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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

En bild som kan få även icke båtfolk att njutningsfullt tänka på - och längta efter - vågkluck,
doften av hav, tång och tjära. vår, ljumma vindor. sommar.
Fören på en båt. Smäcker, elegant. med anor
från vikingatiden. då många liknande farkoster
trafikerade våra vatten. Eller från förra sekelskiftet
då fotograf Lundh rodde turister till Kullabergs
klippor i samma typ av båt.

nrl 2002

I detta nummer presenteras bröderna Ravanis,
entusiasterna som äger kunskapen att bygga
"kulturbåtar" som denna norska fyrbording.
Även P Lundh är aktuell med anledning av en
filminspelning som ägt rum i Mölle.
Ständigt aktuella - särskilt under valår - är våra
förtroendevalda i kommunfullmäktige, därför
har vi tagit pulsen på dem. Och arbetsplatsen i
detta nummer är egentligen tre.

Christer Elfverson i full frihet
denna gång p å temat:
Möllekuriren har en väldig läsekrets. I lundratals människor
har hört av sig efter mina skriverier i tidningen om vinbärspaJ
och lövsågning. Någon vill ha det exakta receptet på pajerna.
Del finns inte kvar, men jag kan avslöja an det var koncentrerad vinbärssafl: i kexsmeten. inte vattenblandad. En annan läsare tackade för att hon ''i fantasin åter kunde uppleva den behagligt sockerkladdiga känslan i munnen då ett mariekcxigt
gomsegel möter vinbärspapillema på tungroten". En tredje fick
äntligen förklaringen till att arton lövsågade och pastellfärgade
hjärtan ingick i dödsboet efter en å ldrad och avlägsen slälding
som tillbringat 50-talssomrama i Mölle. Hjärtana tillföll Allmänna arvsfonden.
Många bönfaller mig att skri\'a mer om mina bitterljuva upplevelser av det sena femtiotalets somrar i Mölle. Därför beger jag
mig nu på ny spaning efter den tid som flytt.

•♦•

Under den här gudabenådade epoken sysslade förstås Jan Hansson (på Procida) och jag (pä Kristinegnmd) med annat än att
sälja pajer och lövsågningsarbeten. Det var fi-amstegsoptimismcns decennium och allt var möjligt. Vi hade djärva konstnärliga ambitioner. Tillsammans med Björn lrwert (på Blåsbo)
utgjorde vi kärntruppen i eH cirkuskompani. eller snarare
varietesällskap, som inför en förstummad publik uppförde föreställningar. revyer eller shower. Dc!-sa föreställningar kunde
ha namn som "Zpräng o-.:z i fuphte1i'' eller ''Zirku:; Total Chock''.
Publikunderlaget räckte för det mesta till endast en föreställning av varje stycke. Premiären blev även finalen. Men det kunde
bli upp till fem-se>.. olika premiärer under sommaren. Min far
kallade det hela för "task!-pelarkonstcr" och "komediantuppträden''. men han var ändå en av de mest trogna åskådarna.
Spelplatsema varieradt'. Vi var ell ambulerande teatersällskap.
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I Proc1das trädgård fanns en plattform på den sk "Hallen·• där
flaggstången st0d. Problemet med den scenen var au icke-betalande publik kunde beskåda föreställningen bakifran, tran Bökebolsvägen. På baksidan a\ Kristinegrund fanns en mer skyddad tilja. en trädgärdstrappa som såg ut som en amerikansk
filmmusicallrappa. Pa den kunde en primadonna i rävboa släntra
ner mol publiken med en cigarett i mungipan. Som smygrökarc kunde , i lätt ordna cigarett och mungipa, men någon primadonna ingick inte i ensemblen. Blasbo hade en väldigt bra
arena i fonn av en insynsskyddad berså i hörnet bakom murarna mot havet. Allra bästa scenen fick vi när Pelle Rube
(Lillgården) efter audition upptogs i truppen. Hos honom fanns
en mglasad terrass med direktingång i kulissen till logerna inne
i huset. Hans lillebror Jan kunde då ocksä fungera som påklädare och rekvisitör.
Några andra pojkar gästspelade senare i ensemblen (alltid efter inträdesprov). men kärntruppen ville inte släppa ifrån sig
de stora rollerna. De nytillkomna fick mest ··gästspela" som
stat ister i masscenerna och scenarbetare i kulissen. SulTiör kunde
ocksä behö,as. Inhopp blev det även när plötsligt en a, oss
chefer drabbades av scenskräck och <lå fick agera utkastare.
Det hände nämligen att delar av publiken uppträdde på ett opassande eller störande sätt. men frågan är om inte en inkastare
hade behövts bättre. Publiken var stundtals gles.

•♦•

Hur sag då repertoaren ut? Bland rek\ ,sitan fanns en tropikhjälm som hämtats hem till Mölle a, Björns morfar Charles.
Den användes alltid som huvudbonad pa en skrytsam svenskamerikan som pä s,·engelska berättade om sina äventyr i Sydamerikas djungler. Rollen ansågs krävande och fordrade viss
improvisatorisk talang. Björn och Jag mtrig<!rade för att tå den.
Vi lät som Anita Ekberg och Sten Bergman i en och samma
person.
Även en trampbil ingick i scenutrustningen. Därför fanns alltid följande sång med pä repertoaren, oftast framförd av hela
ensemblen. a cappella:
"Uppä varan gård
Stiir en gammal Ford
Utan hjul och utan däck

1'vlotom den var väck "
Jag minns tyvärr inte fler av de femton strofen'UI. Men bland
Möllekunrcns läsare finns säken diklsakkunniga som kan komplettera.

•♦•

När artisteriet försiggick i Blåsbos berså brukade föreställningen
sluta med att någon I publiken bjöds upp på scenen för att utsättaS för en konstnärlig chockupplevelse. Där fanns en hängmatta
som vederbörande lades i och gungades 1. allt häftigare. tills
hängmattan gick runt. Ibland överskattade \'i centrifugalkraftens styrka, men oftast blev det flera varv i hängmattan.
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burk med tvä skogssniglar. Burken var inslängd på måfå i den
taggiga vegetationen. Den ena snigeln var vit och det trodde vi
var en hona. den andra svart. alltså en hanne. Vi kallade det ett
"reptilak\arium" och trodde att upphittaren skulle uppskatta
au beskåda och följa sniglarnas parningsakter i burken. De flesta
avstod frän snigeljakten, men jag minns och beundrar fortfarande en dam i "hatt med flor och blommor på och klänning
med prickar på kragen och vita skor, så små, så små, och strumpor så ljusa som dagen"', som kastade sig in i snåren och var
nära att hitta burken först av alla. Sorgligt att säga blev hon i
slutspurten undanknuffad av en av arrangörerna just som hon
ämnade kasta sig över burken. Han Ua, vet skäms om du läser
detta nu) unnade ingen annan art studera sniglarnas fortsatta
beteende. Men den fina damen höll god min. vilket verkligen
vittnar om att hon var fin helt igenom. särskilt som sommarhatten och delar av den plisserade klänningen blev kvar bland
buskarna. Själv blev hon tyvärr inte kvar sä länge i livet. Men
denna bennes sista sommar blev minnesvärd.

