för intendenturen är mycket
lågt satt, Yarför det visat sig svart att finna
nagon intresserad a\' intenl!ennjänslcn i
denna forn,. Inom byföreningen diskuteras lösningar pä problemet. En utviig kan
vara au åter separera intendentbefattningen från koppling till lägenheten. s~
att denna snarast åter kan h) ras ul.

FOTO HÅ~AN i.!ND

Dt!I 1·ar pa l970-1alers senare hii(/f som s1a1ionsl111se1 riidclade., till e/terviirlclen
ge110111 fifr1fliga i11sat1·e1 w b1jcireni11gens mr.:cllemmw: Därig1!llom k1111de en del
k11l111rlmtoria hel'llra., liksom delar a1• cle11 gamla miljön.

liyres,n takt mellan byföreningen och
kommunen gällande s~1ttonshuset innebär att föreningen inte bara betalar arsh) ran pa drygt 30 000 kronor utan ä\·en
står för löpande sköt~cl ac!, lor driften
med el- 01.:h oljel-o~tnader Dessa har untkr året uppgatt till onmlsga ca 80 000
kronor.
A, talet löper ut till kommande årsskifte. Byförcningens ~tyrelse har i förhandlingar med kommunen om det nya
avtalet diskuterat hur byförcningen ska
kunna rrias från den ,1ll1 for tunga börda
som dri rtsansYarct innebär. Förhoppningen finns att en ö\crcnsJ..ommelse

ska kunna träffas liksom att en för
b) föremngens ekonomi acceptabel lösning kan nas redan nu i \ar.
Stallonshusel har en gång räddats
genom frivilliga msatser av byförening.cns medlemmar. Det har kunnat
drivas genom aren tack vare fortsatt
idogt ideellt arbete. All föreningen nu.
förutom dessa msatscr. t, ingas dra in
stora belopp varje är för att hälla lokalerna öppna för möllebornas aJ...1.i, iteter
det verkar inte gå längre. Frågan är:
Tål byftire11i11ge11 att utmllftas tll' (lrlig(I drift,,ko.w wder fiir sttllionshu.set
på iiver 110 000 kronor?

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängnings uppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÅSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070 - 650 76 50
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Verksamhetsberättelse för år 2Q00
Styrelsen för Mölle Syförening avger här sin
rapport för verksamheten under ar 2000,
den 32:dra sedan starten 1968.
Styrelsen bar bestått a\' ordförande Ulla
Jacobsson (till 22 augusti), vice ordförande
Per Steholt sekreterare Per Ryden. kassör
Alf Rasmusson, ordinarie ledamöter Gunvor
Elfvcrson. Kirsten Knafve och Henrik
Bager, suppleanter Mona Hellebcrg. AnnSofi Holmbeck och Gunilla Klang.
Ulla Jacobsson avgick pä föreningens
sommam1öte i augusti från ordförandeposten samt även som redaktör och ans, arig
utgivare för Mölkkuriren. detta p g a oväntat tidskrä\'ande arbetsätagande inom hennes
profession. Styrelsen tackar Ulla varmt för
en tid a, stimulerande samarbete och för ett
gott ledarskap av Mölle Syförening. Då Per
Rydens planerade avflyttning från byn krävt
mycket av hans tid har sekreterarsysslan
under större delen av mandatperioden delats
mellan Gunvor Elfverson och Henrik Bager.
Redaktörskapet för Möllekurircn har
ö,ertagits av Mona Hellebcrg, ans\'arig
utgivare är Henrik Bager. Rcdaktionskommittcn. i , ilken Mona Helleberg och
Kirsten Knafve även tidigare ingick. har
utökats med Ingrid [riksson. Alf Rasmusson
och Håkan Lind. Ansvaret l<.k tidningens
layout fr o m nr J/2000 har. från Mats
Jacobsson. övertagits a, Lotta Bigncrt.
Tack Mats för allt det sl il Du ha fi med att
producera en fin tidning!
En utökning av sidantalet samt tryck med
fyra sidor färg möjliggörs mycket tack vare
Solveig Johanssons eminenta jakt på
annonsörer. Kostnaden för tidningens produktion är härmed så gott som säkrad.
Biblioteket i stationshuset har hållit öppet
torsdagar 16 18 tack vare uppskattat
arbete av K G Hansson och hans trogna
medarbetare.
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Fotogrnppens arbete har letts av Håkan
Lind.
Styrelsen har under året haft 14 protokoll förda sammanträden. Arbetsutskottet,
vilket efter somma1111ötet bestått av Per
Steholt, Alf Rasmusson och Henrik Bager
har fortlöpande samarbetat.
För det estetiska rådets verksamhet har
Henrik Bager ansvarat.
Bygdesamordnare Hans Nilsson har vid
manga tillfällen varit föreningen till stor hjälp.
Intendentparet på stationshuset, Ingeborg och Ola Sjöswärd sade upp tjänsten
och hyresavtalet för lägenheten i stationshuset till 15 JLmi, men har därefter tills vidare
haft vänligheten att hjälpa oss med skötseln
och uthyrningarna.
Att hitta en lösning gällande driftskostnaderna och skötseln av stationshuset har varit
ett sorgebarn. De orimliga kostnaderna för
driften samt svårigheten att få någon intressent till intendentbefattningen til I den ersättning som byföreningen kan erbjuda har
upptagit en alltför stor del av styrelsens
arbete. Vi vill poängtera att Mölle Syförening är en ideell förening. det kan inte vara
meningen att stora delar av stations fastigheten skall blockeras av uthyrning för att vi
skall kunna täcka driftskostnaderna. Enligt
stadgarna skal I "byns intressen tillvaratas
och möllebornas samhörighet och trivsel
främjas" - därav följer att lokalerna i husen
bör utnyttjas för möllebornas
gemensamhetsaktiviteter.
Förhandlingar förs sedan ett par månader
tillbaka med Höganäs kommun.
Syföreningens styrelse har haft flertalet
kontakter med kommunstyrelsens ordförande Dagmar Forssberg i syfte att få till
stånd ett för byföreningen godtagba1i avtal.
Nytt avtal skall skrivas under året.

