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Vackra verancior prycJer många
av särskilt de gamla husen i Mölle.
Och vad vore verandorna utan
rosor? I detta nun,rner kommer
det att handla en hel del om hus,
mest nybyggda sådana.

Vi bjuder också på lite kuriosa,
rapport från sommarmötet och
annat smått och gott, sådant
som gör Mölle till vad det är
- för oss som bor här och för dem
som gästar oss.
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Pottis, Smaskis, Jappen, Pottan,
smeknamn(?) eller öknamn från forra seklets början
TEXT: KIRSTEN KNAFVE (fortsättning från föregående nummer)

Larsson fanns det också flera a,. PäreLarsson hade ett stort gråpäronlräd på
gärden mittemoL Johnssons aifår där han
bodde. Handlande Johnsons far Hilanus
kallades aldrig aimat än Hickelarius eller Hicke. Krage-Larsson bodde pä
Järnvägsgatan. som senare fick det statliga namnet Gyllenstiemas alle' En dag
gick han ut på gatan i full stomi och latsades att han flög som en kruka.
Fiskebefolkningen var vidskeplig förr.
Om nagon fick följa med på fisketur och
del den gången inte blev någon fångst
fick personen aldrig mer följa med. Kvinnor var överlag otursförföljda. vissa dessutom mer än andra Mötte man en av de
senare när man var på väg till hamnen
var det lika bro an vända om hem igen
med mllcbör och gam. Kråge-Lars~ons
hustru, som en del kallade Snorran var
just en sadan oturskvmna. Det gick alt
häva oturen om man snurrade tre \'arv.
Tre pojkar mötte henne en dag när de var
pa väg ner till hamnen för att s, ikta pa
isen eller skolan. Två pojkar snurrade,
men den tredje som lät bli brakade ocksa
mycket riktigt sedan genom isen och blev
genomvåt.
Anders Posts far skötte postleveransema mellan Höganäs och Möllc med
häst och vagn. Stallet är fortfarande har
pä Södra Strandvägen. Anders Post ,ar
ock.sa fiskhandlare och hade tSlagcr med
is frnn Möllc Mosse. Han köpte upp hela
båtlass sill och sedan gick man omkring
i byn och slog pä en gammal :.k.eppsklocka och ropade ut an det fanns sill att
köpa.

På Hantverksvägen bodde Moster
Dikta från Norge och Morbror Nils. De
var Moster och Morbror med hela Mölle.
Nedanför Strandvägen gick Knippet och
strannade. Han brukade alltid säga: " Det
bh:v ett litet knippe bara "om drivveden
han samlat ihop. Nära Knippet bodde
Petter \forare som på ert toredömli!:,>1.
sätt murade alla tvättgrytoma i Mölle.
Slampen var den som akte om.kring i
byn med häst och vagn och tömde alla
dasstunnorna Han efterträdde Smeos
Adolf som brukade utföra sysslan klädd
i studentmössa.
Gröna Änkan bodde i en grön liten
länga som med bistånd a, svärsonen
Bernhard sa smaningom förvandlades till
Hotell Mölkberg med 70 anställda.
Skole-Persson ägde Villa Vega där skolan i Mölle var mhyst i flera år innan
småskolan byggdes.
Kola-Jirn körde ut koks och kol i Mölle
i en gammal lastbil Kola-Per bodde i ett
kry·pm bakom brädväggen till kolgården.
som låg där hamnhuset ligger idag och
innehavaren till firman Kol-Anselm
skötte affärerna från sitt hus mtill Hotell
Kullaberg. Han rnr ocksa sjökapten och
son till hotdlets grundare. Lindberg som
elektrifierade t\löllc och gjorde kol och
koks omodernL hade en dotter som sä
smaningom blev Marianne Bernadotte.
Store- .Johnsson hade den märkvärdiga
egenskapen att var han drog fram rakade
folk 1 sjönöd och han lyckades dessutom
rädda dem alla. I 35 människor räddade
han liwt på under sin livstid. Han fick

Medalip1J·dd Store-Johnsson

ordnar och medaljer av flera statsöverhuvuden som sedan togs fram och förevisades för barn och barnbam vid högtidliga tillfällen. Svenske kungen, ryske
tsaren. belgiska och spanska kungarna
hörde till dem som visade sm erkänsla
inför Store-Johnssons dödsföraktande
int,'lipanden som räddat livet på manga
av deras undersåtar. Store•Johnsson var
ocksa storvux.cn och byggde det stora
huset med pelarna på Bidevindsvägcn
där Per Staffan Johansson bor idag.
Ett praktiskt sätt an fä en direkt och
os, iklig identifiering av en person är all
även ta med personens förfäder i namnet. Skrottens Ingeborgs Karl-Abbe.
Jöns Ols '\ils. Larsa .Johns Kalle och
Ols Nil'i "iils Petter gick inte att ta fel
på. Utan den metoden hade det aldrig gått
att hälla reda pä alla Mölles ungar.
Heony Azora Olsson är i alla fall i
motsats till vad man kan tro ett riktigt
dopnamn. Hennes mor följde med sm
man pa längseglats och när det var dags
rör llenny Azora att födas tick manga in
till Azorerna.
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JULKLAPP - SAMLAROBJEKT
- eller för eget bruk
Nästa ärs Mölle-kalcnder finns till försäljning
i butiker och pä näringsställen i byn samt hos
Anne-Marie Lind 34 75 53, Solveig Johansson 34 74 64,
Britt-Marie Petersson 34 71 20 Lise Håkansson 34 70 28

En möllestockholmares betraktelse:
Mö11ekurirens hös/nummers gästkrönikör Le[( AJ.pelin är möllebo på somrarna sedan ungefär
15 år. Här bor han tillsarnmans med sin Gunilla,
i Rosenhi/1 ovanför Flrgelviken.
Letf har medverkat i Svenska Dagbladet nästan 25 åt;
numera som reporter på Naringslivsredaktionen.

Molnen jagar varandra allt ha<;tigare på himlen. kvällarna nere
vid hamnen blir obevekligt lite svartare för varje besök och
segdbåtama ligger mte längre sKa\'fötters i femdubbla led som
tidigare i sommar.
Bokskogcn pa Kullaberg. som när vi kom hade k.län sig i
ljusgrön bröllopsdr'Jkt. har bytt till murrigare och dystrare kläder som minner om hös"t. Nere i byn har gnllröken. som under
semestersäsongen ligger som en Lomlon1<1g övl!r trädg,in.lama.
lättat och många hus har stängts for sommaren - de gapar ödsliga som en kyrksal en måndagsmorgon. Kort sagt; Ännu en
semester är över och stockholmare och andra sommargäster
har som llyttfagelssträck dragit till andra boplatser.
D.::t där liknelsen med fågclsträck är förresten inte sa dum.
Nägon har sagt att stockl1olmarc är som liskmåsar - de kommer i flock. för elt himla li, och smutsar ner överallt. Nå. jag
tror inte misstron mellan '"äkta.. möllebor och sommargästerna
är sä förflirligt stor. Alla mscr nog att \ i behöver och är beroende a, varandra pa olika sätt.
Men visst fick man nästan hemlängtan när man förs! kom
ner till Möllc lagom till midsommaren. I löganäs kommun hade
lätt en släng av storhctsvansinne och inbillade sig att Mölle
blivit ett Stockholm i miniatyr. ett sådant Stockholm som staden säg ut under hela kulturhuvudstadsåret med idel uppgrävda
gatoroch trottoarer. Inte bara Gylknstiernas Alle. den stora
paradlcdcn ner till hamnen, säg ut som ett bombhål just när
semestem1sningcn började. Pa alla häll danade grävmaskiner i
fård med att gräva ned bredband och bilisterna var mer förvirrade än vanligt. Sådant trodde man bara kunde hända i Stockholm.
Del är förresten inte bara sommargästerna som packat ihop
och fänt mm Mölle. Del har plötsligt blivit mycket o,anligare
med turister nere I hamnen och i hotellens matsalar. (Nä. tyskarna lär väl när detta läses ha inlett sin årliga invasion till
lands och till SJÖSS. Och dom glädjer väl åtminstone butiksi1mehavaren och alla krögarna i byn.)