Flickor var inte välkomna i ensemblen. Det var en oskriven
lag. I publiken var de dock högst uppskatt.ade inslag och bidrog där till att sporra den manliga truppen till allt djärvare
uppvisningar. T\'å töser i grannskapet lät sig dock inte nöja
med denna passiva roll utan bildade eget. Jag säger inte vilka
de var. för de lever fortfarande och har vuxna barn som inte
skall behöva lida för sina mödrars medelmåttiga cirkuskonster
på 50-talet. Hos dem ble" det mest fråga om utdragen akrobatik och enahanda trapetskonster. Vi i vår trupp hade en
betydligt större variation i uttrycket och mer genomarbt:tade
manus. men ,·i betraktade ändå deras verksamhet som illojal
konkurrens och skrev ett fult ord med stora röda bokstäver
pa deras affisch. Vi ble, därför utskällda av den ena flickans
pappa. men blånekade trots att vi bliv it tagna på bar gärning.

•♦•

Vår egen marknadsföring inskränkte sig ocksä till några affischer. På den tiden var Mölle ett segregerat samhälle. Det var
'"\'i på backarna·· och "dom i byn'". De senare betackade, i oss
för som publik. Men för sista premiären sommarsäsongen 1958
storsatsade vi. Då satte ,i upp väldiga anslag från fäladen till
fyren om en "Avslutningsbaluns·• i Kristinegrunds trädgård.
''Sista skriket på historisk mark'' kallade vi det. Så stor publik
hade vi aldrig haft, men det var till stora delar fel publik. både
kreti och pleti. Det kom uppklädda damer och slipsknutna herrar frän alla håll. l\11änga hade uppfattat att det var ett officiellt
arrangemang, ordnat av Mölle vänner (föregångaren till
byföreningen) eller kanske kapellsyföreningen. Vi borde ha förställ detta när kyrkoherde W ringde kvällen före och beklagade
att han inte kunde komma. Han skulle dock två år senare som
min kon.finnationslärare ta se vilka talanger jag hade. Till "'Sista
skriket på historisk mark" hade somliga med sig köpta chokladkartonger och luktärter Iran den egna trädgården.

Allra sista föreställningen - året var 1959 - repeterades men

ble, aldrig premiärklar. Modem till en av aktörerna råkade
nämltgen under repetitionen höra vårt nytillskott bland sångerna. Det var en version a'> '"Till Kulla vi rulla"' med andra
rim än i originalet. Hon förbjöd sonen framträda. Övriga
ensemblen hade en välutvecklad känsla för solidaritet med
honom och en ännu mer utpräglad konstnärlig integritet. "En
för alla, alla för en" och '"Allt för konsten'' var våra valspråk.
Därför lades hela projektet ned. För alltid.

•♦•

Minnet av dessa kulturgärningar borde på något sätt bevaras
för eftervärlden. helst i ett mer beständigt material än tidnmgspapper. Problemet med en eventuell mmnesplaketl är
att den inte kan rymma alla de namn som var inblandade i
föreställningarna. Skulle det räcka med bara mitt namn? Och
var skulle skylten placeras? Vid Kristinegrund, Procida,
Blåsbo eller Lillgården?

A,slulllingsbalunsen var tänkt som ett riktigt allkonst,·erk. I
mellanakten ville vi aktivera publiken genom en skattiakt i
slånbärssnären som då frums i rikt mått i den ärligt talat ganska
vildvuxna trädgården bakom Kristinegrund. Man tick krypa
pä knä eller åla sig fram i jordiga gängar för att hitta en glas-

Chris/er E[fv emm

Konstkeramiker

!MlM

Marita i Mölle

KERSTIN J:SON TILLBERG

~

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

13rudkl:inningar, fL>stbrns, 1r, högcidsdriikrer.
Jag 1itar nch syr upp dkr Dina önskl:m~I.
Kläder till \'ardag och fc~t
Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 n 26
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Kommunens servicecenter

Höga..r,ä~

uire1<.t

• Kommuninformation
• Konsumentfrågor
• Bostadsinformation

• Energirådgivning
• Lokalbokning
• Samåkning/toka/trafik

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

V#l/<c ,m,., n 1

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

D 1 1 B As T,\ S ·\TTET
A TT M-\ BÄ1TRb

MÖTVÅREN I
Paris
Madrid
Rom
Nice
Florens
Barcelona
eller
i någon annan
europeisk stad
som lockar
just Dig ...

Strandgården
i Mölle

För dig som är ensam,
äldre eller hjälphehörcmde

Ring för information
och bokning
042-34 70 16
\\ W\\'.Slrandganl.:nn10lle.sl.'

omste ':Stallet
Välkommen till din blomsterbutik
som har det lilla extra.
Möt påsken och våren hos oss.
Buketter; krukväxter och utplantering.
Blommogram.

Dags att planera
- dags att boka

nu

F
Höeanäs'

Resebyrå
STORGATAN 64
263 31 HÖGANÄS
TEL 042-34 07 75

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

It- och ar

e-mail: into@hoganosresebyro.m.se
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J(järt;ats oro -

fi,_{minspe{nine i :M_ö{{e

Tystnad! Tagning! Rök! Vindmaskin! Underliga rop hörs ute
p å piren denna sköna sensommardag i mitten av augu.<tti. Ur
röken p å den provisoriska
landgång en kommer en vacker
ljusklädd kvin11a med vidbrättad hatt. Vindmaski11en gör sitt,
hatten blåser av och en prytlllg
herre kommer lägligt oclt
f ång ar den avblåsta hattlt&
Under några sekunder
deras blickar....
Den vackra kvinnan föreställer Emilie
Voss. en ung danska som till vardags är
kontonst på Köpenhamns spårvägsförvaltning. nu pa söndagsutflykt till
Mölle med ångbat. Den prydlige herrn
är en för sin tid stor kändis - författaren
1-ljalmar Söderberg.
För tämligen exakt 94 år sedan, under
nagra augusti veckor 1907. bodde han
pä hotell Kullaberg på flykt undan ett
trassligt äktenskap.
Dessa scener ur författarens liv som
Sveriges Television i Malmö nu spelat
in i Mölle med omgivningar var en viktig och central period hos Hjalmar Söderberg. Här fick han uppleva kärlekens
kraft och styrkan att gå vidare i livet.
TV-publiken får även möta den legendariske fotografen PP Lundh som med
sin kamera dokumenterade inte bara
Köpenhamnsbåt.ens ankomst utan även
"synden" ute vid Ransvik där kvinnor
och män badade gemensamt. Inte minst
har Lundhs efterlämnade bildarkiv blivit till stor glädje för oss både som inspirationskälla och i TV-serien där vi
blandar de gamla bilderna med nyfilmade avsnitt.
Manus till TV-produktionen har skrivits av Magnus Engberg. för TV-bearbetning och regi svarar Marianne Söderberg och för foto/research Bo Blomberg. TV-serien heter "Hjärtats oro" och
sänds i två entimmesavsnitt. förhoppningsvis under påsken 2002.