l januari arrangerades i samarbete med
Mölle Hamn Ekonomisk Förening och Mölle
Vägförening ett informationsmöte med
anledning av det pågående arbetet med
översiktsplanen för Möllc. Mötet. som
leddes av Hans Nilsson, hade som inbjudna:
tjänstemän från stadsbyggnadskontoret och
politikerna Dagmar Forssberg och Claes
Pettersson. Senare anordnades en utställning
i stationshusct i samarbete med Mölle
Hamn förening där det visades förslag och
gavs kommentarer till översiktsplanen.
Pä försommaren visades i annexet de åtta
cntreprenörsförslagen till bebyggelse på
fotbollsplanen. följt av ett informationsmöte
om bebyggelsen anordnat a, kommunpolitiker och -tjänstemän boende i Mölle.
Plankontorets förslag till bevarandeprogram
för Möllc fanns under två höstmånader
tillgängligt i biblioteket. Med anledning av
förslagen anordnades en uppskattad
byvandring. ledd av den för programmet
ansvariga arkitekten Johanna Hadmyr.
Mölle Byförenings synpunkter pa översiktsplanen. bebyggelseplanerna för stationsområdet och bevarandeprogrammet har
inlämnats till Höganäs kommun under året.
I stationshusets annex har barn-och
ungdomsverksamhet igångsatts. Genom
bidrag från Utbildningsnämndcn i Höganäs
konumm har lokalen kunnat iordningställas.
Fotogruppen har erhållit generösa bidrag
från Gyllenstiemska Krapperupsstiftelscn
och Stiemstedt-Kockenhus Kulturförening.
Styrelsen står i nära kontakt med Posten i
Höganäs och följer de rationaliseringsförslag
som framförs. Styrclsi:n markerar starkt att
vi ej accepterar en försämring av postutdelningen. Några inskränkningar i
brevutbäringen i Möllc skall ej ske enligt
Posten. Kassaverksarnheten i affären Fyren
kommer att vara kvar.

Gällande affärens stängningsperiod under
, interhalvåret har inte byföreningcn kunnat
medverka till att en för mölleborna god
lösning ännu konunit till stånd. Den akuta
situationen har något förbättrats genom att
Skutan i Brunnby levererar mat efter beställning. Posten aviserar att man har planer på
att köra ut beställda matpaket med ordinarie
brevutdelning.
Representanter för byföreningen har
deltagit i de sammanträden som hållits med
Kullabygdens Byaråd.
Somma1111ötet på Grand Hotel, vars
lättsammare del förgylldes av utdelandet av
:vtöllediplomet till Agneta Jetzen samt av det
magnifika utkorandet av en lika magnifik
Po\ el Ramel till "Hedersmedborgare nr I i
!V1ölle". innehöll också information och
debatt om den planerade bebyggelsen på
stationsområdct. Inbjudna var planchef
Kerstin Nilennark och Dagmar Forssberg
och Claes Pettersson Avgående ordföranden
Ulla Jacobsson avtackades med en keramikskal tillverkad av möllekonstnären Kerstin
J :son Ti Il berg.
Traditionerna i Mölle upprätthölls med
"katten ur tunnan", strandstädning.
Valborgsmässobal med tal av vår präst
Tommy Svensson. midsommarfirande på
lekplatsen och så till sist julbazaren i stallonshuset. Till mölletraditionema hör ju
numera även Sillens Dag nere vid hamnen,
där byförcningen bidrog med lottstånd och
hattparad.
Till sist tack - ingen nämnd och ingen
glömd - till Er som under det gångna året
hjälpt Mölle Byförening med mångahanda
ling och sysslor. Utan Er hjälp hade styrelsen
statt sig slätt!
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Mö/le Byförening
Ekonomisk redogörelse
för verksamhetsåret 2000
..

