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För somliga ter sig Kullaberg som en utmaning. Från när och fjärran vallfärdar
de hit - klättrarna - målmedvetna i sin
önskan att besegra berget och njuta
av naturen på sitt speciella sätt.
En bygdens son, Jakob Bignert, förklarar i detta nummer av Möllekuriren sin
kärlek till Kullaberg och klättersporten.

ÅRTAL HÅLLET VID
NINGS VALBORGSMÄSSOFIRANDEN
1981 OCH 2001
Av Greta Yngve
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När du en vardag (eller annan tid på arer) nalkas Miil/e antingen du är 11rinva,wre nyit!flvttad sommargäst eller endagsturist - har du speciella märken du se,:
Vad upptäcker du först? Vad 111i1111s du häst? Vad har du lärt dig iilska högst'!
Q/ia är dina inlJJ'ckjorknippade med: Hm·et. Berget. Shiffen, Skogen.
Först upptäcker du:
Berget, som reser sig mäktigt. vallenomgärdat. stort
Skänes ht!hga berg. tidigt <!n vallfartsort
Urbergsklippan med grottor. klyftor och häl
För det stenåldcrsfolk. som här fänn sitt mål.
Uppe vid Himmclstorps urgamla domarermgar
Vi hör suset a, förhistoriens vingar
Fyren kom sedan. vägledde och varnade skepp
För bränningar och klippornas farliga grepp
Sagor och sägner gett skalderna inspiration
I dag är berget for Sverige en turistatlraktion.
För dig SJäh träder minnen fran barndomens dar
Farlig klättring - branter - våghalsar som blev kvar
Barakullen. Björnen. N Ljungas, Sötlinghålet
Sockertoppen. Kullamanncn. Sil,crgrottan var malet
Pa äldre dar vi tar som en god vana
En nmda på Sveriges vackraste golfbana
Någon vårdag i ottan vi orkar till I Iåkull gå upp
Dit vi njuter den utsikt fran Kullabcrgs högsta topp
Som vidunderltgt skönt var hembygd ~in prägel här gell
I lavel Slätten Skogen - Berget

Slätten
Redan vid Lerhamn gläds du at värens ljusgröna 'vetestra
Lysande mot jordens mörka mylla och Sundets azurblå
Krapperups guldgula rapsfält fröjdar djn konstnärsöga
Liksom böljande sädesfält och rttgaxen sa höga
Här skriker viporna och lärl-:an sma drillar slår
Pa vägen. oberörd helt majestätisk en fasan ju går
Vi gläds al ,·arens koltrast. samma ärla och bofinksdrillar
Men rådjur och kanin i trädgard du ej gillar
I svängen \ td Kockenhus du möter en underbar syn
Den odlade slätten. i bakgrunden reser sig byn
Med husen som kläurar uppat I bergets skygd
Då är du hemma, det här är din egen bygd
En tacksamhet !-:ännes av oss som gavs rätten
Till Skogen Berget - Havet - och Slätten

Skogen
När bokskogens spröda, gröna strutar exploderar
När blåsipporna \ id Kapellet sin skö11het exponerar
När vitsipporna i Björkeröd du stolt fotograferar
När fåglarna i snåren sm sång utbasunerar
Då är det var bland människorna och djuren
Och du bör njuta goll a, undret i naturen
För dig är skogen - lugnet. vilan. stillhd utan gräns
En tillflyktsort från möda. stress och sorg som känns
Du promenerar. k.änner dofter. njuter och är säll
En annan finner senare inunder mossan - kantarell
Hör spillkrakan trumma sin musik mot vresig slam
Ur grytet titlar sömnig grä\ling plötsligt fram
Mot berget tecknar sig en statlig hjon
Och skrämda rådjurshonan ilar skyndsamt bort
Högt över trädens toppar ett , riikpar IJudlöst S\ävar
Fn ängslig sork djupt nere i mossan bävar
Lat boken, eken. tallen. granen ägnas vårdnad öm
Och skogens. markens, djurens lagar icke glöm
Du vän av allt som i naturen rörs - bli trogen
Berget Havet Slätten - Skogen
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Havet
Från Fäladens ör runt Kullens högtbelägna fyr
En vårmorgon längs kusten vår kosa vi styr
Ett spegelblankt Sund, elt Kattegatt kuvat "i ser
Du. som älskar haYet. ,ad kan du väl önsl,.;a mer
Vad har fäst sig I minnet. vad har lockat dill öra
Slansnar I blomnmg eller klockgrodan du fick höra
Promenader till Ram;, ik. Klippsligens tjusande gång
Dofl av kapnfol. a, nauviol. a, alger och tang
En stilla hamnarunda med flickan du har kär
Ser seglare. som klarar pricken utan nå t besvär
Ett bål vid stranden. en Valborgsafton utan hets
Se den vita Oslobatcn förs,mna bakom Kullens spets
När solen sen ses sjunka framför bergets näsa
Hör du vagor klucka eller bränningar I stom1cn fräsa
Da är dagen slut och byn ses somna tryggt
Vad rör oss våld i världen och allt annat styggt
För dig personligen är ha\'et äventyr och spänning stor
Fiskelycka. segelturer. bad- och simturer. jag tror
Klara garnen, reva seglen. bärga lasten. längta ut
Komma hem med tom is fisk att sillen ej tar slut
Vända hem till Mölle ifrån färd på fjärran hav
Från sjön. som stundom tog och stundom lycka gav
Någon gång vi ställs inför det härda kravet
Från Berget Skogen - Slätten - Havet

Pottis, Smaskis, Jappen, Pottan,
,

smeknamn(?) eller öknamn från förra seklets början
För några decennier seda11
när Pottis, Smaskis, Jappen,
Pottan, Skorka-Jöns, Skrotten,
Geng och Sam fel'de och
verkade hade l'{(r och varanna11 möllebo ett extra11am1L
Ove Be11gtsso11 oclt Ingvar
Blomkvist kommer ihåg må11ga
mum, oclt deras bärare och /tar
bistått MÖLLElwriren med
dessa.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
Tillnamnen var nog inte öknamn i nedsättande bemärkelse. utan mer ell s.'itl att
skilja folk åt och veta vem man talade
om. t lur namnen en gang uppstod gar
ime alltid att lista ut, men hursomhc.!lst
g.::r de lite lokalfärg ut gamla möllcherättelser Ibland var smeknamnen sa inarbetade att det riktiga namnet glömdes
bort Bengt Hansson visste man kanske
inte riktigt ,·em det var. m..:n LangcBe1~ kände alla. Lapp1m var ocksa välbekant. ml!n rnd hctlc han egentligen?
MK kan avslöja att hans dopnamn var
Jan-Enk Nilsson och au han en gäng kom
till Mölle fi-an Kramfors för an besöka
sin bror som \ar tullare här. Margit
Knutsson vars mor Selma hade cafö uppe
vid H_1orthagen. mötte vid tåget eflersom
tullaren var upptagen. Kärlek uppstod vid
första ögonkastet. Jan-Erik bytte identitet blev Lappen och stannade hela lh el
i Möllc.
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vJ for ankar utan/or Ber11111da.

En del glömde nästan sjäha bort sina
riktiga namn. Jo,tie blev en gång tillfragad a\ en person om han visste , em Johan Svensson i Mölk- \'ar. Efter alt ho
tänl-.t efter en stund sa han, 'Ja jösses, det
är ju jag.
Ove Bengtssons farfar Nils-Petter Bengtsson gick under r.amncl Skatan. I-Ian \ar
kapten pa skonerten med samma namn
åren kring sekelskiftet I lans barn kallades följdriktigt Skadongama.
Byns äkbta kända smeknamn är 1'orren. Det kallades den pcr.;on som byggde
och bodde längst nom11 i byn pa 1700talei. Sa smaningom k.tllade sig familjen
Norrman I stället. De ho<lde i den fortfarande väl bevarade gröna längan 1 svängen rnl Tångnean. En sentida släkting ble\
sa småningom känd konstnär: Lars. s;om
målade fiskeredskap i Mölle och vackra
damer i söderhavet.

Skräddare. Pivan kallades så för att han
alltid gick med en pipa i munnen. Egentligen hette han Gustav Pettersson och var
byggmästare till många av de fina möllehusen. Pivans Emma arbetade i mjölkaffären i Gustav Knal\es hus. Gusta,
Knal\-e \ar kapten pa Sockerbolagets båtar och gick under namnet Knopp. Intill
ligger Villa Afrika där Afrikanskan från
Kapstaden bodde med sin familj.

I grannhuset Brunnen bodde Böskans
Kristin som hyrde ut trädgården till
C)kelparkering och sälde vatten i gla:; lill
tön;uga turister. Hennes mor Böskan fick
sill namn en ovädersdag när hon utbrast:
a idag är det riktigt böst väder.

Brandt hene många i byn. Tva av dem
hette Anette i förnamn och var dessutom
svägerskor. De ble\ kallade LangaAnette och Lilla-Anette.
Fredrik Brandt. Kanacken. hade seglat
i söderhavet som stuert på skonerten
Flori'da och handlat med kanackcrna.
som ansags vara kan111baler. Han köpte
en stor samling pilspetsar. kastspjut och
andra vapen av dem, som baronen på
Krappemp var mycket mtresserad av an
fä se när Kanaekcn återvände hem.
Emma Pettersson fanns det också flera i
byn. Oe fick heta Gyllerö-Emma. Pirnns
Emma och Larsa Emma. Del fanns inga
gatunamn i Mölle ännu och den anställda
på posten fick nog vara mfödd för att reda
ut vem som var vem. Gyllerö-Emma kom
från Gylleröd, den röda längan vid Kullabergsvägen. Hennes svärson var Gyllerö

FOTO: MARIA BAGGER-JÖRGENSEN

Böskans Kristin.framför siff hus. Hon
.fär avsluta .forsla delen av vär
smeknamnsfoljetong som j ortsiitJer i
nästa nummer.
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Kommunens servicecenter

Höga.oä!;

uireKt

Var badar du
helst i Mölle?
Johanna I') kJargard: .
- Helst sätter jag mej
1 batcn och åker ut
till klipporna. Berget
har många sma vikar
med sköna klippor.