Öl'ersl: "Under 11u~ra sekunder möt.i· deras blickar. .. " Hjalmar Söderberg spelas av

l/e11rik 8ee11. Emilie fös1 <11· Fred,·ika Killamler.
(hc111 · /Ji11/.fard medfi1tngra/eri11g av "synden·· 1•id Ransvik. Den ··,.;1,._-,ige ·• Petter
Lumlh (I h) gestalta.~ a\l .Jakob Eherhard (t r).
Nedan-Den "'riklige .. Hialmar Söderberg
och Emilie Vuss vid tiden då det hegm• sig.

Vårens alla krukor - direkt frän ugnen!
Några med b lommor i, andra ut an.

MÖUE
kRUKMAKE~\

BO BLOMBERG
SVERIGES TELEVISION MALMÖ

u~~
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Lunch 12-15 dagligen

Captain 's:
tOl~'idagar I 818-

fredagar
lördagar
söndagar

12

12· -18

Fira påsk på Grand med supe och dans.
Välkomna!
Tel 042 362230
Grand Hotel Mölle. Bökebolsvägen 11

lfä'lv.grand-mo/le.se

MOLLE'a Renovering

Åke Odelbring
Kullabergsvögen 11 A
26042Mölle
mobil tel: 0733 - 70 60 97
e-mail: ake.odelbring@swlpnet.se
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Tl~E,iBÖCKER

Det kom ett brev till redaktionen
för Möllekuriren...
HeJ,
jag heter Lina och är l 1 ar. Jag har läst
tre böeker om en nicka som heter Liselott och som utspelar sig i Mölle. De tre
böekema är "Liselott och Garatfen", "Liselott och de andra" och ''Bara Liselotf'.
Böckerna är skrivna a\ Hans Peterson.
De tre böckerna om Liselott handlar om
en ganska ensam flicka som bor i Sunderup (det vill säga Mölle) tillsammans med
sin mamma och sin lillasyster Pyret En
dag när hon är ute och går i bokskogen
så träffar hon Garatfen. Det är en låtsaskompis. men efter den dagen känner sig
inte Liselott ensam mer. Det är klart att
det är en låtsaskompis. men samtidigt är
det inte det. Det är mer som en häst, eller
som ert sagodjur. Det viktigaste är att hon
inte är så ensam längre.
Man förstår att det är likheter mellan
Sunderup och Mölle. Dels finns det en
hamn att gå till, dels blåser det väldigt
mycket. När Liselott och hennes verkliga
kompis Ville är i hamnen, och det blåser,
tar de skydd bakom den långa muren ute
på piren. När de badar i havet föreställer
jag mig alltid Fägelviken, men det måste
inte vara så, det kan lika gärna vara Solviken. I vilket fall som helst känner man
igen badplatsen i Mölle. Hon går också
och plockar stenar längs stranden på
Fäladen.
Jag kan varmt rekommendera de här
böekema till alla som känner till Mölle
och vill läsa mysiga böcker.
Hans Peterson, som har skrivit böekema bor i Mölle på somrarna och ibland
på vintrarna. Annars bor han i Göteborg.
Hälsningar
Lina Nordstrand
PS. Det är min morfar som har skrivit
böckerna. Fast han vet inte om art jag
skriver det här. DS
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Mölles båtar byggs i Bräcke
Det har kommit e/1 unikt tillskoll till traktens trävan1handlare.
i Bräcke .finns företaget Nyhamns Såg och Båtbyggeri som drivs av bröderna Martin och
Mathias Ravanis. De är ensamma i denna del av landet om att kunna leverera virke av
stora dimensioner till särskilt stor glädje t.e.x:. for renm·erare av korsvirkeshus, möllor.
kyrkor och slott i trakten. Det.finns ö,•erhuvudtaget mycket.få sågverk i landet som liksom
detta kan såga dimensioner av 130 cm bredd och 16 meters Längd.
Man kan också få sin träbåt renoverad
eller en hell nybyggd. gärna av 1-.Jassiskt
märke. En exempel på brödernas båtbyggeri är en norsk fyrbording. Den har bara
fyra. men breda. bord. Den är smäcker
med eleganta linjer som ser ut att vara av
rakt nedstigande led från vikingatiden.
Sådana snipor var vanliga i hamnarna
och längs stränderna i Kullabygden förr.
De byggdes I Norge och brukade traktas
1 tra,ar pä däcken på scgclskeppen och
saldes vid fuunkomsten hit för en spottstyver. Fotograf Lundhs bilder föreställer ibland badgäster som ros in till Kullabergs klippor i di:n typen av bäl.

och Limhamn på 1800-talet. Få av dem
har bevarats till vara dagar. men bröderna
lyckades rädda ett av de sista exemplaren 1 Malmö från upphuggning. De forslade hem <len till Bräcke. gjorde en uppmätning efter att först ha avlägsnat nyare omhyggnader och hyggde en exakt
kopia. Bordläggningen kom från två ekar
som fälldes varen dessförinnan i en fårhage i Brunnby. I ett häl i fördäcket stod
man när gamen drogs. I orginalet syns
slitage efter fiskarens träsko. Man vet
att han hette Anders Käck och hans båt
var nybyggd 1907.

Ett annat nybygge är en sill fiskebåt av en
typ som byggdes i tusental runt Malmö

På verkstadsområdet siar flera vrak som
Martin och Mathias räddat undan upphuggning uppställda. Folk brukar tycka

Historiska båtar samlas i11

att sädana här bara är gammalt skräp. berättar de. Men de här båttyperna är på
utdöende. De är långt ifrån i bästa skick,
men de ger oss möJlighet att se exak1: hur
de är byggda. var spikarna sitter och hur
!askarna är gjorda. De visar upp ett förtinat hantverk. som utvecklats under
mycket lång tid. Dagens ointresse för sådana här gamla allmogebåtar gör att man
faktiskt vet mer om vikingatidens båtbygge än om 1800-talets. Tillvaratagande
av gamla båtar är också led i föreningen
Allmoge Båtars verksamhet. som bröderna är engagerade i. Det är en ideell
förening med 3000 medlemmar i Norden som arbetar för au bevara de gamla
nordiska båttyperna och fiskar- och båtbyggaretraditionema runt dem.

LEDAMOT
MÄKLARSAMFUNDET

TRYGG
••
FOR••
SALJNING
AVER
BOSTAD

01'wt I 1· \,fathias oc!t
blochagen och I I,
"mga11111wl" u//isch
med hlock.wiwm
Ul'bildad i triirnitt
(pas,wtde 1wg).

T h lnden K.iick i .,in
,;1/(iskehut.