Resultaträkning 00-01-01 - 00-12-31
INT:\.KTER

KOSTNADER

Medlemsavgifter
llyror, utställare
Hyror. övrigt
Almanackförsäljning
Annonser Mölll!kuriren
Di\'crsc intäkter
Räntor

Stationshusct:
I lyra
Oija
Elcklrici tct
Personal
Försäkringar
Övriga kostnader
Reparationer
Avskri, ning rep.fond

69 155
43 590
54 975
40 460
14429

56 909
4 227

32 331
48 818
29 570
58 460
5 763
5 068
993
8 376
189 379

Kontorsmateriel
Porto. telefon
Annonsering
Möllekuriren
Arrangemang
Möten
Diverse
Avskrivningar
Resultat
283 745

I nästa nummer...
... gör vi hland annat en återhlick till /950- oc:l,
60-ta/ens Mö/le och dess blomstrande näringsliv
lite tänkvärt när det idag inte tycks _finnas underlag
/är all hålla en livsmede/sajfcir igång året runt.
Att skärskåda utvecklingen i en liten by som Mölle
kan ge ett intressant perspektiv på det svenska samhällets omdaning under ett halvt sekel.
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5 045
I 945
2 531
31 833
28 123
4 005

10 744
6 013
279 618
4 127
283 745

r
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F------

l~~

..-

...

I januari arrangerades i samarbete med
Möllc Hamn Ekonomisk Förening och Mölle
Vägförening ett informationsmöte med
anledning av det pågående arbetet med
översiktsplanen för Mölle. Mötet, som
leddes av Hans Nilsson, hade som inbjudna:
tjänstemän från stadsbyggnadskontoret och
pol itikerna Dagmar Forssberg och Claes
Pettersson. Senare anordnades en utställning
i stationshuset i samarbete med Mölle
Hamnförening där det visades förslag och
gavs kommentarer till översiktsplanen.
På försommaren visades i annexet de ätta
cntreprenörsförslagcn till bebyggelse pä
fotbollsplanen. följt av ett informationsmöte
om bebyggelsen anordnat av kommunpol iliker och -~jänstemän boende i Mölle.
Plankontorets förslag till bevarandeprogram
för Mölle fanns under två höstmånadcr
tillgängligt i biblioteket. Med anledning av
förslagen anordnades en uppskattad
byvandring, ledd a, den för programmet
ansvariga arkitekten Johanna Hadmyr.
Mölle Syförenings synpunkter på översiktsplanen, bebyggelseplanerna för stationsområdet och bevarandeprogrammet har
inlämnats till Höganäs kommun under årel.
I stationshusets annex har barn-och
ungdomsverksamhet igångsatts. Genom
bidrag frän Utbildningsnämnden i Höganäs
kommun har lokalen kunnat iordningställas.
Fotogruppen har erhållit generösa bidrag
frän Gyllenstiemska Krapperupssti ftelsen
och Stiernstedt-Kockenhus Kulturförening.
Styrelsen står i nära kontakt med Posten i
Höganäs och följer de rationaliseringsförslag
som framförs. Styrelsen markerar starkt att
, i ej accepterar en försämring av postutdclningen. Några inskränkningar i
bren1tbäringen i Möile skall ej ske en 1igl
Posten. Kassaverksamheten i affåren Fyren
kommer att , ara kvar.