• Kommuninformation

• Energirådgivning

• Konsumentfrågor
• Bostadsinformation

• Lokalbokning
• Samåkning/lokaltrafik

..och mycket mera!
Ring oss! Eller besök oss!

Välkommen!

Tel 042-33 77 73
Adress Stadshuset. Höganäs Fax 042-33 77 62
E-post direkt@hoganas.se Internetwww.hoganas.se

Soh eig Johan.~ n:
:\tikaela Lundbe~:
- Da jag badar cn~TI -Det gör Jag vid cu
går jag gärna till dam- ställe som kallas

badet. [)'ar råucren väldigt spec1ell. skön
stämning damerna
emellan. Med min man
gar jag till fortel vid
Svarta llallar.

J

..hoppstä!ler'. Där
finns klippor som dct
gar au hoppa Iran. Det
är inte så mycket folk
där och det är väldi1,rt
tint.

mölleträdgår'n
kök I cafe I bar

Sommaren är här!

Välkommen

l

Tel. 042-347252

~l;iklarlirman l ' Il af Ekl'n, tam

.ekenstam.se
~042-123330
FOIO: INGRIO ER •:SSON

Kid ./olwnsmn. fiskhandlare i .Wiille
/la11111. Fran och med den I juni ha/ler
htm öppet dagligen, mellan Il 0()-/9.00.
Här kan möllehnr och -besökare kiipa rökt
fisk I manga 1•aria111e1: Dessu1om kommer
Kid i ar au seri•et·a ·:tish mu/ cl11ps ",
scamp1 och andra havets liickerhete1:
Färsk fisk kan beställa.~ och lel'cn:ras l'id
h111cl11id följandi. dag.
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Helsingborg • Malmö • Göteborg · Stockholm

Kullagatan 42 252 20 Helsingborg

Möllespecialisten
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Kom och prova vår lunchbuffe från 98:,

Vi har öppet 12-16, 18-22 varje dag
GÄLLER FRÅN I JUNT-15 AUGUSTI

MÖLLE
n'RI\ fll<lITLJ

Kulbberg,v,gcn 32 • 260 ~2 MOlLE
Tel 042-34 70 84 • www.mollc<uriuhotdl.«
Konferens• Rcn.iur:mg • fcstvåmng • Bar• Rcla:x;.i.vdtlnrng

Välkommen att njuta av sommaren
på vår uteservering!
ÖPPET ALLA DAGAR 12-16, 1 8-22
G:\LLU FRÅN I 111~1

15 ,\l GUSTI

Gyllensl!Mlas ali6 16 • 260 42 M611e • lnlo@hotelkulk'lbefg.Be
ret 042-34 70 00 • Fa,c 042-34 71 00 • www.hotelkullaberg.w

11011:l KtlLI.ABERG OCII \IÖLLE HIRISTHOTELL

PHSF.'.'IITf.R -\R STOi 1 •

·-----------------------------·

En helg i tre dimensioner

Mat, vin och konst
Vi vill utveckla våra sinnen genom an låta ögat ta större del av
upplevelser. Vi sätter vara kockar på prm· med att komponera
mat, inte bara till vm, utan också som passar till konst. Därför
låter vi en konstnär ställa ut på Hotel Kullabel)?. under en helg

Vill du bli medlem i Mat, vin och konst-klubben?
Skicka in talongen till: Hotel Kullaberg, Box 43, 260 42 Mölle
~ Ja, Jag vill bli medlem och accepterar samtidigt att få material

som innehåller information om alkoholhaltiga drycker.

och vi bjuder också in en bra vinproducent med sina viner.
Gästerna kan tillsammans med konstnären och en vmproducent
utröna kombinationen mat, vin o,·h konst. Ulf Wagner kommer

Namn ........................................................................................ .

att vara gästkoå under helgerna.
Följande helger under hösten kommer vi att arrani;era detta:

Adress: ..................................................................................... .
Postnummer: ................... Ort: ............................................... .

28-30/9
19-21/io
g r 1/r I

Anders Palmer
Christina Bardram
Lars Eje Larsson

Ferret, Penedes/ Allwine
Biben<lum
Marc Tempe,
Alsace/l loff Vinhandel

Telefon: ......................................................................................
E-mail: ......................................................................................

Ack, du svunna femtital I
Ett affärsmässigt överslag
Det \'ar bättre flin: Atminstone när
del gäller tillgimgen till affärer i
Mö/le. Antalet bofasta invanure
har pendlat mellan 650 och 750
under hela 1900-talet och är i dag
snarare.fler än nagonsin tidigare.
Åi,då är antalet a.ffärerflirre än
nagonsin under del senaste seklet.
Trots a11femtitalet kom med en
ordenllig svacka , ortens populariter som semesterort och antalet
butiker och kiosker -~Jönk safwms
del fortjårande tillräckligt. Eller
vad sägs om det korta srråketfi"ån
handlare :Vy till TurisJ/,otellet l'ia
Norra Brunnsvägen/Isaac Swns
väg där man kunde passera 4
matvarua.ffäre,: Tre av dem mr
aktiva ända in på 70-lalet' Och
inte nog med det. Det.fanns t1•a
n?jölk4Järer och e11 specerit/f/i"ir
till i hyn. Förutom bageri och
charkuteri.
Hans-Otto Pyk, Britt-Marie och
Carl-Hermun Petersson har
kommit il1ag.

'iflJ•kc,:~korna ,l!fi, och Bett)· mr el/
l>egrepp. De skölll' 11•iifl och .\lrykning,

sydde ad1 1•ärdt: mallm: I-lär med modem
111m1/<ir sill hm pa Isaac Sl'ens ,·äg.
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Handlare Nys för onen synnerhgen eleganta bulik fanns i bottenvåningen på den
fastighet som I dag i folkmun går under
benämningen "Skäraton··. Här fanns inte
bara livsmedel utan ocksa en manufakturavdelning med god sortering och badartiklar för i första hand turister. Anläggningen imponerade både i storlek och till
mredningen. Och en sak var handlare Ny
med dotter Ingeborg helt ensamma om
bland byns affiirer- nämligen en filial. Den
låg på backarna. pa Tönnes väg. granne
med en a,· byns mjölkaffärer.
Det var Nys alfär som ,å småningom och
under annan ägare kom au Hyttas och
bli Fyrens livs.

Nio livsmedelsaj/arer 1
Intill Reslaurant Intim. i huset på "-lorrn
Brunns\'ägen som 1 dag är blått och , iu
hade Jonte Jonsson speceriaffär. Jonte
stängde så småningom affären och blc,
butikschef på nyöppnade Väla centrnm.
Den mannen drog omedelbart konsekvensen av deu ound, ikliga utvecklingen. I

hade jordbruket pä Kullagarden redan hunnit bli golfbana. Dåvarande kronprinsen
Gustav Adolf slog ut den första bollen i
juni 1945.

Kommersiellt centrum
Utan tvivel lag Mölles kommersiella centrum i och omkring Nys fastighet, nu\'arande "Skärnton''. Skräddare och skomakare fanns i eller inti Il fastigheten. Här
fanns oeksa en kiosk i muren mot Mölleläge,ägen som drevs a, en dansk som helle
Glyng och på andra sidan Gyllenstiemas
alle låg en fotoatelje och -butik som senare ble, Lambcrgs kiosk. Bagare Karlssons efterträdare fanns tvärs över Mölleläge, äg1.."11 och tYärs Ö\'er Södra Brunnsvägen en
bok- och pappershandel. En tid fanns
ocksa en mmdre herr- och damekipering, pa
norra sidan a, Gyllenstiemas alle, inte långt
från '\lys. Och under Hotell Kullaberg salde
Lillan och Gusta\' E:lt\'ersson väskor och
andra lädervaror från Marocko.

Kafelivet

varda fonfärande Anme Andersson akti\
i släktens nära hundraang-a butik. Och på
samma gata längre upp mol Turishotellet
i den fru.tighet som i dag kallas Köpmansgården. låg butiken Rex som drc, s
av familjen Elfversson. Gösta Elfrersson
hade ocksi\ taxirörebc och dessutom busslinjen Möllc-Fyren. Po Tönnes väg pa
Bökebolet. hade Martha Andersson övertagit mjölkaffären friin grundaren Göransson. Och nere i byn fanns Sahlstens
charkuteri i den stora 1egdfäs11ghet pa
Möllclägevägen som , dag byggts om till
bo::.tad och putsuts ljus. fäll nya fönster och
byggts ut med burspråk. På Kullabergsvägen::. södra sida fanns Perssons mjölkaff'.ir och där nu makarna Söderberg följer restaurang, erksamheten med en begränsad bagerirörelse fanns då fort farande
bagare Karlssons efterträdare I full aktion. Sammanlagt alltsä nio butiker for
h\ smedelsförsörjningen! Dessutom torghandel en gång i veckan.