M äklarfirman
Peter Nykvist AB
Tel 042-35 22 40
www.ddg .se
Läs vidare på sidan 9
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HeJ alla Möllebor!
Snart är våren här på allvar och det märks inte minst här på Hotel
Kullaberg. Varje vecka har vi flera konferenser, och på helgerna kommer
weekendgäster för att äta och dricka gott - och njuta av Mölle.
Vi har också många projekt på gång. Som du säkert känner till har vi
tagit Ö\'er driften av Turisthotellet och håller som bäst på att göra rummen fina och bekväma.
Pigero, vårt lilla hus bakom hotellet, renoveras och är tänkt att användas
som lager och kontor.
Sjövillan, det nybyggda huset vid Sjöhem, är äntligen färdig. Sjövillan är
en bekväm konferenslokal som pa sommaren för\'andlas till en exklusiv
svit.
Vara mat-, vin- och konsthelger har blivit en succe. När du läser detta
har Ernst B11lgren precis gästat hotellet och pa tur star Ulf Eriksson den
15-17 mars, Yrjö Edelrnann den 12-14 april och Carl-Johan de Geer
den 26-28 april. På dagarna är ni yäJkomna till vernissage och vinprovning, och på kvällarna komponerar några av Sveriges främsta kockar mat
som passar till både konsten och vinet. Beställ bord nu!

l källaren på Hotel Kullabcrg planeras nagot trevligt inför sommaren, sa
håll utkik längre fram.

Ja, det här var bara lite av det som vi håller på med, men vi ska se till att
kontinuerligt informera er som bor i Mölle om vad som händer pa Hotel
Kullaberg och Turisthotellet. Har du förslag eller synpunkter, sä tveka
inLe all höra av dig lill OS!>.
Trevlig vår!
Önskar personalen pi\

Hotel Kullaberg och Turisthotellet

Tel 042-34 70 00 • ...-,,,, "t..tt ,llabtrg se• lnlo@hotelkullaberg.se
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Den klinkbyggda däcksbåten Svea är 32
fot lång. av kostenyp och byggd 1887.
Den är en a, mycket få kvarvarande av
denna typ och helt traditionellt byggd av
en båtbyggare i Kungsviken. som hade
förmågan an fonna en båt enbart med
hjälp av ögonmatte!. utan vare sig ritn111g
eller mallar. Svea seglade post och passagerare mellan Fiskebäckskil och Lysekil i mer än 30 ar. När Martin och \1athias fick kännedom om båten låg den på
havets botten vid en brygga i Stenungsund. Svea är 115 år gammal och en omfattande renovering ska sättas igång i vår.
Men för au la plats med Sveas 32 fot
måste verkstan först byggas ut. Krapperupstiftelsen har bidragit ekonomiskt till
genomförandet.
Martin och Mathias skulle allra helst 'vilja
ägna sig åt att bygga traditionella träbåtar.
Men det krympande beståndet av fisk i
våra farvatten gör alt efterfrågan på fiskebåtar inte är så stor. Det finns ock.<;;\ en
utbredd uppfattning om att träbåtar är besvärligare all underhålla än plastbåtar.
vilket bröderna absolut inte håller med
om. En rätt impregnerad träbåt. dvs med
tjära, linolja och terpentin. som sedan
målas med linoljefärg är väldigt lätt~kött.
Man behöver aldrig skrapa bort linoljeflirgen. bara bättra på den varje år.

Marhia.~ och .\ilar/in Rav,mis

I

En blocksåg, äntligen!
En femtiotal snipor och större båtar har
bröderna hunnit renovera bl a Malmö
Sjöfartsmuseums däcksbåt MÖ 865, som
ligger i kanalen utanför museet. Till båtbygge och -renoveringar behövs ständigt
virke av rätt dimcns10ncr och av mycket
bra kvalitet. vilket är näst intill omöjligt
att komma över, åtminstone till vettigt
pris. Vad gör man då? För Martin och
Mathias verkar ingenting omöjligt; de
köpte en jättestor dansk blocksåg av gjutjärn frän 1950-talet. Den kom utan bruksanvisning i lösa bitar, rostiga efter att ha
förvarats utomhus de sista tio åren. Idag
fungerar den fint. Stockarna glider på ett
jämvägsspår in i det stora såghuset med
sågbladet. Såghuset är förstås också byggt
av bröderna själva av hemmasågade bräder. De vackra fonstren i verkstan och i
saghuset kommer från ett sekelskifteshus
i Nyhamnsläge och dörren från ett parhus i Höganäs.

Virket hahdplockas
För att vara säkra på att inte ta snabbvuxet lågkvalitetsvirke brukar bröderna
själva leta upp och lalla träden som ska
användas. Senaste kapet var fem jättestora
lärkträd som vuxit pa nordsidan av
Hallandsåsen i 150 år. Karl-Gunnar Nilsson i Mölle med 50 års skogshuggarvana

fick hjälpa till att fälla dem. På planen
vid ver~stan ligger travar av olika träslag under skyddande plåt. Bland dem
också några långa. grova bjälkar som ska
användas i ett korsvirkeshus i Brunnby.
En annan trave ska användas lill ett svinhus i 1700-tals stil på Fredriksdal. En hög
med breda grova golvplankor är beställd
till en gård i Björkeröd.

r takt med att gamla hus rivs ökar också
intresset för att bevara dem som finns
kvar. Men även om både intresse och
vilja finns har det under lång tid varit
svårt. för att inte säga omöjligt, att tå tag
i rätt material av bra kvalitet till rimligt
pris. Ibland har man i stället måst nöja
sig med mindre bra eller kanske helt oprövade nya material. vilket förstås leder till
sämre resultat, förvanskningar eller ibland till och med till ödeläggande av karaktären i ett historiskt hus.
Nyhamns Säg och Båtbyggeri innebär en
verklig kulturell förstärkning i Kullabygden med Martin och Mathias Ravanis,
som är något så ovanligt som specialister
och idealister på samma gång.

hembyggd norsksnipu.
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TEXT: KIRSTEN KNAFVE

Arbetsplats Mölle 6:
Enbart vägen upp till Mö/le Golfklubb är värd el! eget kapitel, det
kan nog både golfare och icke sådana enas orn. "Josefinelust",
"Ransvik ", "Ablahamn ", namnen på skyltarna sätter fantasin i
rörelse. Där bokskogen drar sig åt sidan och land~kapet öppnar sig,
leende, uppenbarar sig golfbanan i lvfölle. Det är nog.få banor i
Sveriges avlånga land som ligger så vackert draperade i landskapet
som vår.