Har ni förresten tänkt pä det som etnologiprofessom i Lund.
Orvar Löfgren. pilpekade i somras i ett radioprogram. Nämligen att twister det anser \'i att alla andra människor är. Själva
kallar v1 oss resenärer, eller möjligen besökare. när vi kommer
till en främmande ort. Vi är absolut mte turister. Det ligger
nagot nedsättande i del uttrycket uppenbarligen. Tänk pa det
när ni besöker Anld eller Viken nästa gång!
Frågan för dagen är dock vilka det egentligen är mest synd
om - mölleboma som bl1r kvar eller oss som mastc fara hem till
stan. Själ\ har Jag mgeL sjähklart svar. Jag är nämligen inte
övertygad om au Mölle är lika vänligt leende paradisiskt pa
,·mtern när havet ryter och danar och bokträden ligger dubbel,·,kta uppe på berget Da kan det i stället vara skönt med goa.
\arma krogen i Stockholm.
På tal om haYet - man behöver inte gå långt i Mölle för att
inse att havet har sin speciella dragning på alla oss som bor här
kortare eller längre 11d. Överallt hamrar hantverkare. var får de
tag pa alla(?), på balkonger. verandor, takkupor och bursprak.
Alll för att ägaren ska fä en ännu bättre havsutsikt. Vi dras alla
här till havet som bm till flustret.
Och visst. havet fascmerar oss - antingen vattnet ligger lugnt
och stilla som en fiskdamm eller det skummar av rasen. Havet
upprepar sig aldrig. Det hittar alltid nya färger, skiftningar och
fonner. Det är bland annat därför det är sa förfärligt svårt att
flinga det pa målarduken. Många har gjort del - en av dem är
\ ar granne i Mölle. konstnären och sjökaptensänkan Gerd
Killman. Jag llirsökte själ\ en gäng i en anfall av högmod. Det
skulle bli ett Öresund i vänlig högsommarsol där vågkammarna
hoppade som sma vita lamm på vattnet och med ett duvblätt
Kullaberg i bak.grunden.När allt var klart kunde man i stället
skäda en full kräftmåne speglande sig i ett nattsvart. rnelanko1i~kt vatten. En konstnär jag känner och som jag, isade ta, Ian
tllr sade snällt att min konst hade ett drag av naivism. Det är
nog det hyggligaste som kan sägas om det konstnärsförsökct.
/,etf Aspeli11
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Kommunens servicecenter

Yadvore

Högaoä~

virekt

• Kommuninformation

• Energirådgivning

• Konsumentfrågor

• Lokalbokning

• Bostadsinformation

• 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 Internet www.hoganas.se

\b~brlirn1a11 { ·11 al l:~L'll'-la111 "

.ekenstam.se ·'.
ro42-123330
i'

I

1,~ '1/·_,_ - . : '- ·

Kullo1Jy9dcns musteri
öppncn som l'CI nliyt för sc'isongen.
\lälkomno mecl eller utun äpplen.
4
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Och vad skulle smycka
våra husverandor
lika praktfullt om inte rosor fanns?
Efter vårens ö,·e1,ilöd av blomning
i alla fi'uktträd - då man ibland
nästan kan ~reka att det är for
mvcket på en gang - kan det
kännas lite tomt och öd\·ligt i
trädgården. Strax.fi.•lls tomrummel
av de tidigblommande clematissortema ochfiwnåt midwmmar är
det dags jbr nästa stora hqjdpunkt
- pionerna. under av skönhet.
do.firikedom och storslagenhet.
Sa111tidig1 hö1jar de tidigaste
rosoma sia ut. sprida sin väldoft
och lätta upp den kompakta gr6n'ika11 medfärge,:
Perenner i all ära. men närjulitorkan obönhörligt tränger alit
djupare ner i jorden och stfJ1per
tillgången på det livgivande vatfnet
och , ·åra gräsmattor hgger brunbrända. stickiga och ogästvänliga,
är det rosorna somfort.fc1ra11de
statar med glänsande gröna blad
och vackra b/011111101:
Visserligen.far vi inte njuta lika
länge m· blomningen när sommaren är vurm som i a,; men il andra
sidan.finns det många a1· de ,~vare
rosorna som remonterat: dvs
'>kiuter nya skott och bjuder på en
andra blomning. Men då mäste \'i
hålla ,·år del m· överenskommelr;en
och klippa bort \'issna bionunor sa
af/ inte krafien går al till atl bilda
nypon.
Gammeldags rosor remonterar inte
och pa de buskarna !äter 1·i
n_ipone11 sifta har som minne av
soliga sommmdagar när höstens
och l'intems dovaja,gpalett
härskar i trädgården.

..

vdra trå'dgdrdar utan _rosor?
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ATT SÄTTA GARN I LUSTHUSMEJDET
ORDLISTA
Bel'/ Kna/i·e var lärare, /iskm·e 11ch musiker.frtm
Miille och Bjärkerihl. Tilfommwn.1· med l111stn111
Kir.1te11 ,1kre1· hem mu K11/lal~rgde11 oclt arbetade
clessuto111 upp .\fä/le Turi.Hl~rra i /1{111111h11set till
K11afi't'\ cafe Ben mr en mWlf!S_n~lan• och fram/or
allt l.!11 beriiltare m· gudv lllUle llc111 gick flTärr hor/
al/dcleJ /i11· 1id1)p, /ifrfem år Sl!dan.