Gällande aftarens stängningsperiod under
, interhalvaret har inte byföreningen kunnat
medverka till att en för mölleborna god
lösning ännu kommit till stånd. Den akuta
situationen har något förbättrats genom att
Skutan i Brunnby levererar mat efter beställning. Posten aviserar att man har planer på
att köra ut bestäl Ida matpaket med ordinarie
brevutdelning.
Representanter för byföreningen har
deltagit i de sammanträden som hållits med
Ku Ilabygdens Byaråd.
Sommarmötet på Grand Hotel, vars
lättsammare del förgylldes av utdelandet av
Möllediplomet till Agneta Jetzen samt av det
magnifika utkorandet a, en lika magnifik
Povel Ramel till "Hedersmedborgare nr I i
\1ölle", innehöll också information och
debatt om den planerade bebyggelsen pä
stationsomrädet. Inbjudna var planchef
Kerstin Nilcnnark och Dagmar Forssberg
och Claes Pettersson. Avgående ordföranden
Ulla Jacobsson avtackades med en keramikskål tillverkad av möllekonstnären Kerstin
J :son Tillberg.
Traditionerna i Mölle upprätthölls med
"katten ur tunnan", strandstädning,
Valborgsmässobål med tal av vår präst
Tommy Svensson, midsommarfäande på
lekplatsen och sä till sist julbazaren i stallonshusct. Till mölletraditionerna hör ju
numera även Sillens Dag nere vid hamnen,
där byföreningen bidrog med lottstånd och
hattparad.
Till sist tack ingen nämnd och ingen
glömd - till Er som under det gängna året
hjälpt Mölle Byförcning med mångahanda
ting och sysslor. Utan Er hjälp hade styrelsen
stått sig slätt!
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Affären framöver
Fiir nä,;,•artmde syns ingen ljusning,
tle11 tråkiga foljeto11gen om Fyren,
d1•s ajjiiren i Mö/le, fortsätter.
Enligt uppgift kommer ajjliren att
vara stängd fram till april, for att
därefter hållas öppen under sommarmånaderna.

FOTO OVAN OCH NEDAN: CECILIA ZETIERSTEN

Affärsidkare
för en dag
Julbazaren 2000 var som vanligt
en_fi,"irgswrk 1i/ldragelse mes,;
den röda.färgens tecken som sig
bö,: Tomtarna stod på parad,
advents- och ju/gotter trängdes på
borden hland mycket annat. de
levande ljusen brC11111 och spred
julstämning.

Affären är sedan i höstas till salu. Det
har funnits och fmns fci1modligcn fortfarande - intressenter som skulle \ilja
driva en aret-runt-öppen livsmedelsbutik
i byn. Än så länge har man dock inte
kommit överens med den nuvarande ägaren. Det är (som alltid) en fråga om pris.
Syföreningen har varit engagerad I ansträngningarna att försöka nå en för
mölleboma god och snar lösning, bl a
genom att söka seriöst intresserade köpare. dvs nya innehavare till affären. Tyvärr utan framgång än så länge.
En liten ljusglimt i del kompakta
mörkret är den service med leverans av
matvaror som ICA Skutan i Brunnby sedan en tid erbjuder. Efter beställning av
varor sker hemleverans på torsdagar.
Skutan tar ut en modest avgift på 20 kronor per leverans. Detta system uppges av
manga fungera alldeles utmärkt.
Även posten i Höganäs aviserar planer pa an erbjuda mölleboma utkörning
a, dagen innan bestälIda dagligvaror med
ordinarie brevutbäring (se sid 6).
Det lär också finnas en intressent som
har planer på att uppföra en helt ny matvaruaffår på stationsområdet, där det i
detalJplanen finns område avscu för handels- och affärsverksamhet. Detta måste
dock ses pä lang sikt och löser inte de
akuta problemen.

För dig som tycker att det finns roligare
saker att göra än att vaxa bilen
~

Ar du rädd om din bil ska

1efcar&du låta oss lackskyddsbe-

!Ingen väl ar utförd behöver du inte vaxa bilen
på flera år. Vi utfor aven 1ntenor- AUKTORISERAD

handla den. V1 anvander Tefcar som ar markna-

tvatt, fläckborttagning, luktsane-

LACKSKYODS-

dens mest effektiva lackskyddsprogram med

ring och handtvätt. Vi behandlar

BEHANDLING

hela 5 års servicegaranti. Behandlingen tar ett

aven båtar. Vi finns på Berga i samma byggnad

dygn och kostar från 3.200:- och när behand-

som Mercedes. Välkommen.

Carnisonsgatan 5 • 254 66 H•l•mgbofg Tot 042,15 51 60 • m•n-t,e 07 00-16.00
Mob· 0708-49 67 44 • bliputs,·11@$w1pnot.•c • www telear...
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Omn: Giistema p<i Strandgurden (är knappast klagu pa 11t.\ikte11 då alla rum har lftsikl
mot havl't. T/J Kat<1ri11a Rehmtriim. s111k.1kiilerska, och Ro.Ie- ,\farie Ölll'slt'dl

i1111ehm•are m· Stra11Jgårde11.