TEXT OCH BILD: INGRID ERIKSSON

Nästa år.firas 60-arsiubileum al' den
dag då en handjiill enwsiasler
samlades inne i Helsingborg och
bildade Mö/le Go{Jklubb. Två år
senare körde dåvarande kronprinsen
GustqfAdolfut till Alöllefi·an
So.fiero och invigde banan. Eldsjäla•
rna från den tiden, - nagra al' dem
bidrog ur egen.ficka till anläggnmg
av hål och a11skaffi1ing av redskap
samt täckande 01• dr[fisforluster ·
har ersatts av professionella foretagsledare. 1992 köpte klubben
byggnader och Wärdshuset på
Kullagärden. Samtidigt förnyade

Det som lätt uppfattas som en arbetsplats
-golfklubben är I själva verket tre separata ,erksamhctcr. MK hälsar på Marts
Jargård I shopen. eller Joha1111as Golfshop AB som det fullständiga namnet
lyder. Här arbetar Johanna Pyk-Jargård
som är klubbens tränare tillsammans med
maken Marts och assisterande tränaren
Kalle Kesselmar1'

man anendeartalet med Kullahergs

Natur AB till att gälla ytterligare 50
å,: Klubben är idag ett modernt
mellanstort.företag som omsätter 1
miljoner kronor årligen, och inle
om någon 1ill ävemyrs trodde det någon liten hobbyverksamhet.

10

Johanna och Matts
Johanna föddes i Helsingborg. växte upp
där och i Mölle. där hennes familj har
sina rötter. I lon fick en del av sin utbildning till golllränare som golfstipendiat
vid United States lntemational Universit) i San Diego. USA. Väl hemma i
Sverige fortsatte hon på Högre GolfTränarutbildning. Johanna började sin yrkesbana , 1d Billingens GK. Redan 1985
knöts hon till Möllc Golfklubb. först som
vikarierande och sedan som ordinarie tränare. Malts är även han belsingborgare.
utbildad civilingenjör vid Chalmers men,
som han själv uttrycker det:
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- Johanna har dragit in mej i det här och
jag tycker det är roligare att sälja golfklubbor än att rita hus. Kalle är smålänning
från Nybro och bar varit professionell golfspelare på Svenska touren. Han har även
undeivisat på gollskolor i Spanien och går
nu Högre Golf Tränarutbildningen.
Matts tar då och då fragan om del inte
är jobbigt att arbeta tillsammans med sin
fru, men det tycker han inte:
- Man kan utnyttja de fördelar det ger. t
ex att kunna ha semester samtidigt och
att vara med barnen tillsammans.
\'ad gör en golftränare och hennes team
på vintern'?
- Johanna har golfskolor utomlands och
Kalle förkovrar sig. Och jag leker med
barnen. skrattar Matts.
Golfshopen öppnar i mars, men det är
under påsken som den riktiga premiären
äger rum. Ambitionen inför den kommande säsongen för shopen är att ha ett
brett sortiment och att konkurrera med
hjälp av god kvalitet.

En fördel vi kan erbjuda den som köper sin utrustning hos oss. är möjligheten all pröva klubborna ute pa banan.
innan man bestämmer sig, säger \fatts.
Johannas ambition inför varje säsong är
att medlemmarna i '\töllc GK ska bh iirmu
bättre golfspdare och att de ska tycka det är
roligt. '.\,fatt,; tycker au det är ett privilegium
att fa arbeta i den här miljön och an ..vi arlxtar med glada och posill\a människorsom
är här på sin fi-itid''.
Till varje golfklubb hör en restaurang. i
detta fallet även en hotelldel och det blir
tiUsammans K11/lagårde11~ Wärdslms..

Öwrst )i· 1· 7ina och Las.H! Kjellberg.
Agm!la M{if/er och UJJ<: Frick.

Diirnnder fr ,, Jcm-Ake "Putte" Jöns,011,
.hm Rmdahl och Jörgen Polmhist.

DänmJer E,·a ,1/hrek1so11 och Gunilla
8jömema11.
1.mdent .Juhwmct P_rk..Jargard (i11/allcl)
och Ua1t1 .lorxcml.

En stockholmare och en söm1ländska
möts i Jämtland. siar sina päsar ihop och
enas om an låta ödet bestämma vart de
ska La vägen efter avslutad utbildning. Så
gick det till då krögarparet Lasse och Tina
Kjellberg kom till Nord\ästskåne och
Kullagardcns Wärdshus. Det var år 1986.
Därefter jobbade de pa bl a Mollberg.
Marina Plaza och Rut pa Skäret innan
möjligheten att arrendera KuUagardens
Wärdsbus dök upp igen. 1998.
På Yåren räcker rummen inte till
Det finns I 2 rum på Wärdshuset, 8 dubbelrum och 4 enkelrum. men. säger Lasse.
''Under helgerna i april-maj skulle , i
kunna fylla 50-100 rum. så stor är efterfrågan framförallt nonifran. där golfare
vill ned och möta våren."
Från och med påsk och fram till mitten av ok1ober är det fullbokat alla fredagar-söndagar. ibland även tran torsdagen.

90 % återkommer årligen och bokar I allmänhet m sig för nästa ar redan vid avresan. ''Det känns som ett gott betyg"'.
säger Tina. Då Kullagården är fullbokad.
hjälper man till med att I första hand finna
hotellrum inom Möllc. och därefter hos
andra hotell som samarbetar under beteckningen Kulla.krögarna.
Vid MK:s besök träffar \ i de fyra som
arbetar här året om. Lasse och Tina. köksmästare Uffe Frick och husmor Agneta
Möller. Till sommaren anställs ytterligare
sju personer.
Vi har bra personal som återkommer
år efter år, det är viktigt för kontinuiteten, betonar Tina.
Vintern är säsong för konferenser
Det rör sig dels om endagskonferenser.
dels över flera dygn. Lokalerna lämpar
sig för den lilla gruppen. med upp till 12
deltagare. De flesta kunderna återkommer år efter år. Till dem hör IKEA. ASG.
Ecophon 111 fl.
Det bästa med jobbet. enas man om. är
omväxlingen. tex an olika tjänster efterfrågas och att man kommer i kontakt med
så många olika typer av människor. som
kommer hit därför att de valt att göra det.
Det är sällan man behöver konfronteras
med sura typer. Och dessutom, som Lasse
formulerar det:
- Det är ett privilegium att få göra det
man behöver göra för att leva i den här
miljön.
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Att här egentligen linns tre arbetsplatser
märks inte utåt. eller som intendent E'va
Albrektson vid Mö/le Goljklubb säger:
Vi sitter ju så nära intill varandra rent fysisk1 - kansli/bana, shop, restaurang - och
rrivs dessutom så väldigt bra tillsammans.
Klubben har åtta anställda. Det är Eva
och Gunilla Bjömeman som ansvarar för
kansli/reception. Banchef Jan Rosdahl
och hans kolleger Jan-Åke "Putte" Jöns-