En del av dc1ta kommcr:;iclla centrum var
också det ena av byns åretrunt-kaföer.
Conditori Premiere - eller .. Primpan··.
Del drevs av Gösta och 1:-Ii Ide Wellberg och
här stod folk i långa köer för att köpa kakor. Under l lildes ledning hölls det igång
till dess at1 andra ägare tog över och så
smaningom familjen Länsberg gjorde om
konditoriet till Restaurant Intim. Det andra kafeet var "Jappens" i Möllebergsbacken. precis nedanförTuristhotellet. Här
,ar samlingspunkten for byns egna ungdomar. Jappen heue Aschan och var egentligen kines från Singapore. Bert Knaf,c.
som för en god historias sku11 ibland kunde
t1llata sig en viss av, ikelse från verkligheten, bedre, ändå en begränsad propaganda för au Jappcn skulle "döpas" om
till Kinesen. Utan att lyckas. Jappen gille
sig aldrig utan hade hjälp av hushållerskan fröken Martensson. Det var hon som
lät pojkarna i byn kika in genom dörren
för au de skulle få se hur en riktig kmes
såg ut när han sov!

Fömtom butikerna hade lemtitalets möllebor i än högre grad än nu tillgång till fisk
från hamnen. Dessutom fanns Hans Petterssons levande jordbruk med djurhållning på Gyllerödsområdet och Sjöstrands trädgårdsmästeri borta mot Solviken en liten bit upp i backen. Däremot

Sommanid kunde man ocksa dricka kaffe
pä Ransviks kaffestuga, äta våfflor på
Kaffemöllan (första l1uset på Harastolsvägen) och spela minigolf i Kaföträdgården
(vid tennisbanan). Även i Baldcrs Hage
(första huset till höger på Asvägen) serverades kaffe.

~amma kvarte,, fast på Isaac S,cns väg,
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För alt inte tala om alla dessa kiosker

"Munspelsfabriken"

Kiosker. som en gang översvämmat Möllc.
fanns uu kvar i ett reducerat antal. Den
största och enda åretrunt-öppna - var
Pressbyraltioskeo ,·id klockan utanför
stationen. Sista tägct. som då var en rälsbuss. gick 1963. På den tiden hette Gyllenst1cmas alle Järnvägsgatan och längs
gatans norra sida löpte ett dike med avrinning uppifrtm berget.
Prcci~ i hörnet a, Hantverksvägen gick en
spång ö, er diket till Aggies kiosk. Aggie
bodde I Strandhaden 1 Villa Furulund med
sin syster Signe. som drev en annan kiosk
i Möllc. Och uppfinningsrika ungdomar
besjöng henne: "Ingen ga" mig en sådan
stund. som Signe pä Fumlund". Signe höll
till "id Femöringen. där det från bö1jan
funnits 11cra kiosker. Femöringen. strax
ovanför uppfarten till nuvarande Bella
Vista men på andra sidan backen. var !rån
början en plats som användes till allehanda
nöjen. Gästande tivolin och cirkusar slog
upp ~ina tält. Här har Brazil Jack kastat
kni\' mot någon stackars medföijerska. Del
enda som i dag finns kvar ät den hyggnad
som fotogralen Petter Lundh all\'ände s11m
magasin. Försäljning och ateljc haue sonen Gunnar kvar 1,ärs Ö\'er backen. Högre upp. pnx1s före KlubbhoMlct som byggdes just dier kriget. öppnadt.>s Is baren och
en stor \Ou\·enirbutik i regi a, Wallenhurg.
Men det fanns tlera kiosker Pa hamnplanen slog l lugo Persson upr s111 glus,kio,k sommartid. I hacken urp mot Kullaberg h11tadc man milt emot Balders Ilage
- den s.k Colombiakio~ken som drc,s a\
en höganäsare som hellc Jonsson. Och
både , 1d Kullagärdcn och tyren fanns sa
klart kiosker.

Om man bortser från '"nö3es- och rckreaLionsindustrin" där Mölle alltid legat i
främre ledet har det genom årens lopp barn
funnits några stycken industriella tillverkningar i byn. Båda fanns under fomtitalet
och Sahlstens charkuteti som var den
ena har under sonen Björns ledning utvecklats till en större industri och 0yttat
till I löganäs. Den andra hade en betydligt
kortare saga som går under beteckningen
··munspelsfabriken". Under ledning av
mellaneuropeer tran efterkrigstidens Böhmen engagerades åtskilliga möllebor både
på fabrikslokalema i gamla Hotell Lindström, senare Örehus. och med legoarbeten i hemmen. Man tillverkade inte bara
munspel a\ hög kvalitet utan också leksaker till Vigarts 1 Helsingborg. l:.n viss industriell anknytning fanns kanske ocksa 1
den mekaniska verkstad Egon Johansson dre" i byggnaden intill macken. Här
var bil- och cykelverkstad förntorn en , iss
mekanisk tillverkning. I macken sköttes
försäljning a\ bensin - men även kol.
L pplaget hade man "1d hamnhuset. Det
nuvarande hamnhusct byggde Carl-Gustaf Cronberg i början a, sextitalet. Det
första artiondct använde!> ime huset kommersiellt, mle förrän Turistbyrån öppnades som en föregångare till Knaf,es Katc.
Restauranger och nöjcsställcn radde det
mgen brist pa el'tersom hotellen var mycket
akti,a äwn under den tiden. \-löllebcrg
var ett stort nöJespalats med KaJles som
dragplaster. Grand och Örchus likaså.
Feslk\ ällar utökades byns k1oskbestand
med tva korvkiosker. Den ena Kof\-Kurres - slogs upp genom en lucka I gnmdi.:n
pa Villa lna alldeles norr om J\liilleberg. Och
precis där Norra Brunns\ägcn och
Kasvägcn ansluter till Kullabergwägcn
höll charkuteristen Olsson till med sin
kon försäljning. Med mycket folk i rörelse
sa var det kanske inte obefogat med en
egen polil,. Det hade man pil den tiden.
Mölles siste polis var Bruno Johansson.

Glass och kolsyresnö
Den betydelsefulla badkamreren på Kullabergs Natur. Auke Lindström på \1öllegärden, drc\' ocksii kiosken i hörnan mot
Möllebergsbacken. Kioskb) ggnaden finns
k,ar I god kondition än i dag. Det är ,\uke
Lindströms doller Ulla som varje sommar
öppnar kiosk ,1d Soh 1ken. Numera använder hon den gamla vaktstugan. där man
köpte dagsbiljett till berget. Utanför vakten - od1 da som nu i djup skugga - lag en
större kiosk. Den innehades :n Gurli
Bengtsson som ocksä dre, kaffestugan i
Rans, ik. och så småningom arrenderade
I lotell Kullaberg. Frysboxar fanns inte att
tillgå och för au kyla glassen användes kolsyresnö. Dt:n levererades två gånger i
veckan till kiosken vid Sol\ iken och därifran sprangs de rykande isboxarna längs
klippvägen till Ransvik! Det skulle vara
intressant alt, isa dagens yrkesinspektörer
den transportvägen. Folk var i alla fall som
tokiga i Gurlis smörgäsar och nötkransen
talas om den dag som i dag är.

Posten hade expeditmn i stationens aimc,
med ingang från öster. Och så klart var
telegrafstationen bemannad. Den fanns i
hömhusel Södra Strandvägen/Gyllcnstiemas alle, där Stina och Gunnar Ericsson bor i dag. Men banken som funnits i
"'Skäraton'" var nedlagd innan kriget. Någon sådan service fanns mte längre i Möllc.
Fnlk 1·t11d i langa köer.for arr köpa kakor
ho:s liilde Wel/berg på C1111tlitori Premiere
(ö1·erw)

Skomakar Bcrgkvm (111ille11J hade :sin
,•crhtad 1 ,\)·,, hus. Ytterligare en
skomakare .fanns, Krislicmss011 på
/ la11t1·erksl't1ge11.

StrCLi rnti/1 höll Jkräddare Enk Anderssnn

HÅKAN LIND har tecknat ner
HANS-OTTO PYKS,
BRITT-MARIE och CARL-HERMAN
PETERSSONS minnen.
FOTO: MARIA BAGGER-JÖRGENSEN

11/1 (neder,1·/).
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Bredband till alla?
Gäller det även Mölle?
I skuggan av - eller kanske som en del av - den l'Dnsinniga ITb11hb/a11 har det talats om bredba,zd till alla som om ,fet funnes
eller snart skulle fi1111as. Problemet är kanske bara att de som
talat om den möjligheten har varit typiska representanter for den
''nya'' ekonomin, som talat mer om möjligheter än verkligheter.
Verkligheten är iflle den att b redband finns
t illgängligt för a lla. I Mölk linns det inte
alls. Inte ännu i alla fall,
Förra året grävdes det I banvallen frän
Höganäs till Mölle. Det var första förb.:rcdelsen för at1 göra bredband tillgängligt. Man
laJe ner de rör i vilka fiberkablarna skall dras
där datakommunikationen skall ga. Det är
svårt att fä klarhet i om fiberkabeln är dragen
till Nyhamnslägc eller till Lerhamn. Till
Mölle är den dcfimti\l inte dragen ännu.
För an dra fram kabeln till Mölk och göra
nödvändiga installationer i telestationen här
krävs att minst 100 anmäler , itt lntrC!>~e.
Och dessutom är beredda att betala 1100-1500
kr f6r installation och däretkr 249 krfmiinad.
Bindningstiden är ett år. I dag finns drygt 20
sådana anmälningar frän Mölle. Tekni~kt s..:tl
använder datakommunika-tionen sig av teleinstallationen I huset men det krä,s en särskilt modem. som man kan installera själv
eller få hjälp till (därav alternativen I 100 eller I 500 kr). Telefonabonnemanget på\'erkas
emellertid mte. Man kan använda tdefom:n
som vanligt samtidigt ~m man har en ständig! uppkopplad 1m..:meiansluming.