Arbetsplats Mölle:
Kustpensionatet Strandgården
först ut när MölleKuriren går på besök
Text och bild: Ingrid Eriksson

En gramulen förmiddag besöker
Mölle-Kuriren Strandgarden. från
rusket utomhus till ombonad värme
inomhus är ko11traste11 sto,: Vi stiger
in i ett kustpensionat, där nagra av
gästerna just kopplar uv med
tidningsläsning och allmän mm1·aro
i sällskapsrummet.

Stmmigurdens iild\la del byggdes i bör.Jan m· 1900-talet Det l'ar du bostad och
dessutom dre1· damr,111cle ägc11paret hiir
e11 kombinerad rax,- och c:a{eröre/.1e.
Huset bvggdes sedcm till, och nya delar
111/kom i olika etappe1:

Rose-'\farie Öhrstedt. Strandgårdens
ägare och chef, hälsar välkommen och
tar oss med pa rundvandring I huset. Sammanlagt 9 rum varav 2 dubbelnim samt
en separat belägen lägenhet med egen
dusch. "'För vara )ngre gäster. som kanske föredrar att bo lite 3\ skilt.'" säger
Rose-Marie. Alla rum har tvättställ. två
rum egen dusch och successivt kommer
man att förse alla rum med pnvat dusch.
Genomgaende är alla rum fräscha och
ljusa och alla har utsikt mot havet.
Rose-Marie berättar över en kopp kaffe
lite om Strandgarden. dess hi:,toria och
om den nuvarande verksamheten.

Ri1111a11de kallt Vfltten!
Under 1940-talet om\andlades huset till
"Pensionat Strand''· med rinnande kallt
vatten som främsta fadlitet. Det var framför allt svenska turister som gästade
"Strand'" och Mölle. men även en hel dd
tyska och danska besökare kom hit.
1973 övenog Margit och Malte Weister fastigheten. och drev här 1-:onvalescenthem mun till di:ss Rose-Marie Öhrstedt köpte rörelsen och fastigheten 1994.
Hon har här skapat en plats för rekreation. Aftarsiden är en aterhämtningsplats
för alla. oavsett ålder eller tjocklek p~
plånboken.

Som det är idag i11nm sj11/n•årde11 hlir
patientenfort.fänligheha11dfad och skrivs
ut for all äka hem oclt .forsöka "komma
igen " diirhemma, säger Rose-Marie.

"Ltmdningsplats ••
Mänga patienter som skrivs ut från sjukhusen behöver återhämta sig efter avslutad värd - operation eller annan behandling. Då bel1övs en plats där man kan
""landa'· innan man återvänder till vardagen. Strandgården är en sådan plats.
Här bedrivs ingen rehabilitering i meningen sjukgymnastik, utan man satsar
på aktivering av gästerna pa annat sän.
Ett\ iktigt inslag i de dagliga rutinerna är samlingen pä förmiddagen. Pa
"gympan" kan alla delta på sitt sätt, efter egen önskan eller förmåga. Nagra
ägnar sig at hjärngymnastik i form a,
att lösa korsord, andra spelar sällskapsspel, någon föredrar att sitta lite tillba-

\eda11.-Karl-Eric A11der.1so11 1111derlwller lllgegerd A11dre11
och Erik Ceder med dragspelsmusik

..

' ,., . . , r·
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kadragen och läsa morgontidningen eller en god bok. Men alla deltar! Det är
den ordmarie personalen. undersköterskor och Sjuksköterskor. som sköter akttvitctema Pa helgerna förekommer
underhållning l ex dragspelsmusik.
Rose-Marie har formulerat Strandgårdens mälsättning i ett antal punkter, där bl a de anställdas kunskaper och
engagemang framhålls som den viktigaste resursen. Däri ligger att använda
omdömet. visa hänsyn och respekt så
att ev problem kan lösas till gästens belåtenhet. Målsättningen är att vara bäst
- det linas mga andrapris!