Kullås i 18k guld
och två stencollier
Nu: 3100:Ord pris: 4585:-

STORGATAN 62

Höganäs
042-34 06 23

son och Jörgen Palmqvist träffar vi då de
just ställt in redskapen efter avslutat dagsverke. Förutom dessa tre ingår Håkan
Bengtsson. Björn Malm och Masoud
Beddary - de tva sistnämnda under högsäsong - i gänget.
Lovordad bana
Det är viktigt med integritet, betonar
Jan Rosdahl, att vi - om nödvändigt. - gör
klart för medlemmarna att banans skötsel är vårt jobb. mgen annans.
Det har killarna fått lovord för i flera
ledande golftidningar, där Just Möllebanans skick. i synnerhet de fina greenerna. fatt mycket beröm. Medlemmar och
greenfee-gäster t, ingas alltså skylla mindre lyckade resultat på den egna dagsformen snarare än på banans kondition.
Under vintern sker underhåll av ma!';kiner, byggnader och förstås banan. Jan
Rosdahl och hans mannar är själva golfare och kan all Isa Jobbet både frän yrkesmannens perspektiv och från spelarens.
Till sin hjälp med banans skötsel har
killarna moderna maskiner. - Där st.är en
mindre Porsche, säger Jörgen och visar
på ett av redskapen.
Kanslister, telefonister, receptionister
På kansliet har man bråda dagar med att
avsluta förra säsongen och med att planera för den kommande.
Det handlar om arkivering. beställningar,
bokslutsarbete. fakturering, handicaprevidering, kontakt med sponsorer och med
andra klubbar t Skånes Golfförbund och
mycket mera. säger Gunilla.
Klubben har 900 seniorer och 200
Juniorer. Medelåldern bland de kvinnliga
medlemmarna är 48 år och bland männen 46 år. Genomsnittshandicapen inom
klubben ligger pä 23,9. Det linns ingen

kö för att bli medlem utan man tillämpar
ett system med medlemskap till reducerad avgift under tågsäsong ( 15.9-15.5).
och därerncl Ian spel för hal" grcenfec. Då
plats finns att bli fullvärdig medlem tTyttas man upp, alltså en form av aktivt
kömedlemskap. 12 500 gästande spelare
besökte Möllebanan förra årel Det mnebar en intäkt på ca 2,5 miljoner kronor.
En viktig del i klubbens ekonomi.
Under sommarhalvåret tar Gu111lla och
Eva emot mellan 100 och 150 telefonsamtal per dag, och samtidigt. sköter de
servicen över disk. Vi har fin kontakt
med både medlemmar och glbter. säger
Eva och Gunilla.
Att de trivs går inte att La miste pa.
Båda återkommer till den goda stämning
som råder mellan alla som verkar i och
kring golfklubben. Med Arne Jönsson.
som är länsstyrelsens (-t1Usynsm)ndighet för Kullabergs Naturresef\•al) platsrepresentant, bar klubben ett gou och nära
samarbete.
Vi jobbar mycket och v I gör det i en
härlig miljö. Vår ordförande Senil Lövgren engagerar sig mycket i verksamheten och ger mycket feed back. Banan
ligger i ett naturreservat. De som ;;ök.er
sig hit vill ha både golf- och naturupplevelser. Klubben tillgodoser den~ bl a
genom att ha ett minimwn av reklaminslag, menar Eva och fortsätter:
- Vi har ett bra samarbete med andra,
t ex dykare, klättrare. vandrare. som befinner sig här. Det finns plais för oss alla.
Eva och Gunilla skickar en hälsning
till Möllekurirens läsare:
- Om ni är nyfikna på vad vi håller på
med så hör av er. och ni är alltid välkomna hit upp.
"Privilegium" är ordet som återkommit flera gånger på den här arbetsplatsen. Låt oss vidga perspektivet till att omfatta hela orten. Där kan säkert du som
läsare instämma - vare sig du brukar vistas på golfbanan eller ej - visst är det ett
privilegium att leva och verka här, att tå
lov att kalla Mölle "hemma''.

ro42-123330
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Ordförklaring:
Greenfee - avg!ft du som golfare heta/ar
då du gästar en annan klubb än din egen.
Handicap- enfordel ifo,m ave.xtraslag
i.forhållande till banans idealresultat. Ju
skickligare en spelare är. desto färre extra slag tilldelm henne/honom.

Det är relativt många möflebor som kommer att kandidera i höstens val
till kommunens styrande fullmäktigejorsamling.
Och de flesta cn· dem kommerfom,odligen att återjlnnas på va/barplats
när partierna är klara med sina listor. Men - det_finns bara en kvinna
bland de sju, nämligen Jean Wagner i Miljöpartiet. Och Jean väljer själv
alt stil wan.for den skara som pil allvar pretenderar på en plats i fullmäktige.
Dä,jor avstår hon också möjligheten att presenteras i Möllekuriren när vi tar
pulsen på alla dem som vill ha vår/ jortroende.

TEXT OCH BILD:
HÅKAN LIND

Vad vill vi med Mölle?
Lennart Silen-Alfredsson,
kd

De flesta av dem sitter redan i dag i fullmäktige. Kom också
ihäg att det mesta 8\' det politiska arbetet - och beslutandet
inom kommunen inte utförs i fullmäktige utan i de olika styrelserna och nämnderna. Möllekuriren har diskuterat med
alla kandidater - tänkbara Mölle-frågor under mandatperioden och kan konstatera:

63 år. med egen arkitektfinna. Fast i Mölle sedan
l 980. Ersättare i fullmäktige
och ordinarie i byggnadsnämnden under senaste
mandatperioden. Intresserad
av hjälpverksamhet och
båtliv. Förflutet som ordför.inde i både by- och hamnföreningen.

Det är inte särskilt stor åsiktsspridning mellan olika partier eUer kandidater vad gäller det som kan bli aktuellt i

Mölle!
Ett stort grattis till alla oss möllebor av den anledningen. Det
borde kunna innebära samarbete över partigränserna och
större kraft. bakom orden i våra fragor. En svaghet är dock au
del ime finns någon representant vare sig för vänstcrpaniet
eller socialdemokraterna frän vår by.
Kandidaterna till kommande fullmäktige presenterar vi här:
Gösta Carlberg, spi

Per-Staffan Johansson. kd

72-årig fd bankjurist pä
chefspositioner inom SEbankcn. Sommarboende
sedan 1944 och fast boende i
~folie sedan 1991. I fullmäktige och kommunstyrelse senaste mandatperioden. Tidigare passionerad seglare men nu passar
golfen bättre.

52 år, lärare och politiker
med internationella uppdrag.
fast i Mölie sedan 198 I. I
fullmäktige och kommunstyrelsen. Har intresse för
hus och trädgård och båten i
Mölle. Och resor.
Mats Jacobsson, fp

50 år. fd byrådirektör på
konkurrensverket, läser
numera datavetenskap på
distans. I Mölle på somrarna
sedan 1956 och fast boende
sedan 1998. Förutom
politiken har han ett stort
intresse för gymnastik och
aerobics.

Råkan Göthe, m

64 år. lärare och konsult.
Fast bosall i Mölle sedan
1994. I fullmäktige sedan
l 980 och kommunstyrelsen
sedan 1986. Ordf i tekniska
nämnden 1990 -94 och i
utbildningsnämnden sedan
1998. Förutom samhällsfrågorna ligger fiske och
husbygge honom om
hjärtat.