Anmäl dig till ,n nv.hanbandct.nt•t och
betala 200 kronor. Pengarna tillbaka om det
inte skulle bli något a, (dvs om inte tillr'.ickligt manga :mmäler sitt intresse).

I Nyhamnsläge finns nu betydligt tler än 100
anmälda och där kan man räkna med att
installationerna börjar redan i augusti. Hur
många hade accepterat att damm-sugarna i
Mölle hade ,·arit 42 gånger svagare än i
Ny hamns läge?
Pa Ciylleröd finns ett teoretiskt alternativ
,ia ~arnfillligheten~ kabelnät. Den tekniska
lösningen i det fällct kommer emellertid inte
att ge en avsevärt långsammare kommm1ikaLion (5 12 kilobill> per sd-und mot garanterade
2400 kilobits per sekund i havsbandct~ lösning) och till en högre månadskostnad.
Trots allt tal om bredband till alla finns d..:t
alltså egentligen bara ett realistiskt alternativ i dag. och bara om minst I00 anmäler
sig. Anmäl dig I da~' Vilka alternau,· som
kommer att finnas om ett ar kan man ta ställning till då. Bindningstiden för den möjlighet som erbjuds via hu\sbandct.nct är inte mer
än ett år.

VAD ÄR BREDBAND?
För manga har bredband vant
ytterligare ett a\ dessa märkliga
begrepp som kommit med dataaldern. Men nu börjar var man första
an bredband bara är ett ytt.:rligarc
nät. som pa något sän skall fram till
varje hus. att jämföras med cl- eller
telenät Datakommunikationen. som
bredband..:! skall användas till. kan
ske \ ia det vanliga telenätet ell..:r t
o m elnätet. Problemet med det
vanliga telenätet är bara an det blir
sa oändligt langsamt. Med bredband
menas en kommunikalionsmöjhghet
med minst en viss hastighet.
Hastigheten i detta sammanhang
mäts i kilob1ts per sekund. För att fä
kallas bredband finns en gräns pa 2
\1egabits per sekund ('.WOO kilobtts
per sekund). Den enda möjligheten 1
Mölle i dag för datakommunikation
är modem till den \anliga teleledningen som ger 56 kilobitst
sekund.
1 praktiken innebär den ökade
hastigheten an alla sökningar och
bildvll'<lingar på lntemet går
mycket. mycket snabbare och alt
musiK. filmer och större program
kan laddas ner till den egna datorn.

i

Vinnande värme från IVT
Hos oss kan du köpa din värmepump från IVT
Boka gärna tid för ett besök på vårt IVT-center i Viken där du kan se värmepumpar i drift
Installatör
Behrens Alternativ Energi AB
Auktoriserad IVf återförsäljare
Tel 042-23 85 82

Vi utför service på IVT-värmepumpar m m
Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag
Tel 042-1514 50, 0431-130 30, 0418-43 6110

Tillsammans ger vi dig den bästa installation och service
8
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Blomste,prakt och vänlig grönska
- de.flesta av oss blott kan önska
När man promenerar till Arild förbi H1mmelstorps nedre parkering passerar
man en tät välklippt häck. Bakom en vit trägnnd skymtar en riktig sinnebild
av svensk sommar. en röd stuga med glasveranda och vita knutar I en lummig trädgard. Bokskogen ltgger bakom ryggen och ursikten över Skälderviken är betagande. Här bor Laila och Lennart Olofsson I det tidigare skogvaktarbostället och bär har barnen Anders. Anna-Celinda och Lina vLLxit
upp bland katter. hönor, hundar. hästar. fruktträd och blommor. Laila är
tr'Jdgärd~odlarc och konstnär med blomstersom favoritmotiv. En del 3\ MK:s
läsare har kanske bekantat sig med hennes bilder pä utställningar I Mölle
Stationshus. Sedan ett år tillbaka har också galleri Skogvaktaren inretts i ett
av de lina uthusen som hör till torpet.
Trädgardcn är uppbyggd så att alltid nagot parti ska sta som allra vackrast
och glädja sina besökare. De fula och vissnande avsnitten kan man vända
ryggen at och inte lätsas om tills de kommer sig igen. Laila vill helst ha
vanliga vä,ter i sina perennrabatter Det viktiga är au placera och kombinera
dem så att färg och fonn framhävs och så att helheten blir harmonisk. Trädgården förändras ocksä hela tiden som trädgardar gärna gör när deras mästare inte later sig styras av järnhård disciplin. Somligt breder ut sig. frösar
sig, hittar nya vä,.tplatser och växer i omfång, annat lon;vinner. Vä,tema i
denna 1rädgård maste vara robusta nog au klara den ständiga fukten från
Kullaberg::. sluttning, nordsvensken Helges genvägar genom kryddlandet när
han har brföt från hagen till stallet. ljäderfän som tydligen är helt okänsliga
för skönheten hos en blommande äng och kallen Bollens lekfulla uppgörelser med nya hundvalpen bland narcisser och påskliijor
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
FOTO: LAILA OLOFSSON
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Derfi1111., kanske en bra anledmng till varför vi är säfajust i Mölle som.
hi•.1er en ,tark läng1an eier all.få klälfra pa Kullabergs klippo,: Vem har
inte atsk1/liga ganger hört liudet av sirener och sett blaljusen svischa
förbi pa ,·äg upp/ar berget och vat:ie gång tänkt att nu gick en damk i
hacken ,gen. Inget ont om våra glada gmnnar men sä länge ingen man
känner rakar illa ttt pä berget tar man det ganska lugnt ändå. Sedan
barnsben har man ju matats med varningar oc/1.förbud mol klällring och
ä1·en <b'fming, hädefrån sin egen mor och många andra. Börja inte med
det! Nej, del får du inte ha/lapa med! Kan du inte gå en kurs i sc:hack.
bordtennis eller något amwl lugnt1

1

I livlina på Kullaberg
Kanske var det just för au det inte , ar så
önskat från föräldrarnas sida som jag bör;ade klättra, jag tror inte det, men man ,et
ju aldrig. Alla som har provat , er vad jag
talar om, man fastnar direkt. Manga ickeklättrare , ill ofta ställa klättrarna till svars
för det ologiska i del de håller på med tx-h
fräga varför? Då börjar man med att förklara om de särdeles unika naturupplevelser
man kan fä gcnom klättring och så rangordnar man spänning, motion, frisk lu Il och
kamratskap efter eget tycke. Man brukar få
etl snabbt mothugg om att vandring och
svampturer bereder samma 1illfre<lsställelsc. Det är då man !ar en romantiskt
sk11nmer I ögonvran och citerar en känd
k.lätterprolil frän pionjän1den: "för att de
finns där", syftandes pä berg och klippor.
Vanligtvis går man därifrån med sista ordet. Pro,·a <:amma sak på golf eller fotboll.
.Jag vill gämaförsökaformt!dla vad som
är 1111ila och ,mderbart med klättringen pa
K11llaberg, ökafiirstae/sen och.f<irhoppnings1•is lugna 111a11gt1 genom att.förklara lite om
hur det gar till ute pa klipporna
Klippan på Kullabcrg är ur kläuersynpunkt relativt lös. dvs en spncknk klippa
med en hel del lösa block och stenar blide i
de lodriita partierna men framför<1llt uppe

10

pa klipporna. Detta i sig är en riskfaktor för
klättrare och alla andra. Trots det sa vallfärdar många till Kullaberg i olika syften,
framför allt fcir khppomas nära lägen 1111
havet. På fA ställen 1~verige kan man klättra
och fem minuter senare s\'alka sig i malen
nedanför rekommenderas.
Sveriges tlesta bra kläuerklippor ligger i
inlandet och omgärdas i regel av skog och i
den finns olta sma elaka flygande insekter
av allehanda slag som i klättraren l)'\'ärr
hellre ser en härlig måltid än en spänstig
idrotL,;man som bör behandlas med vcdcrhörlig respekt. Myggor. steklar och flugor
är inte någon~ bäste ,·än, i synnerhet inte
klättrnrens som ofta utövar sill kall lättklädd
eller barbröstad. Pil Kullen har vi de salta
vindarna från Kattegau som skonar oss från
denna styggelse.
Överhmmdtaget är fJ111gi1111i11ge11s storslag11a .,·kiinhet i sig en lockelse till K11//e11, tlet är j r, i11get 11ytt. Det faktum att
Kullaberg är en naturreservat används ibland som argwnent för au få bort oss klättrare frän gnejsen och graniten. hittills utan
framgång. Klättersponen och dess utövare
är med vissa sorgliga undantag naturälskare som :;kötcr sig. sa vitt jag vet.
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TEXT: JAKOB BIGNERT
Värre var det pa åttiotalet dn del inom sporten gick en klättervåg som krävde bultning
av lederna med mer eller mindre permanenta
ingrepp på klippan i fom1 avexpan-<lerbultar
som borrades in. Sa skedde om än i liten
uts1riicknmg äYcn pa Kullabergs klippor.
framförallt för att möjliggöra klättring på
Yäld1gt blanka. spricklösa klippartier. Bultmng gör I regel klättringen säkrare men ställer oss i en svär konflikt med markägare och
myndigheter. Numera råder elt förbud mol
s k borrbultning som respekteras a, klättrarna. Uppskattnings,is sitter runt hundra
bultar på Kullaberg och det är lite i förhållande till bergets storlek som klätteromr.1de.
Kullaberg betraktas som ett fäste för den
sk traditio11el/t säkrade klättringe11. Denna
metod använder sig a, säkringsutrustning
som inte gör åverkan på klippan. För att
beskriva det enkell så an\'änder man sig av
kilformade metallkroppar (men även annan
utrustning) som placeras i sprickor eller andra fonnationer som medger det och därmed stannar ett e, entuellt fall.
Klättersporten består av en mängd olika
tekniker både for au komma upp och ner
för klippor och berg. T\'å dominerande metoder används på Kullaberg: man skiljer på
s k topprepsklättring och replagskläUring.