••

FONSTERPUTS

Varifrån kommer gästerna?
MölleKuriren träffade tre Helsingborgsdamer. Stina K, Elsa E. och Ingrid A i
sällskapsrummet. Ingrid. som brukar aka
ut till ~folie på sommaren. betygsätter
Strandgarden: - Jag är så glad alt jag kom
hit. kunde inte ha kommit till ett bättre
ställe. Man blir sa ompysslad. Stma tilllägger: - Man får hjälp så fort man trycker pa knappen.
Strandgärden har ett ramavtal med
kringkommuner. som köper platser vid
bcho\. Det är kommunens biståndshandläggare som bedömer vem som kan
komma ifråga för en sejour pa Strandgården. En del gäster kommer även privat för au hämta andan och finna nya
kraller efter genomgangna pafrestningar.
Den kortaste tiden för en ,istelse på
Strandgärden är ca två \'eckor. Mot slutet U\ tvåveckorsperioden gör Strandgärden en bedömning tillsammans med
gästen. anhöriga och biständshandläggaren om en förlängnmg av vistelsen skulle
vara bra for personen ifråga, och då kan
vederbörande fa stanna ytterligare en ncl.
Det bästa är när \'ara gii.~ter hö1jar
längta hem. Dä har 1·i (l'ckut,· i vår \(riivan all hjälpa Je111 uti ct/erhämta :.ig.
säger Rose- \farie.

c-post:eriks.fonsterputs@curomail.se

LÄNSBERGS
Vi ombesörjer en diskret fönnedling

Rickard Länsberg
Storgatan 64
Box 7

263 21 I löganäs
Tcle: 04'.!- 33 OX 09. 042-33 08 04
Fax: 042 -33 21 0X
1\lobiltele: 070 5'.!8 08 09
.:-post: rickar<l. lansherg(i, maklarhuset.se

Bt

Fakta om Stramlgårde11

MA:KIARHUSET

Personal: En föreståndare, tva SJUkskötcrskor. tre undersköterskor och en kokerska. Dessutom extra hjälp , id behov.
Antal rum: Nio enkel- och två dubbelrum.
Antal gäster per år: Ca 220

- - i goda bänder - -
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Medlemsavgift för 2001

MÖLLE KAPELL
MARS
I
kl 14.30
11 kl 18.00
15 kl 14.J0
20 kl 12.00
25

kl 18.00
kl 14.30

29

Mölle kapellsyförening träfTas i stationshuset.
Söndagsgudstjänsl i Möllc kapell
Mölle kapellsyförening träfTas i stationshuset.
Kyrklunch i \1ölle stationshus. Efter kaffet ger
sjukgymnast Anne-Marie Lind råd och tips.
Invigning a, orgeln i Mölle kapell.
Mölle kapellsyförening LrälTa~ 1 stationshuset (arsmöte).

APRIL
kl 18.00
kl 14.30
kl 18.00

Söndagsgudstjänst i Möllc kapell.
Mö lie kapells} förening träffas i stationshuset.
Konsert I Möllc kapell med huskören Centrumkyrkan
!rim Sundbyberg. dir Bcme Wilhelmsson.
15 kl O7.JO Trumpet fran t0rnet i Möllc kapell
kl 08.00 Påskotta i Mölle kapell.
24 kl 12.00 Kyrklunch i Möllc stationshus. Efter kaffet underhalh:r
:vlonica Svensson med ,·a1, isor och gamla populära schlagers.
26 kl 14.30 Mölle kapellsyförening och Brunnby kyrkliga syfören111g
träffas i stationshuset.
MAJ
5 kl 18.00 Konsert i :\1ölle kapell med Brunnby kyrkokör
13 kl 18.00 Söndagsmässa i :vtölle kapell.
I~ kl 19.00 Konsert i \ltöllc kapell.

8
12
13

Bättre balans?
Vi planerar att starta en
grupp för balansträning pa
Nybamnsgården i mitten
av mars. tisdag em. IOggr
Träningen leds av leg. sjukgymnast
Anne-Marie Lmd i ,amarbete med
projektet 60+ "flåll dig p:i benen"

Motionera
i Mölle
I sommar som vinter
Agneta Jetzen, 347 532

Anmälan pa 344239 el 347553
NYHA:\11'S SJLKGY,\ l~ASTIK

Vi hoppas att Du vill stödja byförcningens arbete genom att betala mcdIemsa vgi ften för ar 200 I. 1 ar har vi valt •
att höja avgiften till 100 kr per familjemedlem. för att kassören tycker det
är lättare att räl-.na med jämna hundralappar. Nej, skämt äsido sa finns det en
viktig anledning till detta. Hos kulturoch fritidsnämnden I Höganäs finns det
olika typer av bidrag att söka för det lokala förenmgslivct. Ena, fönnsättningama för an hidrag skall kunna sökas är
att föreningen har en medlemsa, gi Il pa
minst I 00 kr. Vi vill alltså inte grusa
möJlighetema att söka eventuella bidr:1g
genom en för lagt salt medlcmsa, gift.
Pa köpet far ju föreningen ocksa en liten kassaförstärkning .. . lnbctalningsa\: in bifogas detta nummer av
Möllekuriren Sätt ett kryss på m tn när
Du betalar. sa utfärdar , 1 ett medlcmsbe, is som. \'id uppvisande hos Kullabergs\ akten. berättigar till eu aJskort
hos Kullabergs Natur för 200 kr.
Styrelsen