Läs vidare på följande sidor
om nästa mandatperiods större frägo,:

Lars Unger, mp

49 år och lokförare vid
Green Cargo i Malmö. Född
och uppvuxen i Mölle. I
fullmäktige sedan 1987. nu
ocksä ersättare i kommunstyrelsen. Fågelskädare med
mtresse för naturen även i
övrigt.
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Gösta Carlberg har engagerat sig i politiken och Spi efter pensioneringen.
Detta har han framför allt giort för att
inget av de andra partierna drivit de äldres rättvisefrågor tillräckligt starkt.
Främst gäller detta frågor av rikskaraktär. men även vissa kommunala frågor
\ård och trafik är två exempel. Inom
kommunpolitiken engagerar han sig helst
i övergripande ämnen. Är ledsen för att
iden bakom hyresrätterna i Vita byn ser
ut att förfuskas. De verkar nu bli för
dyra.Ser gärna an kommunen byter namn
från Höganäs till Kullabygden.

Håkan Göthe betonar starkt at1 en bibehållen service kr'Jver större befolkningsunderlag. Allt måste göras for an bättra
förutsäuningama för fler åretruntboende,
d,s göra det lättare att bo här. Inom den
kommunala verksamheten är skolan det
främsta intresset.
Lennart Silen-Alfredsson bnnner för
bygg- och planfrägor. Tycker inte om när
det blir för svårt för byborna an bygga.
Inom gällande planer bör den enskilde
fii avgöra hur han vill bygga. Ser gärna
att utfyllnaden far fler aktiviteter. "Varför inte bygga upp det gamla kall badhuset

igen?" Vill arbeta för art det skall kunna bli
fler små sef\ ice- och tjän:.tcföretag i byn.

Per-Staffan Johansson är den ende a,
våra kandidater med uttalad pohtikerambition även utanför kommunen. Familj. omsorg. skola och utveckling a,
näringslivet star högt pä dagordningen.
Har varit mycket engagerad för brngnationen vid stationen och ena, de dri,ande
för att väcka nytt Il\ 1 harnnfrägan. Har
verkat för en cykeh äg Iran campingen
till Mölle, som delvis nu skall realiseras.
Har en vision om aterupptagcn Järnvägsförbindelse till Möllc.
Mats Jacobsson är ett nytt ansikte bland
dem som är beredda att ställa upp för oss
1 politiken. Kommunikationer och arbetsmarknad. skola och miljö är huvudintressena. Har engagerat ,ig för alternativa lösningar som kan öka turtätheten i
kollektivtrafiken. Vi Il hårdgöra bam allen för bekvämare cykling. Tror inte pä
järnväg hit igen. Vill arbeta för !ler kommunala arbetstillfällen till byn.

Krogen på berget

Tel 042-34 61 88
telefon 042-34 74 20

Lars Unger ,ill framför allt trycka på
behovet av eftertänksamhet och hänsyn
vid förändringar. ''Grönkulla försvann
väldigt fort - och nu är det borta för allrid.. Efterlyser med kratl att en fördjupad
översiktsplan tas fram för ~1öllc och att
de gamla dctaijplancma faktiskt blir reviderade. Är mer praktisk än militant i
sitt miljöengagemang.

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 Attemativ 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 042-1514 50, 0431-130 30, 0418-43 6110

Tillsammans ger vi dig den bästa installation och service
14
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Här är några av de större frågorna under nästa mandatperiod:
Väg I I I :s ifräckning 11ta11for Viken

Moderaterna med stöda\ socialdemokraterna och centern driver igenom sträckningen runt Viken som ansluter Lill nu\arande 111 vid Lcrherget-rondellen.
För I IG är detta cu viktigt steg för att fä
en snabbare väg Mölle-Helsingborg och
därmed bättre förulc;ättningar för Ocr åretrunt-bocmk i Mölle.
För CG. PSJ m tl är detta en halvmesyr.
Sp1. KD och ö,·riga partier motc;ätter sig
nuvarande beslut. men ser klara fördelar
med Viken-förbifarten om man kostar på
sig hela lösningen. dvs ända fram till
Väs by-rondellen.

Detaljpla11e11 far ltum11omrädet
Alla är rörande ö\'erens om att piren
maste byggas ut från Norra SLrandvägen
för att få en säkrare hamn. Och att den
yttre vågbrytaren med ändrad insegling.
från sydväst också mål,ie genomforas.
PSJ och LSA kan mycket väl tänka sig
ökad aktivitet på utfyllnaden. Dock \ill
ingen röra stelegången vid brandstationen. Den är helig. Parkering vid
hamnen tar lösas enligt djungelns lag.
Ingen förespråkar ökade parkeringsplatser vid hamnen.

Finansieri11g av 1•ågbrytama
'lär väl detaljplanen för hamnomradct
drivits igenom skall finansieringen för genomförandet avgöras. I lär är uppfattningarna något delade fran en så liten kommunal inblandning som möjligt till full
kommunal finansiering.
HG står for uppfattningen att de som använder hamnen också skall betala den.
dvs båtfolket. Han är inte heller främ-

mande for att tillåta fler balplatser i den
nya bassängen för att förbätU'!l möjligheterna till finansiering.
GC menar att investeringen nära nog helt
skall finansieras med kommunala medel.
Övriga pendlar däremellan. PSJ kräver
minst hälften från kommunkassan.

Parkering
Ingen har nagot emot tanken pä en infartsparkering, men GC och PSJ tror att
det skulle kunna bli en fungerande lösning gärna i kombination med eldriven
trafik till hamnen/fyren.

Bibehålla11de 01 service
1

Vägfiire11i11gem, vara eller i11te vara
I IG förespråkar den moderata uppfattningen att vägföreningen numera med
kommunala bidnig är I OOqlc,-igt finansierad_ varför den enbart bar fördelar genom
närdemokrati.
GC, som också är ordf I föreningen, anser detta vara vilseledande eftersom finansieringen knappast I realiteten kommer att bli I00%, kanske bara hälften.
LL. PSJ och LSA stöder kravet på avskaffandet a\ vägforeningcn.

30 kmltim i hela byn
Alla - utom HG - samstämmigt för. HG
tycker att det är bra som det är nu.

Badplatsernas sköt1iel
I IG ser gärna en skötsel, föreningsadministrerad men finansierad med kommunala medel. GC- liksom LU - tycker
det är en klart kommunal angelägenhet
och arbetar dessutom för större anslag till
skötseln.

Plan- och bygg/rågor
LU vill ha en större eftertänksamhet vid
genomförande av ri\ ningar eller byggnation som påverkar gatubild och miljövärden. PSJ och LSA önskar gärna och sa
långt möjligt ge fömtsättningar för en förtätning av byggnationen (mindre tomter).

Vem vill inte arbeta for en bibehållen postoch butiksservice? PSJ önskar att kommunen aktivt arbetar för att hitta intressenter till affär och annan service samt
för att detaljplanen vid gamla macken
även skall tillåta en butik.