TEXT: BERT KNAFVE
En k,·äll i maj på 1950-talet rodde Uustav 8 och jag ut från hamnen i t\1öl le lor
att sätta gam i Lusthusmcjdet På snipans durk stod ett grönt Lråg. I det hade
Gusta\ stenat och klöat två halvor. Det
var niobordsgam som han själ\ fört ut av
egyptisk neder frun Jonasson på Råa.
Jag rodde ensam snipan medan Gustav redde ut kobbalinan och plockade
fram två kulor. När Akersberget var
näbbal bakom Björnen började \ i sätta
pä åtta famnars djup över hard botten.
Gustav tog först ett bonnskott. sedan
rodde _jag mot strömmen. E lkr en kvart
hade vi länken i ~jön...Sista biten kom
nog ut på blödden" trodde Gustav, '"Dd
är bra. Pii kanten står det alltid lisk".
Två dagar senare en tidig morgon
drog vi. Vinden blåste fran nord,äst sa
vi satte fock och spriscgcl och slapp ro
ut. Det var svag flo och del gid: lätt au
hålla :.nipan mot sjön. Upp ur blaa böljan kom korstisk. stättor. tungor.
judakonoc tao;knr. tva klämmare, en rocka
och en sjungare. Vi lönnadc a, iland och
hängde garnen i stelegangen bakom
brandstationen.
En del skräp hade fastnat och det tog
oss en god timma att ta garnen rena. "Det
måste ha varit bonntlo.. muttrade Gustav
och kastade skomakarförkläde, ålagräs.
mossatång. klägg och helt vanlig llärpatång på marken.
Vi tog ihop garnet sä fort vi var klara
och körde hem allt pa Gustavs rullebör.
Det varda det- för trettio år sl!dan men
sedan dess har ju välfärdens baksida, den
s k utvecklingen. dragit fram över f\folle
liksom över andra kustorter med asfalt.
pla._t och okänslighet. Gustav B ligger pa
Brunnby kyrkogård och hans gamla triisn ipa är för Hinge sedan upphuggcn.
Rusorna. närdingarna. krokarna alla
redskap som hängde uppe på loftet kastades i containern när sommarfolket köpte
huset för några ar sedan. En ny tids människor har tagit över efter Gusta\ B.
Kustens språk har blivit torftigare och
speglar så väl som något en ny torftighet
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i milj6n. Ord som .,tmtegi, murlmad~f<iri11g. lömamhet och aggreJsiwtel behövde Gustav inle. De existerade nog inte
ens lor honom. Ändå \'isade de sig ha
styrka nog all överträffa h:111s natumära
tänkande. Det de stod för ö, cnrumfadc
ocksa den miljö Slllll var hans. med en
luft och ett vatten som sa sjähklart ga,
li, och hälsa 1ill alla vardser. \iled Gusta\ föll en hel kultur för aldersstrecket.
Det nya tänkandct. det rationella och
kreafr,;a tänkandet lir l)·llt av \ isionära
utbyg1:-'1ladsplam.'r och bygger marinor pa
platser för gamla )\lcnbryggor. golfbanor
på gamla hagmarker. industriomraden.
snabbare vägar och storskaliga hostadsomradcn där fiskelägc1 till en del kan
bcvarns som ett pittoreskt inslag att visa
för g~isier.
Det krl!ativa och rationella tänkm1det
bygger ut och förändrar där det är möjligt. I dess följd har ,i besegrat Öresund
genom utfyllningar. invallningar och kan
se framtiden an med brobyggen och kolhamnar. Ut flyter åar och diken med kemikaliejordbnikets restprodukter och hes.:grar fisken rillsanunans med tiskarnas
automatik. hydraulik och effektivitet. I
samma rikming verkar sandti:ilctema som
sargar Sundets botten och tillsammans
med de otänkbara stora gipsbergcn förstör fiskarnas lekplatser. I syrebristens
vatten stryps fisken i de effektiva nylonnätens tunna tradar och sönderslits i skakmaskincr som tar dl!rn ur näten.
Under stenbitens arstid nyter tomma
tiskkadaver i hamnhassängcn. Dess rom
är eftertraktad. men fiskkroppen ratas.
Nej. Gusta\ B skulle nog inte fallit 1
färst1.1n för det kreati\ a. rationella och lönsamma. Den gamla ckbålen var nära nog
en del a, honom själv. Näten värdades
omsorgsfullt. Allt skulle tas tillvara och
fisken sag han pa n5stan med ömhet.
Gusta\ skulle ha sett rakt genom välfärdens bak- och framsidor och kanske
förundrats över alla landvinningar. "Gre11e11 man siflcrpä s/..1.11/ man inte saga m·"
skulle hans kommentar blivit.
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Luslhus-meJdet: meJd fiskemärke
pä land. t ex klippa, hus. skorsten
Stena =- fästa småstenar \ id nätets
undersida
Klöa trä upp nätet pä klyka a, ene
~iobordsgam = nätets maskor så
stora alt det går 9 på en aln
Egyptisk neder bomull
Kobbalma - kohb - trästycke med
liten flagga för au utmärka nät
Kulor = stenar som förankrar nätet
vid botten
Näbbat = Akersbergenäbbat - man
ser bara spl!tsen m berget
Ta bonnskodd mäta djupet med lod
Hard botten - botten med sand. grus
och sten
Blöt bonen botten med ler.i och
gy1tja
Länk ""' !lem sammankopplade nät
Kanten = övergimgen mellan härd
och hlöt botten
Sprisegel spcc segel för smabatar
Flo t1od. ström
Korsfisk - sjöstjärna
Slätra ~ spält.a
Judakona - fisk av dålig halitet (eg
hinna fran Jylland
Taska krabba
Klämmare = hummer
Sjungare ~ torsk som dött i nätet
och gapar med munnen
' Lönna a, - plocka fisk ur näten
Stelcgang - stolpar där nät torkas
Bonn0o - llod eller ström nere , id
botten
Skomakarförkläde = bladtång
(Laminaria sacchari11a)
' Ålagräs = bandtång (Zostera
11wri11a)
Mossatång = röd havsmossa
(Ceramium ruhrum)
Klägg alger av typ gaffcldun
(Callitha11111icm c01-:i-mbos11111)
Flärpatäng - blastäng (Furns

I

vesicufo.rns)

r -En solig Möllehistoria '

Famifie11 llam/tl och Sophu.> (/ llt•d111a11/ llager ho.1 fotografe11 i Wil/(• 18':i,
Bamc11 Jn111 1·ii11ster Murw, llunh, lla111t1• bre;;, Jie(f{:e o, h E111<1r h,,de l'H.,a
regler alf taklfa t d,!I dagliga lii-et... kanske m~i:ot liir mr<1 dagar., p;,-ä fdrar och
barn alf tc"i11ka pa. / lur .,ror 1·eckupe11j!. /ii11 dler e1·e11111cl/ f,1rmiige11het biitema
~kulh· ,lra., ifi·u11 ./lirlii/jcr dän•11111r 111l1! l,i.1111rie11.

I samhand med en hägtidwlag blev
hustrn och jag im·iterade pa rnpl;
m· yngste son med fämilj
Defla inträffucle en underbar '
häll pii Grant! llorell.1· sjö.,ida,
Vari femåriga hamham Johwma
rörde sig nalurligrvis omkring pa
kliitter-l'iigge11 och andm plur.1('}' i
terrängen.
Sa kallar hon pc1 jl11far och l'il!
1·isa mig den f'antastiska utsikten
.fi'an _/orter 11101 havet Det ligg.er
a!lclele.1 l11g111 och e(leno111 klockan
är 20 00 kommer Oslo-haten jorhi
pti sin Päg norm,.
Då wr Johanna mig i handen
breder III sina armar och vänder
sig ut mot havet och ~äger. "Farfin; här ser man helo världen ", Sii
kan en .femari11g upple\'CI 11a/ure11 1
J1ölfc sedd 11ppi(re111.