Jhland ,,,. der

.,rurr u/fja

armw· och hcn art riidw
till i J./lirtcnele11 wm
iir Jast~pa11d ru/11 muljcm
od1 /aren iir r.:pcr ./iirankrat: det iir alltsu
selc11 .,0111 fongar 11/'I'
kläurcmm 1·id ,·,·e11111cllt
Juli. Ö1-rig 111r1/\111111g är
Iiinkddct kltittenkm; den
011111hur/1ga krilpuwn
.<amt .,akringur
(biltlema t •').

Det g,711,·r 1111 h11ta lf//'l<'km; hal och
njii11111heu:r , berget Jo,· uu J,i /,,,,, flir
l;ci11,ler och forter. För art Inte tappa
r:reppet p g ,1 s1·e111ga ltii111/er lir elen ltlla
pase11 111ecl krita eu 111,ht,• ndt c1111·ci11d,
flitigt (nec/1111).

Su hiir är d1:1gt 200 111· b<'r1J.et., let/1.·r
111111iirkta i hiifi.:t Klältcrförare Kullahcrg.
llff!il'et m K11llahe1-g,g11ulema 118 JC/91/.
A·~en 11,111111 på lederna. ldn~d. wur1gltet\grad 111111 jinm ungiwt.

T11pprep.~Miilfri1tf!, erbjuder elt säkert sätt au
få känna på att kl:ittra men räknas ~om regel inle som riktig klättring. I lär måsle man
nämligen först ngga ett s k ankare pa toppen a, klippan där man :;tiknir ett rep _för att
,edan klättra h:dcn från foten av klippan.
Man gör alltså ingen regelrätt bestigning D\'
klippan.
.
Replag.~Miittri11xm utgar fran foten av klippan där man mknuten i repet hiirjar bestigningen. Sen faller det på den som kläurar
först (förstcman) all placera säkringspunkter
utclkrvägen sa all man inte riskerar att falla
hel.i, ägen ner I hacken l'llcr på hyllor. Med
denna metod nskcrar man dock att ta lile
längre fall än under lopprepning. då man
endast faller den l.ingd rcpcl töjer sig. ellersom man ibland b~linner sig n,-:mför senast
lagda såkring~punkt. Dl' olyckor som h~nt
på berget har frfi,ist skett under klännng
med rcplagsmet(x!en. De1 gar ju mlc au
komma ifran att klättring nästan alltid hand•
lar ,,m kalkylerad risktagning. en ingn.·dien.~ som tjusar manga.
Utöver dessa finn~ dct en uppsjö a, an<lr:1 metoder som jag inte , ill förvirra begreppen med.
Kalkrlerad rM, - det låter JU inte som det
mc,i' hälsosamma. dler hnr'1 \.1cn det finn,
massor med bm utrustning som gör klättringen säkrare. dessutom så tillfredsställer
man samtidigt ,itt habegär eller pl')'lar cx:h
manicker.
J/jiilm amiinder sig de lksla a\ som rcgd
alltid och del lir JU bra. Den skyddar mot
fal-lande stenar och kan lindni skador vid
elaka fall. .\fen det kan hiinda tråkiga
olyck<ir ä\en om hjälmen (ir på. Marken är
trots allt hård.
Rtpet ach wle11 är kliittrarem' IMi11a. Alla
rep som säljs fir föremål for en ngorös lcstprocedur och har goda margmalcr till de (Xl·
tn.·Mmngar som kan uppkomma vid nonnal

användning. Det finns väldigt la repbrott dokumenterade som inte kan a, färdas som
gro\ mänskhg oaktsamhet.
Resten a, utru.stmngen är ocksa hart kontrollerad och bnster s;Jllan. Utöver detta så
krävs det speciella skor med god fr1kt10n.
En led iir preci~ \t1111 det later en fiirutbe~tiimd 1•iig uppför J.lippa11 som man kan be-

stämma till längd och begränsa i sidled och
framrycknings;äg l n led graderas eller hur
pass s,ar den är au ta sig uppför. framförallt hur lysiskt :-,år dcn är men också i ,issa
fall hur s, år den är att säkra och psykologiska aspekter I S"erige han i en eg,m !'-kala
::Om strlkker "g fran I 9 och fingradera-, i
- och pa \arje gmd dår 9 är det s,arasle.
Det finns mycket med klättringen som
fascinerar I Il fcnoml-it ar nanmg,, nmgen m
I ~ Det finns~kri, na regler för hur des~
ska dopas. Dt!n som klättrar leden absolut
första gangcn har namhgen pmilcg1cl au
döpa den helt efter eget tycke och smak. Det
har gett upphO\ ltll en mängd tillskou a,
fyndiga namn faempel på kärleksförklaringar later sig inte utelämnas, , ad
sägs om "För din skull Malin ". Tynet"
(för örngt den s\antstc leden på Kulla berg.
8-1-). Ibland be:-kri\s ledens karaktär I namnet såsom ··Fingerja111· (S,eriges kanske
mest fotograferade kliitterled). Andra namn
försöker si!tta klättraren I l\.>spckt t "Freak
Brotlter\" och '"Skipper SJ.reak".
Ä, en en del kliP!)\,iggar har fån namn som
ärumka mom klätteniirldenoch intcalltidöverensstämmcr med gängse geografiskt nktiga
namn. "\'andJl)'\ere-\jg_gen" som är den högsta klätterbam klippan p;i Kullaberg och hg.ger
strax. norr om Visitgrouan. "Silverväggen.. i
tnik:ten kring Silvergrottan. "'Babels tom" m.fl.
Runt 400 leder hnikar man tillräkna k:lättnngen pa Kullaberg, ett a\ Svenge~ största
och mes! viilsamladc omradc.
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ARBRSPLATS MÖLLE:
GRAND HÖTEL. kanske är del
den byggnaden där den tronar
uppe pa Bökebolet och ger
Mölle dess karakteristiska
silhue/1 - som mer ä11 nägon
annan kommU att symbolisera
Mö/le i turistbroschyrer och på
vykort. Möllekuriren gör silf
andra arbetsplatsbesök pil just
Grancl, som ägs av I/se Dahlberg, och träffar diir
kröga1paret Em B/om-Dahlbe,g och Oskar Blom.

GRAND HOTEL

TEXT OCH BILD: INGRID ERIKSSON

Grand Hötel byggdes 1909. Bygghcrrc
var Johannes Ahlbäck med finansiellt
stöd av en dansk vinhandlare. Hotellet
drevs sedan som sommarhotell a, systrarna Ahlbäck (Johannes döttrar). Sedan
starten har hotellet varje är vafll öppet
under en del av året även under kriget!
Arne och llsc Dahlberg. föräldrar till
Eva. som idag tillsammans med sin man
Oskar Blom driver hotellet. köpte det
1963 och öppnade på midsommarafton.
Under lang tid fortsatte Arne Dahlberg
med traditionen att hälla öppet sommartid. men förlängde successivt säsongen
så att man kom att öppna vid påsk och
stänga i slutet av augusti. Sedan 1987 är
hotellet öppet året om

Bre/1 spektrum
Sedan ett 20-tal år arbetar man med
konterensverksamhct. Först mera sporadiskt men i mitten av 80-talet ställdes riktiga konferenslokaler i ordnmg.
Grand samarbetar med Specialsportskolan som erbjuder olika aktiviteter för
företag som vill komma till Mölle för att
t ex skapa team-anda eller bjuda kunder
på en lite annorlunda upplevelse.
- Vi levererar mat och dryck. t ex har det
hänt ett par gånger att man föredragit att
ta drinken ute vid fyren och da har\ i ordnat det. berättar Oskar och tillägger att
Mölles natur är en stor tillgång vid olika
arrangemang. Som ett exempel på det
nämner Oskar satsningen på aktiviteter
vid vattnet. där man förra äret ,ar med
och anordnade regattan ''Europamästerskap för 11 :metn: Onc tles1gn•·.

Ett hotell som Grand. en bit ut på landet.
maste ha ett brett spektrum av varor och
tjänster. Weekendarrangemang. nyarsfuster. möhippor/svensexor. bröllop och
dop Grand Hötel kan sta till tjänst med
det mesta...
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- Jag trodde att bröllopsboomen ar 2000
knappast skulle gå att överträffa. men det
verkar som om folk i är gifter sig som
aldrig förr. säger Eva.

Dessutom har hotellet fatt utmärkelsen
"god och förtjänstful! msats för bevarande
av byns speciella miljö och traditionsrika
karaktär'' för renoveringen av Olympia

Tidigare var Grand ett dansställe för allmänheten. men den verksamheten har
nästan helt försvunnit. A\ 52 lördagar är
minst 25 upptagna av privata arTangemang. och dä förs, inner den kontinuitet som är grunden för att dra spontanpublik. 1992 ~atsade man pa att ha nattklubb. Det fanns buss med avgång till
Höganäs och Helsingborg. både kl I och
1.40 pä natten som tog hand om gäster
som ibland kanske var lite högUutt glada,
men Mölle \isade sig vara lite för skört
för den typen av akt i\ iteter och konflikter uppstod mellan olika intressen.