Årskort KuJlabergs Natur
Kullabcrgs Naturs arskort berättigar L1ll obegränsat antal 111fa1ter till
omradet. Byförenmgens medlemmar kan 1'öpa årskort llll rabatterat
pris under rörutsättning au medlemsavgiften till Mölle Byförening
är betald. Säll ett kryss pa inbetal111 ngskortet sa utfärdar \ 1 ett
medlemsbe, 1s som Du lämnar i
vakten när Du , 111 köpa årskort.

MeritaNordbanken
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Barn- och ungdomsverksamheten kör igång ...
Ämligen har ,år lilla lokal i annexl.!I
bh,it klar all am ända. De som tittat in
har kunnat se att vi har inrett med tva
mysiga soffor, några tuffa fåtöljer och
lite annat smått od1 gou. Allt detta har
vi kunnat finansiera med bidrag från
utbildning~nämndcn på 8000 kronor. Vi
har 1,cl,.;så fåll I itc tre, liga saker a, familjen Ericsson pa Gylleröd. Dd tackar
, i så klan för! Vi har haft myckc1 prisoch trcndmedwtna inköpare i familjerna
som har deltagit i inredningsarbetct Vi
fick t.o.rn. pengar ö,er till en liten tuff
ministereo som kommer all halla oss
vakna om kvällarna. Vidare har Sven
Unger dl.!signat eu antal :.nygga medlemskort, som ger rätt ti ll entre i lokalen. I
öHigt 5r deltagande inte förenat med
några kostnader för ungdomama.
Tydliga ordningsregler kommer att
anslås. liksom information om \ ilka familjer som har tillgang till nyckel. Som
alla forslar har , i inte möjlighet all h"
någon anställd ledare. utan det mesta a,
ans,arel har\ i ,ah all lägga på ungdomarna själva. Vi har ocksa dl rullande
schcnrn där en familj har hmudansvarct
en vecka och en annan vcckan därpa os\.
Vi blir väldigt glada om fler familjer hör
a, !,ig och , ill delta i schemat.
Kort går veckoans, aret ut pa au kolla
~i\ au det är låst efter stängningsdags och
att \ id veckans slut utföra en städning

a" lokalen. Vi tror nll \'erksamheten
allwftcrsom kommer all hitta s111 fonn
och an tkr od1 !ler kommer att "hitta
hit'". För de lite äldre barnen har, i tillgång till lokalen:
TISDAGAR:
TORSDAGAR:
FREDAGAR:
LÖRDAGAR:

NOTISER
MÖLLE BYFÖRENING
häller sitt årsmöte i
Mölle stationshus
onsdagen 28 mars 2001
klockan 19.00
Välkomna!

16.00 - 21.00
16.00 - 21.00
16.00 - 23 .00
14.00-~3.00

Pa torsdagscflcmiiddagarna har vi avsalt tid till föräldralediga papporimammor med små barn. Här är tanken all
kn}•1a kontakter med andra föräldrar i
b) n. Det bygger förstas pa egna imtiati,. där .. Barn i Ivlölk''-listan kan vara
en god hjälp att hitta "likasinnade". Här
kan man samlas innan en promenad.
man kan lika tillsammans och det finns
lite leksaker och ritmatcrial 1ill barnen
. Kaffekoppar linnes och alltid är det
någon som har nagra bullar i frysen au
bjuda på. Som sagt är tid avsan till:
TORSDAGAR:

Motioner 1111 årsmötet skall lämnas i
byföreningens bre\ lada pa stationshuset eller ti ll Hennk Bager. Södra Strand\'ägen 5. senast 8 dagar före arsmötet.

MÖLLE HAMN
EKONOMISK FÖRENING
häller sitt årsmöte i
Möl1e stationshus
lördagen 10 mars 2001
klockan 10.00

13.00 - 16.00

Vi är gi\'etvis glada om fler hör a, sig
och vill engagera sig i denna verksamhet. Ki kan gärna höra a, er till Bu·giua Ungcr, tel J4710J eller Alf Rasmusson, tel 34745~ om ni \'ill veta
mera. Nu är vi nlla fall igång!