I Lars Andersson
'-

.,I

ORDNINGSREGLER
§

I. Ilen som ej lir kfädd kl Rf m höll' 1 öre.
Den som e1 siar ,id matbordc1 då 1dr:t ringnmgen cgcr rum pliktar 2 öre.
J. Den som spiller p:i duktn pliktar J. öre för mindn•, 5 ört• för ~tön-c lfark.
t. för kif med ~1skonen pliktas l öre.
5. För tårar utan orsak pliktas 1 cire.
6. Den som hemkommer med \'ål:1 skor od1 ,tnimpor pliktar Ziit'l'.
l ncl:1111ag göre:; då det är rcgn,ädcr.
- Fiir försummad t,mdhor.ilning hfäa., 111 iirc.
8. Den som lerunsina. saker i oordning cftt•r ,ig l,iitar Z iire.
9. Smubiga händer 1id m{tltidema ko~ca I iirc pt•r st~ck
I0. En sladdrande tunga kostar 1 iirc.
I 1. för oordentligt och slam igl uttal a\' modrr~millet plikta~ I öre.
I2. För varje vecka väljt>s en ordning.,man eller -q\inna. som ep,er :ut tillse
dessa ordning~reglt•r.; dterlef\ ande; under tl(•nna , ccka blir plihtcn dublwl för den som hlhit \tud.

§ .!.

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Bättre balans?
Vi startar en ny grupp
för balansträning på
Nyhamnsgärden i mitten
av scptembe1~ tisdag em 10 ggr
Träningen leds av leg. sjukgymnast
Anne-Mane Lind i samarbete med
projektet 60+ ''Hå ll dig på benen"
Anmälan pä 344239 cl 347553
i\VHAMNS SJUKGYMNASTIK

ne:-.,;a regler godkänna I i.
Den l7 juni J8l)8
lne: &ger, Helge !Jaget: Einar &,ger, flmrly flage,; l!m-ir1 llt(f.!er

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
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Möllediplomet 2001
till Kapellsyföreningen
B_1fören111gen v1f/ upp111iirksu111ma det
imponerarule. arhete :;om \4ö/le kapellsy{oreni11g lagt ned genom att samla in
pengar till re11overi11g a1· orge/111 \1ölle
kapell.
Så motiverade Byföreningen årets val av
mottagare ti Il Möllediplomet. Det är
ingen tvekan om att det är en välförtjänt
pristagare. Atl samla m 305.000 kronor.
som renoveringen kostade. var det nog
ingen som trodde på för trc-f}Ta år se-

g

dan, allra minst kyrkorådet som nästan
tappade hakan när Birgit ltzigehl kunde
meddela att alla pengarna var säkrade.

Bakom det lyckade resultatet ligger ,·äldigt manga bidrag. små och mycket
stora. och utan allas insats hade det inte
gatt I hamn. betonar Birgit.
Kapellsyförcningen fortsätter att samla
in pengar. Närmast är det skinnet pa
altarringen som skall bytas. berättar

9
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Det är svårt au ,11,göra Pem som är gladast m· 1wl'ara11de on(fora11de11
Gunnel E(fi·ersson (t v) eller forn/varande ordforc111de11 Birgit lr=igeh/.
Mellan sig har de diplomet som illustrerats med <'11 orgi11a/akvarell av

i\4arianne Richre,:

Gunnel Elfversson.

---- --- ---.

Nybyggd "mäklarutsikt"!

Mäklaren Ulf af Ekenstam med hustru Laila
bor i det som ursprungligen var fotografen Pd-

tcr Lundhs strategiskt belägna försäljn.ingsställe
för vykort och allehanda turistartiklar. Nu tyckte
dr båda au utsikten fran huset inte riktig! räckte
till. Vad gör man da'' Jo. bygger en fristående
altan i höjden sä klart. Och resultatet har gett
begreppet "mäk.larutsikf' helt nya dimensioner.

§
:r
;,,-,
~

z
z

C:

0

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070- 650 76 50
8
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MÖLLEkurirenfrågar..

Peter Svensson: Vi har varit i Hombrek
och ätit räkor till lunch. Där var stort
jippo. Vi är där för tredje gängen i år.
andra gången denna veckan. Det är fint
väder och det går lätt alt köra dit.

Var har du mrit med baten i sommar?

Petter Plöjel: Båten har legal i under
, intern m:h har inte varit i skick. Men
nu har jag gjort den i ordning och satte
i den i föm1iddngs. Idag har jag , arit
, td Rans, ik. Baten är en snipa. helt 1
ek. ,;om Gunnar Svensson byggde till
sig sjäh .
Anja Löll,.-.. ist och .\lagnus af Ekenst11m: Detta är en bad- och lekbat. sä
-.i åker runt hergct. Vi brukar ha picknick med da, i åker ut och badar. klällrar pa klippor och ligger och solar. Ibland aker , i wak.eboard.

•

I

Martin Magnusson och Nils Troedsson: Vi har mest varit ute och åkt
wakeboard (som en snowboard fast man äker pä vattnet). Vi häller till
utanför Mölle da havet är helt spegelblankt. Då kan man åka allra bäst.

Gösta Welin: Jag har bara varit här utanför. ned mot Lerbrunn och runt berget.
Det blir sä när man går ut för att sätta lite
nät. Jag har ett hemmabygge, en plastsnipa.

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

~==....._

mfcar-

Ar du radd om din bil ska
du låta oss lackskyddsbe

handla den. Vi anvander Tefcar som är markna

lingen val ar utförd behöver du inte vaxa bilen
på flera år. Vi utför även interiör- AUKTORISERAD
tvätt, fläckborttagning, luktsane-

LACKSKYDDS-

dens mest effektiva lackskyddsprogram med

ring och handtvätt. Vi behandlar

BEHANDLING

heta 5 års servicegaranti. Behandlingen tar ett

även båtar. Vi finns på Berga i samma byggnad

dygn och kostar från 3.200:- och när behand

som Mercedes. Välkommen.