Gästlistan är lång och upptar, förutom
möllebor och andra stamgäster. även en
rad kända namn. Ett gästabud som stannat i minnet hos krögarparet är Marie
Fredrikssons och Mikael Bolyos bröllop
som var något utöver det vanliga.
- Det var ett överdåd utan like. minns
Oskar, med mängder av blommor både
ute och inne. Borden var dekorerade med
länga girlanger av liljekonvaljer.
Matsalen och angränsande rum hade
byggts om för ändamålet. Olika musikantkonstellationer. såsom storband.
kvintett och discjockey underhöll kvällen läng.
- De sista gästerna gick och lade sig da
de första infann sig till frukost.
På Möllekurirens undran varför festen förlades till just Grand Hötel i Mölle
berättar Oskar att beställarna hade blivit
"brända" på några andra ställen. där nyheten om den planerade bröllopsfosten
läckt ut.
- Vi samlade personalen och förklarade
au total diskretion gällde och det höll ht!la
vägen fram.

Lång gäst/ista
• En av matsalarna är nyrenoverad för i
år och det kommer vi att profilera lite
extra till sommaren, berättar Oskar. ''Den
blir ett alternativ till uteserveringen när
den inte räcker till eller vädret inte är
lämpligt för utesmande:·
Hur är möllebon som g&t'! Far ni beröm?
Alla gäster är förstås lika välkomna.
säger Eva. men det är alltid extra trevligt
med möllebor. Vinterbaren har fungerat
som ett slags vardagsrum för många
möllcbor varje torsdag- söndag. Vi har fått
bra respons för segeltävlmgama. och gästem,\ är nöjda med maten.
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Andra kändisar som fastnat för Mölle och
hos paret Blom-Dahlberg hittat den idealiska kombinationen a\ gästfrihet. diskre-

Källarmästare Ah/häck. Grand Hötels

gru11dare. med sina medarhetare,
cirka år,f 930 (! v).
Samma pampiga trappa och Grands
ljänstgörande personal en dag i april
år 2001 (nedan tv).

Oscar Blom och Eva Blom-Dahlberg
vid haren i den fräscht re1101·erade
matsalen.

MiM

Marita i Mölle

~
tion och service är popgruppen Aqua som
under sammanlagr 9 månader bodde och
spelade m en skiva här.
"foget tivoli med bara en karusell"

Turisthotellet har nyss bytt ägare och
undnngar finns säkert i Mölle om även
Grand kommer at1 mga I Hotel Kullaberg/Mölle Tunstholell-konccmen. På
den trågan svarar Eva kort och koncist
"Nej!'' och berättar samtidigt an hon och
Oskar fick den frågan under sin semester i Thailand(!) då det just blivit bekant
att de bada andra hotellen gått samman.
Oskar och Eva framhäver. att förutom
naturen är Mölles stagnation genom tiderna. som bevarat byn i det skid, den är
idag. en av Grands största lillgängar.
- Arne Dahlberg salt här och tjurade ut
de dåliga åren. Hotellet har en själ som
är svar att återskapa, säger Oskar. Eva
inflikar:
- När du kommer in på Grand ska det
kännas som dä du var liten och bodde på
pensionat med mamma och pappa, vita
fladdrande gardiner och allt det andra.

och tillägger~ ··om vi vill göra en förnyelse
så ska den ske i genuin stil och där vill , i
samspela med övriga imressenter i Mölle.
Tex genom att föranl...n hos by-föreningen
och hamnföreningen:·

Brudklänningar, ft-stblåsor, hiigtids<lr'.ikter

Jag ritar och syr upp efter Dina iinskemftl
Kfädcr till v:irclag Ol h fe:,c
Marita Jansson

Telefon/Fax. 042·34 77 26

Eva avslutnings\'is: "Pappa brukade
apropå de övnga hotellen och restaurangerna i byn säga: - För det första är de inte
konkurrenter utan kollegor och för det
andra blir det inget tivoli med bara en
karusell."'
I sommar aven kryddväxter

Fakta om Grand Hotel

Personal: Heltidsanställda: 23
personer. varav 12 arbetar året om.
Vid högsäsong är ca 40 personer
anställda.
Antal rum: I huvudbyggnaden 19
och på Olympia 25. I Hollywood
(tidigare hönshus och personalbostäder) 7 rum. H{)l!ywood planerar man att bygga om och vinterbona till nästa säsong.
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MÖLLE
kRUKMAKE~\

u>iYufk.Gamq St!4lllf1 • ~ I • fe-tt-ton 34 79 9l
()pptt klfdltlJ. IOOd,,ig 13-11 lif<'rir -'lh,t ittv.-1.-i-1~.Qfflf'l'ltJw

S.m1.-1ffltd - • o,g,,a..,
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Krogen på berget
•

...

t,...

•

[

•

Öppet dagligen
Kon1 och se vår nyrenoverade 111atsal.

telefon 042-34 74 20

Välkomna!
Tel 042-362230
Grand Hötel Mölle Bökebolsv 11,
Mölle
www.grand-rnolle.se

-

/,

Rökt fisk,
färdiglagat,
.
servering
Färsk lisk på beställning.
tel 0705-135709, le, crcras
före kl 12 påföljande <lag.

FESKEBOA
Hamnboden näm1as1 harnnhuset
i Mölle hamn
Öppet alla dagar kl 11 - 18

Somm,ugympa mandagar och torsdagar kl 8.15. Solvikcns badplats. start efter midsommar. 10 kr per gang (inställt, id regn och harJ blast). Agneta Jetzen. 347 532
j

-

- --

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070 - 650 76 50
14
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KULLENS
SEGELSÄLLSKAP, KSS
Program för sommaren
2001
SEGELKURSER
l. Nybörjarkurs Optimist. , 27-28. start
2 juli. (måndag-fredag) Id 9-12.

2. Fortsättningskurs Optimist, v 27-28.
start 2 juli. (mandag-frccfag) kl 13-16.
3. Tvåmansjollckurs, v 29-30, start 16
juli (mandag-fredag) kl 13-16.
4. Nybörjarkurs Optimist. v 29-30. start
16juli (måndag-fredag) Id 9-12.
5. Fortsättningskurs Optimist v 29-30.
start 16 JUii ( mandag-fredag) kl 13-16.
6. Vuxenkurs två dagar em. Måndag/
tisdag2.3el9. I0Julikl 13-16.
7. Vuxenkurs tva dagar fm . Måndag/
tisdag 16. 17 el 23. 24 juli kl 9-12.

Kurserna har begränsat antal deltagare.
max I O personer (6 för tvamans- och
vuxenkurs). Enbart inbctalningsdalum
gällcrvid hotering. Eventuell än<lraing
av schemaläggning kan ske beroende på
antalet deltagare.

På samthga kurser erfordras sunkunnigbct 200 m. Minimiålder är 7 ar.
T,åmansjollekurs förutsätter genomgangen optimistjollckurs.
Kontakta Johan Rehnström 042-347207
eller Sven-Otto Grahn 042-347212 för
vidare rnfonnation.
Anmälan sker genom insättning av

FRÅN ÅRSMÖTET
Till styrelse i Byjöre1tingen utsågs Per Stelwlt (ordf), Peter
Sd1öla11der (v ordf), Henrik Bager (sekr), Alf Rasm11sso1t
(kassör). G1111vor Elfverso11, Kirsten K11afve och Mona Helleberg. Suppleanter blev Ann-Sofi Ho/mbeck, Gunilla Klang
och Cecilia Zettersten.
Med glädje noterades en 15-procentig ökning av medlemsantalet.
Arsmötel bestämde en höjning av
årsa,g1ften fran 85 k, till 100 kr.
Per Steholt infonnerade om vad som
händer med Stationshuset. Del
nuvarande kontraktet med Höganäs
kommun sägs upp för en omlorhandling av hyresvillkoren.
Bylorcningens styrelse ser som en av
sina främsta uppgiflcr au värna om
Stationshuset och att fa ner de alltför
betungande dritlskostnaderna för
dcttu

Angående det planerade vagskyddet
, id hamnen har kont.1!-.1 tagits med
såväl plankontor S()m kommunpolitiker för att få till stånd en
infom1ationsmötc i Syföreningens
regi där projei-.1et kan presenteras.
Byförenmgen betonar\ ikten av att
1lanm- och Byförcnmgama har ett
n!:!ra samarbete I denna fråga.

Mölle Cup arrangeras 21 7. Separat information aoslas.

KV ÄLLSSEGLJNGAR
Varje onsdag v 27-30 1-.1 17.30. Samling vid klubbhuset. Instruktörer finns
på plats. OBS! Medlemskap i klubben
krävs.

Välkommen
K11lle11.~ Sege/Sii/1.~kup, KSS

7

fRof/ fJlersös

Ange namn. kun och telefonnummer.

TÄVLINGAR

Hoa Tneu som har affären Fyren
beklagade att han a\. ekonomiska
skäl t, ingades hålla stängt under
vintern men hans förhoppning är
nu att omsättningen skall öka sa att
affären kan hällas öppen nästa
vinter.
Mötet ansag att 30 km 'lim bör gälla
som hastighetsgräns i hela byn.

VÄLKOMMEN TILL

kursavgiften pä PG 888079-1.
Inbetald kursavgift aterbetalas eJ. Kursavgiflen skall vara inbetald senast I 0
dagar innan kursstart.
Kursa,gift: 750 kr. 50 kr syskonrabatt.
Medlemsavgift 2001 : 150 kr enskild,
300 kr familj. Medlemskap t lduhben
är obligatoriskt vid deltagande I segelkursema.

Hamnen är ju en angelägenhet for
alla Möllebor. Det är nu beslutat att
detaljplanearbetet för hamnen skall
sättas igång. Miljökonsekvensutredning och vattendomförhandling följer.
Bygdesamordnare Hans Nilsson
inforn1crade om EU-projektet för
utveckling a, turism i kommunerna
Höganäs och Gilleleje där hamnar.
badplatser m m skall klassindclas.
Klass I, som innebär stort turistvärde "blå flagg" föreslas för Möllcs del gälla Solviken och hamnen.