MÖLLE VÄGFÖRENING
Datum för arsmötet har \ i<l tiden för
dena nummers pressläggning ännu ej
fastställts, det kommer all meddelas i
dagspressen.

STRANDSTÄDNING

Harastolsvägen heter gatan som gar in
precis ovanför Turisthotcllet och häller
sig längs berget

Haraslolen är den klippa som Grand
Hotell lir byggt på och namnet skulle
ha uppkommit
som
en ordlek
iinda bon till
GATUNAMN
skansarna där den
med anspelnmg
på att ··11arrama..
faller ner 11101 Norm
Strandvägen. Om
- - -- - -- - - - - - - - satte sig pa
Jet finns något riktigt gammalt urklippan där man min~t sagt hade god
sprung till nllmnet är det I sa fall höljt i
ö\erblick. Innan fastigh.:terna 1
dunkel. I i>krift hur inte Harastolen
Mölk fick adresser kallades vägen
omnämnts förrän på 1950-talet a\'
för mellanvägen. Gatuadresser är ett
Anders Möllcryd. i någon a, sina l\1öllemycket sent pafun<l i Mölle.
böcker.

I

1-:ommer att ske söndagen den 18 mars.
Samling Mölle hamnplan klockan 9.00.
När, i rensat klart nagon gång runt middagstid tackar byförcningen för hjälpen
genom att bjuda pa lika hos Knafves.

BERÄTTAR

VALBORGSFIRANDET

.Mölle .Måla,na

För att Du ska kunna köra in med bränsle
till Valborgsmässobrasan kommer grindarna till fäladen all hållas öppna
lördagen den 21 ap ril '!amt
lördag och söndag 28-29 april
mellan klockan 12- 15.
Obs! Lj annat än k\ istar och grenar.
Bålet tänds kl. 20.00. För övrigt ser vi
fram emot sed\'anligl hyllningstal till
, aren och förhoppnings\ 1s i är ä,en
körsang.

~·••'i111•• ~·litet

FLAGGNING

Per-Johan Holmbeck
Norra Strandvägen 40 S-260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31 Bil: 070-334 74 94
Medlem i Malarernästarnas Riksföremng

Flaggning , id hamnen och stationshuset på bemärkelsedagar mm. Önskar du
all llaggning ska ske. ring hamnkontoret tel. 347 394.

\'lölJe Hamn Ekonomisk förening
Möllc B~förening
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frågar.....
Vill Du bo i Mölle då
du är vuxen?

Patrik Läfh1.1I, 6 ar: - Ja. nickar Patrik.
jag \'III bo i Mölle alltid. Här finns sa
många kompisar. Det är så skönt att
k,.mna gå själv till kompisar. Roligast
är att gä till hamnen med flytväst pä. ·

G11stt/(Holmbäck. I fJ år. efter en stunds
funderande: - Nej. Jag vill bo i Helsingborg da jag blir vuxen. Här är så tyst.

.losephine Bjömema11, 12 lir: - Nej, jag
vill inte sitta här utan resa ut och bo
utomlands.

Viktor .\1ii11t=i11g, I 'I' år: - Ja. det skulle
jag gärna \' ilja göra Det beror ju på jobb
och sådant. Det är ju inte speciellt kul att
bo i Mölfo då man är ungdom som jag.

fsabella Hagman. 18 är: - Ja. då jag är så
pass gammal att jag ska skaffa barn. da
vill jag bo i Mölle. Men för ungdomar
finns här inte så mycket an göra. Det vore
bra om man kunde ha längre öppettider
på det som finns på sommaren.

(jjfomsterStaffet
'Vä{k,pmmen tiff(J)in 6fomster6uti{som fiarcfet fi!Ta ettra
Kom och botanisera bland vårens alla blommor
för Ditt hem och Din trädgård .
..Vi erbjuder ett rikt sortiment av gröna och blommande
krukväxter och lite längre from utplanteringsväxter.
Vi har de ljuvligaste tulpaner från egna odlingar och andra
snittblommor. mängder av orkideer och mycket mer.

MÖLLE

TALLBACKEN
öRESTRAND
~~

STRAND BADEN

~"

BLOMSTERSTALLET
HÖGANÄS

Öppettider
måndag - fredag 9.00 - 18.00
lördag - söndag 9.00 - 15.00
Väsbyfäladsväg 273,
Strandbaden. Almsberg
telefon 042 - 34 92 41