Garn,sonsg,tan 5 · 254 66 Helsingborg Tel 042-15 51 60 • mar>-fre 07.00-16.00
Mob· 0708•49 67 44 bilputsen@sw1pne1.se · www tefco, se
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VilJa Italienborg
Det har alltid varit något speciellt med huset nästan riksbekant efter att ha exponerats
i en stor annonskampaitj för 15-20 år St.'Cian.
Husets allra första år är än sä. länge höljda i
dunkel men tran I91 S beboddes det av familjen Berggren
Cecilia Bengtsson och Harald Steinbrecher, som större delen av aret bor i Hongkong. köpte lralienborg för ert par år sedan.
Väder och vind hade gatt hart at huset. Visserligen talade de dä om att allt skulle
restaureras. men ingen hade nog kunnat
drönm1a om orch:ns verkliga umebörd. Det
arbete som lagts ner och som fortfarande
pågar - är ofä1.tbai1 i sm omfattning. Cecilia
- m\XI ett förflutet som konscr,ator- hoppas
att den yttre restaureringen skall vara färdig
innan hösten och invändigt w1gefär nästa år
vid samma lid. Största problemet i dag är alt
fa vara 1 !red for alla media som vill följa vad
som händer m.xl huset

Annorlunda arkitektur:
Några moderna exempel
Så 1m•cken nyb_iggnation som nu har det inte varit i

Mö/le sedan Gvllerödwmråde1 l~rggdes i mitten av
1970-talet. Och så mycket renoveringar som 1111 har
det troligen aldrig l'Clrit. Det sägs att inget hus i
Mö/le är det andra likt. Delta är en sanning med
modifikation, men fta/ienhorg var på sin tid rerkligen m·vikande till 111see11del.
Också i dag byggs det med annorlunda arkitektw:
Pa senare år har vi i byn åter begäva1s med el/ antal
byggnader som inte rikligt ser ut som andra.

TEXT OCH BILD: HÅKAN LIND

och ett gammalt
MÖLLE kuriren visar här vad som hänt på den
finnten under det senaste decenniet.
Med visst vemod konstaterar vi dock att numera
nöjer sig de flesta med benämningar på sina hus i
fim11 av gatuadressen. Visst ligger ,·äl en del charm i
namn som 'Sweet Home ·. 'Estrel/a ', 'Procida · eller
'B/åsbo ·.

Mossvägen 5

Tönnes väg 4

Här har Peter och Helena Nilsson byggt eu fritidshus pä 165
kvm. De bor i Fmmaboda i Småland där Peter är skogs-VD.
Peter hade genom aren varit i Mölle ett antal gånger. men det
var inte förrän han ,id ett tillfälle passerade Kullen på en
containerbät. som han tänkte tanken fullt ut att här skulle man
kunna bygga sig ett hus. Lennart Alfrcdsson har ritar huset.
som stod färdigt pa senhösten 1999.

1995 ritade och byggde Jan Andersson den här \ illan i Art
Deco-stil till sig själv. Trots att ··inget hus är det andra likt" i
Möllc har det sagts att ett sadant hus inte passar in I miljön.
Villan har ''fullt tillräcklig" boyta och dessutom en taklerass
vari frän man har överblick över det mesta i Mölle. Sedan slutet
a" 1999 kan Emmaljunga-parct Eskil o Gunilla Persson tillbrmga sin fritid där. I år har huset kompletterats stilriktigt i
form och färg.

10
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Vildrosvägen 5
En av Mölles manga kvaliteter är läget
vid Kullabergssidan. som ger oanat
många "oslagbara lägen". Ett sådant hittade Johan och Helene Mandersson på
en av tvärgatoma till Asvägen. Båda har
rötter i Mölle - Helene är född Sahlsten
och uppvu-;en här medan Johan har tillbringat somrarna här med föräldrarna. Nu
bor de aret runt i Mölle.
lnflyttningsklart var huset i november
1999. Totala boytan är 280 kvm. Därutöver finns en garagebyggnad i mer traditionell villastil. också med en lägenhet.
Husets arkiteJ...-t är Sten Samuelsson från
Helsingborg. som bl a också har ritat lasarettet där.

Villa Solbacken
med adress Brantelid 5 är 290 hm aretrunt-bostad. Detta ..örnnäste'· har i början a, nästa är IO år på nacken. Den
vidunderliga utsikten har tagits väl till\'ara a\ helsingborgsarkitckten Jörgen :\lichelsen. nomnan utbildad i Danmark.
Det är det för alla Möllegolfare välkända paret Johanna Pyk och Mats Jargård som residerar pä. Solbacken. Tomten
fanns sedan början av förra seklet i fam1ijen Pyks ägo och här fanns även udigarc en stor Villa Solbacken.

Tillbyggnad
till Villa Sjöhem
Sedan Bob Erixon övertog och
renoverade Hotell Kullaberg
har han köpt och arrenderat
ytterligare fastigheter i byn och
fogat till rörelsen. Ett sådant
exempel är Villa Sjöhem på
Norra Strandvägen 24 som nu
fimgerar som annex lill Kullaberg. Själva, illan har genomgått samma omfattande och
pietetsfulla renovering som
ho tel lct. Men här har man
dessutom latit den danske jonstorpsarkitekten Erik Fredriksen rita en spektakulär tillbyggnad som bokstavligt talat
sticker ut. SO k,m i glas och
betong skall man just I dagarna ta i bruk för att använda till konferens eller utställning. Ja. l o m som
S\ it skall man kunna hyra denna futuristiska skapelse.
säger Martin Jörgenscn. driftsansvarig på hotellet.

Västra Bangatan 10
Utan någon som helst anknytning till Mölle bestämde
sig Per och Gunilla Thorn för att flytta hit. De köpte
tomten med en friggebod och femtio pilar och sedan
tog planerna forn,. 1huvudsak ett resu Itat av egna ideer.
Det som från gatusidan ser ganska sparsmakat ut får
mycket ljus från trädgårdssidan. 64 k\.m boyta med
en fantastisk rymd stod intlyttningsklar för precis ett
ar sedan.
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ARBETSPLATS MÖLLE:

MÖLLEHÄSSLE CAMPING
En a,· sommarens soligaste dagar besökte
MK Möllehiissle Camping, i ,·år serie 0111
arbetsplatser i Afölle. Del är räl/ lugnt pli
campingen \'id ,,art besök, inte så många
iir "hemrna ". Men det ryms många häl:
Marcus Petersson, som drin.'r campingen,
berättar alf då man har.fullt bor c:a I 000
gäster dä1; alltw motsvarande ungefär
Mö!les bofasta befolkning.
- I stugorna finns 206 bäddar och antalet campingtomter är 222. berättar Marcus. Samma11lagt har vi
ca 85 000 gästnätter pt•r ar. \'1 ar inte helt väderber<>l!ndc. utan har öppet aret nmt och jobbar med
att aktivera våra gäster.

Start för 28 år sedan

Inlånade företag

Marcus föräldrar. Lcnnan och Margareta Petersson. startade
campingen för 28 är sedan. Det fanns en !ilen camping innan.
Utvecklingen har skett successivt. Campingen är uppbyggd i
kvarter. omgivna av blommande ,resroshäckar. Det är vackert.
ombonat och prydligt. Varje husvagn har got1 om plats. tähen
likaså. Stugorna är placerade så atl udda nummer har morgonsol och jämna nummer kvällssol. Lennart Pelersson berättar all
det frän början fanns ca 15 björkar. Under åren har 15 300 träd
och buskar planterats. [nom anläggningen finns, förutom stugorna. kök. med en diskmaskin (som diskar på 3 min. inte O\iktigl då kön ringlar lång). matsal för tältgästema, hygienutrymmen med tvättstuga. toaletter. dusch och bastu som rymmer 35 personer.
Vi försöker förnya oss. säger Marcus. I år har vi renoverat
stugorna och byggt restaurang invid mi111golfbanan.
Vidare har man i är haft språkutbildning för personalen. som
fått lära sig reda ut halvtjacrs och halvfcms och de andra danska
räkneorden.
På anläggningen finns två konferenslokaler: Grillstugan med
plats för 70 personer och det senaste tillskottet - grillkatan som
färdigställdes i september i fjol. Inredningen är fast, träbänkar
längs väggarna, med renskinn att sitta på. god akustik. Tanken är att man ska kunna sitta upp till 20 personer öga mot
öga, för att bygga upp en känsla av gemenskap.