0am- & fJCerrsaL,n9
Kullabergsvägen, Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning pa tel. 042-34 73 71

FÖNSTE
PROFFSHJÄLP MED
FÖNSTERPUTSNING!
Många års erfarenhet!

..

VI UTFOR UPPDRAG I"
- hemmet
- kontoret
- butiken
- industrier mm.

Vi lämnar

n::{..f"

Il~:~,:·.~--~~
!r- •
..

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se
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fasta priser
' på uppdragen!
RING IDAG så
ger vi ett pris.
·,.b (F-skattesedel

~ finns)

Eriks fönsterputs
042-34 61 33
mobil 0708-14 61 33
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LÄNSBERGS
Vi ombesörjer en diskret förmedling

med rätt försäljningspris som slutresultat
®
CJ

□

MAKIARHUSET
-

Länsbergs - -

Rickard Länsberg
Storgatan 64

Box 7
263 21 Höganäs
Tele: 042- 33 08 09, 042- 33 08 04
Fax: 042- 33 2 1 08
Mobiltele: 070-528 08 09
e-post:
rickard. lansberg@maklarhuset.se
www.maklarhuset.se
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MÖLLEkuriren

frågar.....
Var badar du
helst i Mö/le?

Örjan Johansson:

-Jag är inget badlejon och badar alltsa inte
särskilt mycket. men nJuter oerhön av ert
liv vid vattnet. Jag känner mej privilegierad, framföralltdärförattjag kan cykla
ull vatmet pa I mmut.

LÖRDAG■N 41 AUG. KL 13-18
VÄLKOMMEN TILL HAMNEN
Landskamp Sverige-Danmark
Miss Mölle-tävling • Hattparad
Kvalitetsmarknad • Antikmarknad
Barnaktiviteter • Lotterier
Provsmakning • Underhållning

Cecilia Zcttersten:

.au..
10-11 AUGUSTI

-Det beror på om det
är med eller utan barn.
Om jag badar ensam
går jag till dambadet.
De ganger vi badar tillsammans gar '>i till
Fågelviken.

Stina Schölander:
-I vanliga föll badar vi
1 Solviken. Sä har jag
har hittat eu eget
ställe \ td Rans\ il-.,
lite vid sidan av där
alla andra ligger. där
jag gärna badar.

FINAL REGATTA
EUROPEAN CIRCUIT 2001

11:METRE ONE DESIGN
KIEL · TRAVEMUNDE · GILLELEJE · MÖLLE
Arrangor Mllllr Y.cht Club

Ove Bengtsson:

Vi är banken
med flest nöjda kunder
VÄLKOMMEN!

-Jag badar helst på
morgonen omkring kl
8 i Solviken vid fämilJebadct. det som förr
kallades malama. För
kväl lsdoppet cyklarjag
till Fågel\'iken.

Sonny Svensson:
-Jag badar överhuvudtaget inte änuat än
hemma i duschen. Vi
åker helst tiTI sommarstället i Småland. Förr.
som påg. badade jag i
Fågelviken.

Kompetent personal i personlig miljö.

Titta in eller ring oss för tidbokning på 042-38 64 40
Lennie Jansson:

Handelsbanken i Höganäs

-Det gör jag i Fågel- -Det var längesen Jag
viken. Det är väl mest badade.jag är en sadan
avståndet och an där där badkruka. Men då
är bra for barnen som jag badar är det i Fågelavgör.
viken.
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MÖLLE KAPELL
10 juni kl 18.00 Söndagsgudsrjänst
8 juli kl IR.00 Söndagsguds0änst
12 aug kl 18.00 Söndagsgudsyänst
29 juni kl 19.00 ''Elida'' i Mölle hamn
12 juli kl l9.00 Sommarkyrkan i Möllc hamn

Sommarmusik i MöUe kapell,
onsdagar kl 20.00
27 juni '"Manual. Pedal & Comp..
Agneta Weber-Sjöholm, orgel. piano

4 juli "Solo. Duo. Trio"
Andreas Alin. tlöjt
Christina Wirdegren-Alin. cello
Agneta Wcber-Sjöholm, orgel. piano

11 JUii "Llt oss bygga broar"
Sånger och ord till glädje och tröst med
Agneta Strandsjö
18 juli "Visa i janton"
Gun-Lis Ardevall. sopran
Kjell EdsuanJ. piano

25 Juli

aug

X aug

"I sommarens fullhet"
Elisabeth Gcrde, sang
Richard Bråhed, piano, orgel
FourHands:
\1ats T\iorrefalk. gitarr. sång
Börje Sandqvist. gitarr
'"Lite romantik ....''
Ingela Tägtl. sopran
Nils E Tägil, orgel, piano

UTSTÄLLNINGAR
I STATIONSHUSET/ANNEXET
I SOMMAR

r

Stationen:
Vecka

Datum

Utställare

25-26
26-27
27-28
28-29

23-29 JUni
30-6 juli
7-13Juh
14-20 juli
21-27 juli
28-3 aug
4-10 aug

Inga-Britt Sagner-Lundström
Clla Carlander
Birgitta Linde~tam
Bodil Rösscl
Ingrid lsendahl
Katrin Bemekom
Rosa Eklund

Vecka

Datum

Utställare

24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34

15-21 juni
23-29 jum
30-6 Juli
7-13 juli
14-20 juli
21-27 juli
28-3 aug
4-10 aug
11-17 aug
18-24 aug

Ulla Fran1cn
Claes Witting
Annica Karlsson
Monica Krusell
Marianne Bos Mareng
Gen Lindkvist
Lilly Nordblad
Hans Mårtensson
Christina Rahfeldl
Sonja Bergman

29-30
30-31
31-32

Annexet:
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LÄGENHETEN I STATIONSHUSET UTHYRES
Lägenheten som består a~ två sovnim. stort matrum. vardagsrum. kök. WC med dusch samt två balkonger är nyinredd och i mycket fräscht skick.
Uthyres genom Höganäs Turistbyra.
För infonnation tel 3.J 97 93.
Turistbyran.1 loganas<!t swipnct.se

__J

MÖLLE BOULEKLUBB
Vid klubbens ärsmöte den 21 mars avgick Per-Ene Schyberg som ordförande. Etler SJU ar i styrelsen. varav de sex senaste som ordförande, hade
Pl·r-Eric avböjt onl\al. Pa förslag. av Charlie Swensson beslöt "rsrnötet an
ube Per-Ene till hedersledamot I klubben. Beslutet var enhälligt.
Till ny ordftirande valdes Charlie Swensson och till ny sl)relselt!damot
Olof Adler. Till ny suppleant etler Greta Yngve. som avböjt omval ("under förutsättning an min efterträdare bltr en kvinna") valdes Inger Brmg.
Urcta har under flera är hall uppdraget som suppleant 1 styrelsen.
Någon ny tävlingskommitte etler den avgående utsågs mte. På förslag
av Charlie skall ansvaret för genomförandet av årets tävlingar fördelas så
au i princip en aktiv medlem själv håller i åtminstone en tä, ting under
spelsäsongen. KG Hansson åtog sig att vara coach (i detta sammanhang
stöttepelare ffir fåkunniga tävlingsledare) under hela säsongen. Vid det
konstituerande 5tyrdscsammanträ-del eller arsmötet valdes K G Hansson
för ihrigt till ny vice ordförande.
Karin Bolin och Per-Ene Schyberg valdes till valberedning efter avgående
lthel AttR:O och flilde Wclllx.~. vilka kämpat som valberedare sedan 1992.
Alla avgatmde avtackad~ väliortjänt å det hjärtligaste a, av- och tilltriidandc ordförandena. Jan och ~I\ \ndersson tackade~ särskilt i deras
egenskap 3\ oumbärlig SJ..m- och tryckencentral.
Vid årsmötet beslöts att a.rsavgiften skall höjas till 75 kr för senior och
till 50 kr för juntor
Klubben skall ~ för-;öka få till 'Itänd et1 a,tal med kommunen
flit• at1 tillffi~iikra klubben nyttj:mderiitten till boulebanan. dels ock
\öka bygglo, fdr art sätta upp en flin arin~sbod där.
Träningsspel sker usdagar kl l0. onsdagar kl 14 utom under juli då
det spelas kl 16. torsdagar kl 16. Tävhngsprogmmmct finns uppsatt på
klubbens anslagstavla
Per Chri.,tim,s.'<m

MÖLLE TENNISKLUBB
1-U är har Mölle 11:nnisklubb bedrivit verksamhet vid vår underbara tennisanläggning uppe pa backarna i :vtölle. Vi har ett ,ton grönomrade. tva fina
grusbanor. minitenmsbana. bollplank samt ett härligt klubbhus.
Klubben är en typisk sommarklubb som lever upp under en kon men
mycket 1ntcns1v säsong. Manga a" ...·ara medlemmar är sommargäster sa
utrymmet för spehider, förutom under högsäsong. är stort. Vi hälsar alla
Möllcbor. sommargäster också naturligtvis. hjänligt välkomna till var fina
.inläggning! Spcllidcr bokar man genom att köpa kuponger i affiiren. och
dessa klistrar man sedan upp på spelschemat som finns i klubbhuset.
Normalt brukar banorna vara klara för spel t slutet av maJ. Veckorna
25. 26. 27 och 28 har våra duktiga tränare tennisskola för barn och ungdomar. Anslag om detta finns I klubbhuset. Pä midsommardagen spelar vi
vår traditionella midsommarblixt. Alla är hjänligt välkomna!
Vecka 29 är det sedan dags for sommarens höjdpunkt. Då spdas
:\tÖLLE-SPELEN. V1 spelar matcher under dygnets alla ljusa Limmar
och deltagarna kommer från när och tjärran. Den 21 juli lir del finaldag
och den avslutas med en stor grillfest på vår gräsmatta. Sedan fortsätk·r
tennisskolan en vecka till.
När vi sedan stänger banorna är beroende på vädret men det brukar
vara I mitten av september.
Det är många som uppskattar vår fina anläggning men det finns plats
för fler. Så hjärtligt välkomna upp till oss. Den mesta informationen brukar sitta uppsatt i l<lubbhuset men om del är något annat ni undrar Ö\er så
kan ni slmva till undertecknad via e-mail g_ .rnill)c(l1hotmail.com.
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Gustaf Rodhe, orcff.