Fem personer är åretruntanställda och 11 är säsongsarbetare.
Dessutom arbetar 6 personer inom de tre företag som arrenderar minigolfbanan med tillhörande nybyggt restaurangkök.
sköter städning samt gräsklippning pa entreprenad. Anki's
Städ, Farmartjänst och Jourpizza.
Marcus går noggrant tillväga då han söker medarbetare vid
campingen. Da han sökte arrendator till minigolfbanru1 och
pizzerian. provåt han pizza hos olika pizzerior i trakten samt
passade på att beställa kaffe vid en tidpunkt då det var som
mes! stress i restaurangen han testade. Affe. från Höganäs Jourpizza, bestod provet.
- Det är otroligt viktigt med bra mat och service. De inlånade
företagen hålla samma höga standard som vi själva. Många
kommer för alt äta pa de fina restaurangerna i t:ral'tcn, men
under en vecka äter de kanske två gånger här.
Marcus är noga med detaljerna. - Här ska vara blommor, säger
han till Affe. och håller fram en tom blomlåda. Lite senare far
ena annen ut och lyfter bort en felparkerad hyrcykel, vilken
placeras på sin plats I cykelstället.
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Gäster från när och fjärran
Gästerna på campingen kommer frän flera olika länder: ca 12%
från Tysklru,d, lika många från Danmark, ca 70% svenskar
och resten holländare. finländare och norrmän.
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-Många av gästerna är förctagslcdare
som tillbringar några dagar på campingen De kommer senare tillbaka som
konferensgäster, eller rekommenderar
campingen och dess koncept med aktiviteter och gemenskap under enkla former
till kollegor. Ofta handlar det om att
svetsa sa;m1an etl nytt arbets-kollegium
genom all göra något annorlunda. ½dagskonferens, föreläsning. varvad med
nagon aktivitet. I ex grottvandring eller
cykeltur pä berget.
MK pratade med några a\ gästerna.
Leif l lcllq, ist och Inger Lilja samt
strävhariga taxen Aja frän Linköping.
Paret har kommit hit varje ar i minst 15
är och stannar i allmänhet ett par veckor.
Vi kommer hit för au det är sä vackert här. Vi tycker om att knalla omkring uppe på berget och uppskattar
att här är lugnt och skönt. Det finn~
mycket att lilla på i trakten. Det här
är en jättebra camping. vi har alltid
bli, it \'änligt bemötta här. berättar
Leit:
Vid minigollbanan trtHfade ,i lsabell fran
Söderköping. som är här för första
gangen. I Ton tycker det verkar kul här.
har kollat runt lite och konstaterar att
studsmattan verkar roligast.

Personalen
MK träffade David och Maddc, som den
här dagen tjänstgjorde i receptionen/växeln/kiosken. David. 18 år. går andra äret
på gymnasiet, och jobbar var. sommar och
höst på campmgen.
Jag trivs bra här. D..:t är omväxlande. man t.r'dffar människor från olika
länder och man tar ,ara ute 1 friska
luften. Tidvis arbetar man väldigt
mycket. men det är aldrig nagot tvång
utan mera känslan a,. ansvar, att man
·vill avsluta. Ägarna är väldigt måna
om att \'i ska må bra.
Madde, 22 år. halkade in på ett bananskal, som hon sjäh uttrycker det. Hon och
hennes familJ campade här dä hon var L
I 0-års aldern. Da börJa<le hon springa
efter de stora flickorna som jobbade i kiosken. Da hon var 13 fick hon bö1ja ltjälpa
till. :V1addc trivs ocksä väldige bra:
- Det är ett bra gäng som jobbar här,
ungdomar liksom Jag och , i jobbar
mycket och hjälps at 5en är det roligt
att träffa manga människor och jag far
användning för mina språkkunskaper.

Efter 28 ar i campingbranschen har man
säkerligen upplevt en hel del lustiga episoder. Vi bad Lennart berätta om någon
han särskilt minns och han berättar så
här:
- Det var en familj här för ca 20 ar
sedan. De hade ett ryggaställ med
yttertält med förgard. som de ställde
upp på rätt håll med relation till vind.
För säkerhets skull förankrades tältet
i bilens takräcke. Vad än den stackars
karl'n gjorde så var det fel. Hustnm
hade ständigt högljudda synpunkter. I
tidig morgon utspelar sig det verkliga
spektaklet. Den arme karlen far inte
köpa frallor på campingen. För dyra'
Han tar bilen för att äka till Mölle och
köpa frallor. Resan slutar en bit fran
tältet dä han dragit av yttertältet, vari
den lättklädda hustrun befann sig. Hon
rusade m t tältet innan hon riktigt öppnat det. med påföljd att det störtade
till marken. med hustrun ovanpä. högljutt skrikande.
Rida!

TEXT OCH BILD:
INGRID ERIKSSON

Träng dig

föreikön
Skaffa Banken via Internet med Jntemetbetalning
och fa full ö\'crbl ick över din va.rdagsckonomi
Del du bchö\'cr är en dator med lntemctanslutning
och en säkerheL<-;ciosa från banken.
\ \.\ :~~-)>'-',.
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Prova gratis äret ut.
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sedan 180 kronor per år.
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Föreningssparbanken
Nyhamnsläge
Margaretha Ntdcsjö
Tel. 18 84 62

Eva Thoresson Kicki Andersson
Tel. 18 84 64

Tel. 18 84 63

ww w. fören ingsspa rba nkcn .se
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Tel 042-34 61 88

MASSAGE
•

I

NYHAMNSLÄGE
hos
OA

H

L

BERG
I ~)

,~

Öppet dagligen

~

Kom och se 1.1år 11yre11overnde matsal.
Välkomna!
Tel 042-362230
Grand Hotel Mölle Bökebolsv Il,
Mölle

KROPPSKULTUR

Fri5kvårdsmassage
Klassisk massage

* Töjningar

, Energi-sittande massage
* Taktil massage
* Triggerpunktsbehandling

Välkommen att kontakta

www.grand-n1olle.se

Gunilla Bergdahl
Cert. Massageterapeut
Medlem i SKR

042-344876
0708-320893

Låt din nästa
trycksak bli
miljömärkt
med svanen!
-
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TRYCKERIET

MED

~Try~!!ren ~ '

LICENS

Box 1220, 262 23 Ängelholm
Tel. 0431-137 55 • Fax 0431-104 60
tryckaren@tryckaren.nu • www.tryckaren.nu
ATT

SVANENMÄRKA
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Festligt mottagande
av 1000:e båten
Den 20 juli anlöpte den 1000:e balen för aret Mölle hamn
(i ,krivandc stund har 1516 bätar gästat hamnen). Det var
en dansk bät lhm Charlottenlund med herrskapet Matzen
, id rodret. Hamnkapten Lennart Svensson överräckte presenter. \'ar sin mugg med en figur i randig baddräkt av
keramiker Lisa WohlfärL Vidare ordnades picknick och
sightseeing , id fyren. dit gästerna färdades standsmässigt
i Ulf af Ekenstams Rolls Royce. Gästerna var ö, crfönJusta
ö, er mottagandet i Möllc

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 IVT 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 042-15 14 50, 0431-130 30, 0418-43 6110

Tillsammans ger vi dig den bästa installation och service
MÖLLE kuriren nr 3 2001
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LÄNSBERGS
Vi ombesörjer en diskret förmedling
med rätt försäljningspris som slutresultat

®
Cl

□

MÄKIARHUSET
-

- - Länsbergs

Rickard Länsberg
Storgatan 64
Box 7
263 21 Höganäs

Tele: 042 33 08 09, 042- 33 08 04
Fax: 042 33 21 08
Mobiltclc: 070 528 08 09
e-post:
rickard. lansbcrg:~maklarh usel.se
ww-A .maklarhuset.se
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Snål blåst
- generosa vagor
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Miss Mölle
årgång 2001

Fredag IOaugusti bjöd Mö lie Yacht C'lub med
v1ssl bistånd av vädrets makter pa nästintill
perfekta förhållanden när de första finalerna
i European Circuit tor I J meters båtar seglades. Segrare i dagens tre race blev Gol med
Hans Wallen som rorsman. samme I lans som
JU började sm framgängsrika seglarkarriär
som optimistjolleknattc i Mölle.
Lördagens finaler måste tyvärr ställas in då
blasl och vågor hindrade tävlingsbåtarna från
att ta sig ut ur hamnen. Europacupen avgjordes nu 1 stället utanför Saltsjöbaden.

Cecilia Karlemark. 18-ärig
mölleflicka, vann omröstningen
om arets Miss Möllc som
anordnades på Sillens dag.
Mentor Örjan Rinnert pläderade
väl för sin skyddsling, som
alltsa gick segrande ur tävlingen.

~ ---~

FOTO: LENNART L◊FKVIST

Datasystem för
- säljstöd o kundvård
- bild- o textarkiv
- prenumeration
annonshantering
- medlemsregister

Webdesign

PRESSsvstem
•
Håkan Lind
Bökcbols\ ägen I i Mölle
042-347366
hakan.lind(a prcsssystcm.sc

~ ST~D
kraft AB

Städ-,rolaget som bryr sig/
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BRUNNBY FÖRSAMLINGS
AKTIVITETER I MÖLLE

[ GATUNAMN BERÄTTAR
Precis efter att Södra Strandvägen har
svängt mot sydost linns en inbuktnmg. en
bäge, i strandlinjen. Denna fonnation har
sedan gammalt kallats Bagarp. Ändelsen
·-arp' används alltid för au beteckna en
bosättning. Gatunamnet Bagarps,ägen
syftar helt enkelt på en bosättning vid

SEPTEMBER
9 kl 18.00 SöndagsgudstJänst i Möllc kapell.
12 kl 12.00 Kyrklunch i Möllc stat1onshus.
Jan-Erik Persson. Höganäs Resebyrå,
ger tips och rad inför semesterrcsan.
20 kl 14.30 Mölle kapellsyförcning träffas t
Möllc stallonshus.

denna inbuktning.
Vid kommunsammanslagningen I 971
föreslogs namnet till den gala som mynnar I Södra Strandvägen precis , id
Båga1v. Nagon tjänsteman läste antingen
fel eller tyckte att det lät bättre med

OKTOBER
4 kl 14.30 Mölle kapellsyförening träffas i
Mölle stationshus.
9 kl 12.00 Kyrklunch t \,Jöllc stationshus.
Anna Jurss visar bilder och berättar om
"Ensam pä cykel genom Europa med
Gud som följeslagare".
14 kl I0.00 Mässa med stora och sma i l\lölle kapell.
Bibelutdelning till 6-aringar.
Med\erkan a, PAX och Amic1tia.
18 kl 14.30 Möllc kapellsyförcning träffas i
Möllc stationshus.

NOVEMBER
kl 14.30 Mölle kapcllsymrening träffas 1
Mölle stationshus.
6 kl 12.00 Kyrklunch i Mölle stationshus.
Elsa Kerstin Norberg berättar
och visar bilder fran sin resa i Etiopien.
l l 1--1 18.00 S(indagsgudstjänst i t,.,lölle kapell.
15 kl 14.30 Mölle kapcllsyförening träifas i
Mölle stationshw,.
29 kl 14.30 Mölle kapellsyförening träffas i
Möllc stationshus.
I

Se dessutom Brunnby fcirsamlings lnfonnationsblad.

.Mölle .Målarna
fl\;1eri 111ed kfalitet

Vägarpsvägen som också Länsstyrelsen
fastställde. Detta fick sedan ändras till det

riktiga. Fortfarande fi nns emellertid en
felstavning kvar i gatuskylten från Södra
Strandvägen, där det står Bagarbsvägen.
\...

MÖLLE BOULEKLUBB
Klubbens träningsspel fortsätter säsongen ut pa tisdagar kl
I 0. onsdagar kl 14 och torsdagar kl 16. Tävlingar enligt det
\ id arsmötel fastlagda schemat följs. Arets trippelmästerskap
är inte slutspelat ännu. men dubbel- och singelmäster;1'apen
är avgjorda. Dubbeln vanns av Si, och Jan Andersson. Si,
Andersson \ ann singeln , så det fina vandringspriscL som
Jan Svensson skänkte , id klubbens I0-ärs Jubileum, s1annar
har hos familjen Andersson. Förutom trippelfinalen i ~eptember väntar ännu en del tävlingar under hösten och , intern. Strax gäller det all försvara klubbens hemma\lnst mot
Landskronaklubben Gnistan vid returmatchen I Landskrona
23 augusti. men dessförinnan har klubben siu sommannötc
den 18 augusti.
Tidmngen Land har uppmärksammat \1BK som en ,·älfungerande social klubb. där medlemmarna trivs och har kul
1illsammans. Boule är ju också en trevlig sport som skapar
gemenskap och som kan utövas av vem som helst oa,scll
alder. Kom en träningsdag och pröva pa! Eller tag kontakt
med ordf Charlie Swensson, tel 042 34 70 48. PC

,

Per-Johan Holmbeck
au~I. lönsterundarhållare

Norra Strandvagen 40 S-260 42 MÖLLE
Tel/fax· +46 0)42-34 76 31 Bil: 070-334 74 94
Medlem

I

Målaremästarnas Aiksförening

Tele fon 042 - 34 29 26
H Ö GANÄS

Byggnadsaktiebolag

K. ROSEN KVIST
18

Vi utför alla typer av
byggnadsarbeten såsom
om - till - nybyggnad.
Transporter med kranbil.
Hjullastare.
Uthyrning av bostäder.
www.rosenkvistbygg.se
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Motionera
i Mölle
sommar som vinter
Agneta Jetzen, 347 532