BIBLIOTEKET EN TILLGÅNG FÖR BYN

TACK TILL INGEBORG
OCH OLA SJÖSWÄRD
Intendentparet i Stationshuset
Ingeborg och Ola SJöswärd
slutade tjänsten i somras då de
0yttade från lägenheten men de
har hjälpt oss med saväl skötsel
som ulhymings- och galleriverksamhet t o m mars i år.
Paret Sjöswärd som ansvarat
för art allt har rullat pä friktionsfritt sedan januari 1997
tackas varmt for det av oss alla
uppskattade arbete de utfört.
Tack Ingeborg oc:h Ola!

En regnig aprildag av en slump FJ\i:s Världsbokdag var det dags för biblioteket i \1ölle
att b) ta biicker. :vlan b) ter mellan biblioteken i fjälastl1rp. Arild uch Klappe. Deua sker
trc gånger om aret genom Höganäs biblioteks
försorg. Nu packas böckerna ner i plastbackar
och ersäus med nya an sätta in i hyllorna.
Biblioteket var tidigare en tilial till biblioteket i llöganäs och en 1/..~tidsljänst sto<l l<\r
utlårnngen. I 993 , ille Höganäs bibliotek
lägga ner filialen i :\tölle. Dnftcn togs då
över helt på ideell basis a, K G I Jansson och
hans medarbetare sedan många ar. Gunnel
Andersson. Gun Pmson. Elisabeth Bolin. Elisabet Svensson. Eva Larsson och Leif Persson. Det kalh1~ nu utlaningsslation.
Bibhotckcl har mellan 500-600 böcker fordelade mellan skön- och facklitteratur för , uxna
skön- och facklitteratur för bam och talböcker.
Utlåningen hade en topp i början a, I()'10lalet med omkring I 500 Ian/ar men har sjunkit och iir nu cirka 600 böcker p.:r år. förhoppning~, is kommer den all öka gcnom ,m
!ler möllebor utnyllJar föm1åncn med att ha
ett egel bibliotek.. M~>sl är det skönlitter:ttur
för vuxna som lanas ut men utlaningen av
talböcker ökar. Många a\· våra duktigasle
skadespelare och författare är uppläsare i
dt.-ssa. Pröva gärna!
Jlar rnan linskemal om , pcciella hilckcr
kan dessa beställas fran Höganäs.
Pa önskelistan star ett möte där l\.'[lreSl."lllan-

Vi \: iIl på detta sätt tacka
avgående styrelseledamöterna
Lennart Silen-Alfrcdsson,
Ingvar Ohnell. Leif Persson
och Lennart Svensson samt
suppleanten Krister Kullenberg för sina msat.-;er för
föreningen. Vi beklagar att
detta förbisågs i samband med
årsmötet den IO mars i år.
MölleHamn
Ekonomisk Ft,rening
Hans ,\ilsso11

tcr för <le olika tanestaticmema. k,>rnmlm1..-n l>ch

Ordjorande

Höganä::. bibliokk ställer upp. För au fä lite puhlicitet ,kulle ä,en en journalist inbjudas.
Till hibliotekct kan man också ~känkn
böcker av god halitct. Dessa mgar <la inte 1
bokb}tcoa utan stannar kvar i Mölle.
Vi är glada att ha 111lgäng till ett bibliotek i
vår by och hoppas att !lera. både året nintoch sommarboende möllebor kommer att besöka biblioteket och läna böcker.

Muddring har nu skett i hammnlop!)l!t
så att djupet övc..'fllllt är minst tre meter.

\"ar liegcr biblioteket och när iir del öppet ?
Biblioteket ligger I stationshuset och har öppet varje helgfri to™1ag mellan kl 16.00 och
18.00 aret runt

Nu är orgeln återinvigd
Genom frikostiga bidrag fran möllebor lyckades Mölle kapellsylorcning i sill uppsm au linanstera den nödvändiga restaurcnngen av orgeln I kapellet. Under l)'ra års tid har 300.000
kronor samlars m. berättar ordföranden Birgit
lt1jgchl. Ansvang för restaureringen har Michael
Pedersen från Birkeröd varit Han har en sa fin
titel som orgdimonatör.
Den 25 mars spelade profcs.'iOr I lans l lellstcn från Malmö nwigmng:;konserten inför föllsan kapell Och Agneta Weber-Sjöhohn är nu
entusiastisk. Under sina uo är i Brunnby har hon
knappt använL orgeln. men nu blir det annat.
Ilalva n.>Staurenngskosmaden avsag en ny. åttonde stämma med llqitkaraktär

FÖRSENAT TACK!

HAMNNYTT

INFORMATION OM
BEBYGGELSEN PÅ
STATIONSOMRÅDET
Kl,mmunen.~ tekniska förvaltnmg mbjöd 25
april till 111fonnationsmö1c om byggnationen
på stationsområdeL. den nya vägsträckmngen
och dragmngcn 8\ dagvattenledning längs
U) llensuernas all~ 1ill hamn~'ll. Reprcsentan11:r från byggentreprenören .lM och områdets
arkitekt presenterade bebyggelsen. Byggnahonen beräknas stllrta I börJan av augusti,
Först mibte den nya vägen med infon vid
gamla macken anläggas och dagvattenledningen vara klar vilket beräknas till 1111gon gäng undcr juli månnd
By&-onationen omfanar Clfka 30 lägenheter. Det gäller 2---4 n1mslägenheter med bostadsrt!U. dock med förbehallet att ett tiotal
av dem skall administreras av kommunala
1löganäshcrn och klassas som hyresrätter. loreträdesv,s för möllebor och för peimanentbocnde. Heln området skall vara mnyttmngsklwt i juni 2002.

NOTISER
MIDSOMMARFI RANDE
Midsommarallon firas i vanlig ordning
på lekplatsen. Samling kl I 0.00 för att
klä och resa stången. Ta med blommor.
band och sax! Starka personer efterlyses
sa att stangen står rest i god tid till dansen och lekarna som börjar kl 14.00. Närmare program kommer an finnas pa byns
anslagstavlor veckan före midsommar.

SOMMARMÖTET
Sommannötet beräknas äga rum i vecka
31 ( första veckan i augusti) på Grand
Hotel. Definitivt besked om tid och program meddelas senare genom affischering och annons i dagspressen.

SILLENS DAG
Sillens Dag går av stapeln den 4 augusti
\ id hamnen. Byföreningen deltar liksom
förra aret med hatt parad och lotteri.
Eftersom vi deltar pä samma villkor som
övriga arrangörer så krävs att även vi
drar, ärt strå till stacken när det gäller
arrangemanget - det rader skriande brisL
på arbetskran.. Frivilliga insatser efterlyses! Du som vill ge oss ett handtag
hör a\ tlig till Henrik Bager (snarast)
pä tel 34 75 92.

NYINFLYTTADE!
Den 27 juni kl 18.30 \Jsar Byalagen och
Brunnby församling kyrkan och kyrkogården för nyinflyttade och andra intresserade. Det bjuds ocksa på kaffe.
Välkomna

FLAGGNING
Flaggning vid hamnen och stationshusct oa bcmärkelseda!!ar mm.

I förra numret var tyvärr Tryckfelsnisse
framme och härjade. Önskar du att flaggning ska ske. ring hamnkontoret
tel. 347007 och inget annat.

Mölle Hamn Ekonomisk förening

Mölle Byförening
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i MöUe IO-ll augusti 2001
Även i är går finalen av stapeln i
Mölle och för detta ändamål har

MÖLLE YACHT CLUB
bildats - en förening som har till
syfte att förädla och utveckla
seglingssporten i Mölle, både för
aktiva och publik.
Föreningen är öppen för alla möllebor som vill vara med från börJan
när Mö lie ska göras ti 11 en seglmgsarena av internationell klass.
Vill du bli medlem och specialinbjuden till festligheterna under
European Circuit Finalen, sätt in
150:- på BG 5127-4942

Med sege/hälsningar
Oskar Blom

StSdl1olaget som bryr sig/

@lomsterStatlet
'Vdtfpmmell tiff(J)in olömsteroutt~som httrdet li&t e.{Jrtt
Kom och upplev sommarens blommor i vårt
växthus. Stort sortiment
av utplanteringsväxter
och perenner. Buskar
och träd tas hem på
beställning.
Vi hjälper gärna till med
plantering av urnor och
balkonglådor.

MÖLLE

TALLBACKEN
öRESTRAND
STRANDBADEN

~\"
BLOMSTER·
STALLET

Skjjn sommar!
HÖGANÄS

Öppettider
måndag - fredag 9.00 - 18.00
9.00 - 15.00
lördag
söndag
10.00 - 15.00

L

Yösbyfälodsvög 273,
Strandbaden, Almsberg
telefon 042 - 34 92 41

-:},'1:.