Mölleinformation
.från Byföreningens sommarmöte
Syföreningens sommarmöte pä. Grand
under ordfciranden Per Steholts ledning
ble\ i högsta grad infonna1ivt. Pä plats
fänas både ledande och lokala politiker.
kommunens högste tjänsteman inom den
tekniska förvaltningen och dessutom flera
ansvariga för utfom1ningcn och genomförandet a\ den nya byggnationen vid stationen. som går under namnet 'Vita byn·.
Pa progranm1et stod också utdelning av
arets Möllediplom och underhållning
med Östen Wamebring. Sä mycket pa en
gång ledde ofrankomligt till an inte ens
stora salen räckte till. Långt ö\·er 100 intresserade Möllebor försök1e fa en skymt
a\' det som visades eller atminstone höra
\ ad som sades. Men for att lyckas må-,,1e
man \'ara ute i mycket god tid.
Ulf ~1olin, borgerlig ersättare för kommunalrädct Dagmar Forssbcrg. kunde
berätta an Mölle nu har ca 725 bofasta
innedinare. Dessutom framförde han
kommw1cns ursäkt för det besvär som
framför allt byns näringsidkare drabbat,;
a,· genom anläggmngsarbetena som genomförts milt under högsäsongen. Tillsammans med oppositionsrådet Claes
Pettl!rsson. rekniske chefen Göran Werner och de lokala politikerna Håkan Göthe. Per Staffan Johansson och Gösta
Carlberg lämnades mycken mformation
utan alltfor mycket partipolitiska eller
personliga mcningsmotsättningar.
Det ii11ns realistiska möjligheter för genomförande under2003 a, hamneni. n,·a
vagb1·.,tare Da skall en vattendom finnas, \ ilket i sin tur fomtsättcr att detaljplan framtagits. Barn den beräknas ta 910 manader förutom den miljökonsehensutredning som beslmats. Dd
finns inga planer på an utvidga hamnen
med fler båtplatser. De nya pi.rama. som
också skall ge ett sydvästligare hamninlopp. är uteslutande till för alt öka säl-crhetcn i hamnen. 5 mkr beräknas projektet till i ett flirsta skede som skall utvärderas innan en eventuell ytterligare pir
planeras utanför som skydd för det nya
hamninloppct.
Beträtfandc del påbörjade bevarandeprogrammet för befintlig bebyggelse
skall detta konkretiseras i kommande
detaljplaner alternativt en översiktsplan.

Det finns ett övergripande kommunalt
mål att lokaler för gemensamma akti-1,iteter skall finnas i varje kommundel. Stations huset är en lösning i Mölie, men det
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Sa l,iir är det tä11A1 alf hamnen skall skyddas bättre. De/la förslag är foremål for
miljöko11skeven.rntred11i11ge11 som skall leda Jiwn till en deta/jpla11 och som
därefter skall prövas i 111iljödomstole11. Hela processen kommer minst att dra ut
11/1 ]003 i1111a11 bygg11at1011e11 kan påbörjas.

är inte nödviindigt att det ägs av kommunen. Ett ö, erlåtande till Byförenmgen
alternativt en ekonomisk förening liknande hamnens - kan \ ara tänkbart ur
kommunens synvinkel. I väntan pa en
sådan överenskommelse kommer vännesystemet att ses Ö\Cr och åtgärdas. Dessutom kommer gräsmatta att anläggas på
södra sidan och perrongen restaureras.

Vägföreningen kommer föm10dligcn an
finnas kvar. som ett instmment för lokal
styrning av vä1:,'tlndcrhålk1. Kostnaderna
kommer helt att täckas a\ ~tatsb1drag och
dl!n särskilda avgiften försvinner alltsa.

Utb)'ggnaden av bredband kräver minst
100 intresserade för att realiseras omgående.
En. finns knappt 25 som anmält intresse.

Byggnationen vid stationen tar sm början direkt efter sommaren och skall vara
klar under nästa sommar. De 29 lägenheterna är till största delen bostadsrätter.
men 8-11 lägenheter är garanterade som
hyresrätter. Just nu finns fem anmälda till
kön.
Anläggningsarbetena har startat före
sommaren och nu är dagvattenledningen
fiirdig. Den mynnar i harnnbassängen
med garanterat rent vatten. Den nya gatan som skall ansluta infarten till
Gyllenst1emas alle skall snart \ara färdig. Under vintcm/varen skall dessutom
ny belysning sänas upp mellan Gyllcröd
och stationen. Och 11111an nästa sommar
skall n~ fotbollsplan anläggas pa stationsomrädet söder om volleybollplanen.

Infarten? Utfarten?
Dags för namn på nya gatan.
Niista ar har vi ''Vita hyn"' färdig. Men redan i ar får \j den nya gatan i
anslutning till ''Vita byn.. som har börjat anläggas pä fotbollsplanen.
Gatan far en sträckning fran där gamla macken fanns och fram till
Gyllenstiemas alle. Byggnadsnämnden I kommunen är den mstans som skall
fatta beslut om gatunamn och ser gärna all förslag kommer\ ia Byfbreningen
som beslutsundcrlag.
MÖLLE kuriren tar alltså gärna l!mot förslag från läsarna. Det är goda
chanser att namnet hlir det som byggnadsnämnden kommer alt anta.
Så - höra\ er med förslag till redaktören pä Kullabergsvägen 40!
MÖLLE kuriren nr 3 2001
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Nybyggnation i Mölle

l

Eksjöhus AB bygger nio friliggande hus pa S illgränd i Mölle . .. !

Vi har projekterat våra hus i en enhetlig skånsk stil med strikta
putsade fasader, husplaceringa r nära gatan och gatsten
läng.5 de asfalterade gatorna. Tillsammans framhäver det,
den fina och p ittoreska miljön som finns i Mölle.
Vi har gett busen en avsevärt högre grundstandard

än vad som är vanligt i liknande områden.
För information: Eksjöhus Försäljnit1g.5kontor
Jan Andersson
Kustgatan 64C, 252 70 RÅÅ
Te I 042-215006, fax 042-280293
E-post: j.andersson@,eksjohus.se
www. eksjo hus. se
L- -- - - -
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Hus för bela livet.
..,

<B[omster-Sta[[et

{J)in 6fomster6utili,

MÖLLE

Höstfägring till krukor och rabatter.
Ljung i olika storlekar.
Krukväxter som lyser upp i höstmörkret.
TALLBACKEN
Snittblommor för alla tillfällen.
öRESTRAND
Vår duktiga personal hjälper er med rå d och anvisningar.
Bananer å vårt bananträd.
STRANDBADEN

~,~

?\'
BLOMSTER-

STALLET
HÖGANÄS

Öppettider
måndag-fredag 9.00 18.00
lördag
9.00- 13.00
söndag
10.00 - 13.00
Väsbyfäladsväg 273,
Strandbaden, Almsberg
telefon 042 - 34 92 41
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