Kollektivtrafik
MJ arbetar för en ökad turtäthet med
mindre bussar. Tror inte pä PSJ och
LSA:s visioner om återupprättande av
spårbw1den trafik till byn.
HG bedömer en ökad turtäthet vara för
dyrbar och GC är tveksam om det skulle
medföra en ökning a\' kollektivtrafiken.
Mandatfördelningen
i kommunfullmliktige
\fodermernu
Socwlde111olm1terna
Kri.1tclemokratema
Ce/1/erpartiet

Folkpurtiet
\liljöpuniet

14

13
4
J
J

2

Spt
J
l'än.,rerpartiet
1
Om alla 1116/lekandidutema./i-ån olika partier skulle hli mmlda hlir 7 m· 4/ i kom1111111}11/lmiikfige möllebOI: I 'art lxfi.1/kr1ings1111de1·/ag ,notnww· i111e mer iin I eller 2
/Örlmenclevalda. Dli,:(tir kan vi se )iwn
emot en klar överrepresentation.
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Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknadsforingsnivå, servicekänsla och personligt
engagemang hos din lokala fastighetsmäklare.
Mäk/arhusets A nsvarsförsäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.
Vid.försäljning kontakta mig
042-33 08 09

--z:;,.,,,e: lmj,,r
Rickard länsberg
Kul/abJgdens mäklare

...-

.
.
•
·
MÄ.KIARHUSET
- - - Länsbergs - - -

Mäklarhuset Länsbergs Storgatan 64 (f.d. Sparbankshuset) 263 31 Höganäs
www.maklarhu~ct.sc

Möllebor - börja golfa till våren!
JOHANNAS GOLFSHOP HALSAR ALLA MÖLLEBOR VÄLKOMNA TILL EN NY SASONG

Du behöver mte vara golfare för
att hitta något fint i shopen.
Under våren har vi speciellt
trevliga priser på Lacoste och
Henry Lloyd.

HandgJorda klubbor
Vi har marknadens bästa skaft!
Professionell utprovning - vi
anpassar klubborna efter dig
och inte tvärtom!

NybörJarkurs efter Påsk
Inga förkunskaper, den
rätta vägen till grönt kort
börjar lördagen den 13
april. Anmäl dig nu!

o annas
Golfshop
Tel: 042-347 012
1ohanna.pyk-Jargard@tel1a.com
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Aret som gått
Styrelsen i byföreoingen har som vi
vant oss vid initierat en rad aktiviteter för oss möllebor. För att klara
detta har man styrelsemöte en gång i
manaden med ell arbetsutskott som
fungerar däremellan. Därutöver
mngas man också varje år med
styrelserna I andra byföreningar.
Under 200 I stod Mölle som värd för
detta gemensamma "'styrelsemöte".

Vidare läser vi i By@reningens vcrksamhctsberättelse au fcireningen har
delat ul Möllediplomet till Kapclbyföreningen
ordnat infonnationsmötc pa Grand med kommunala företrädare med underhållning a, Östen Wamebring. en gång möllebo själv.
lämnal synpunkter pä översiktsplan
slagit katten ur tunnan i mars
tirat Valborg med traditionsenligt bål på fäladen.
delta år med Greta Yngve som vårtalare.
vårstädat stränderna
firat midsommar i vanlig ordning på lekplatsen. tyvärr i regn.
hyrt ut stationen för utställningar
hyrt ut stationens ovanvåning till turister (via Tunstbyrän)
arrangerat hattparadcn , id Sillens dag
ordnat julbazaren i Stationshuset
hållit biblioteksfilialen öppen varje torsdagscftcrmiddag
tagit fram och sålt årets Möllekalender
givit ut Möllekuriren

"fock Agnetc, Jetze11.
Ingrid oc/J Anna Eriksso11,
.\IOJm Helleherg,
Srina Schölander och
4/f Ra111111s.~e11 för
i11/ämna1 bildmateriul.

Så här gick det.för Byjoreningen
Antalet medlemmar i byföreningen stiger. Förra året betalade 843 medlemsavgift mot 803 året dessförinnan. Syföreningen
är glädjande nog också stadd , id kassa. Närmare bestämt lite drygt 200.000 kronor finns pä kistbotten. Men förra året
tärde på kapitalet det gick back med 13.000 kronor.
De här posterna har ökat kapitalet
84.000
24.000
13.000

Medlemsavgifter
Möllekalendcm
Övrigt

De här posterna ha r minskat kapitalet
Stationen
32.000
Möllekuriren
32.000
Arrangemangen
26.000

ÖHigl

44.000

MÖLLE kuriren nr 1 2002

17

kfotionera
i Mö/le
sommar som vinter

Agneta Jetzen, 347 532

Hans-Otto Pyk, 80 år

Stockholmsboende skåning önskar hyra hus eller lägenhet i Mölle
sommaren 2002. Kortare eller längre period är a,. intresse
dock minst 2-3 veckor i juli.

Ring Per Blixt 070 549 28 08 eller 08-663 50 82
BRUNNBY FÖRSAMLINGS AKTIVITETER I MÖLLE,
VÅREN 2002
Gudstjä11ster i Mö/le kapell

-I

l~l~r~~~~~~~~!~!
Krapperup6v. 115, 260 41 Nyham,1 6lä~~

I O mars
31 mars

14 april
12 maj

12 mars

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93

kl 18.00 SöndagsgudstjänsL
kl 07.30 Påskottan inleds med trumpet från tornet.
kl 08.00 Påskotta.
kl 18.00 Söndagsgudstjäast.
kl 18.00 Söndagsmässa.

Kyrkluncher i Stationshuset

Välkommen kontakta
certifierad massör

Vi hoppas all Du vill :stödja hyfön:ningens arbete genom att betala medlemsavgiften för ar 2002 A, giften är
I00 kronor per familjemt.>dkm. lnbct.alningsavin bifogas dcna nummt:r av
Möllekuriren. Sätt ett kry<;:, på a, in när
Du betalar, sa utfärdar \'i ett medlemsbevis som. v1d upp, isande ho:, Kullabergs,akten, berättigar till ett firskort
hos Kullabergs 1'.atur för 200 kr.
Styrelsen för Jfi'ille B}forening

ÖNSKAS HYRA:
HUS ELLER LÄGENHET I SOMMAR

På högudsdagen uppYaktadc
Syföreningen Hans-Olt(), som
numera bor I Farhull. I !ans-Otto
är född och uppvuxen i Mölle.
stor mölle- och hembygdsvän
inom många områden Han har
skrivit mängder a, artiklar och
skrifter och för nagra år sedan
överlät han sitt stora bildmaterial om byn till Syföreningen.
Hans-Otto har lagt - och lägger
ner ett mycket stort arbete på
att forska i olika kullasläkter och
på att dokumentera de olika
fastigheterna I Mölle.

Gunilla Bergdahl

Medlemsugift för 2001 Rabatterat årskort till
Kullabergs ~atur

9 april

kl 12.00 Ann-Louise Blixt från HD berättar om tal- och
radiotidningen.
kl 12.00 Gunvor Andersson, rektor frän ÄngeU10lm.
berättar om sin Kinaresa.

Mölle kapellsyforening träffas torsdagar kl 14.30 i
Stationshuset: 7/3, 21/3.
Den 11 april. kl 14.00 har man gemensam avslutning med Bnmnby kyrkliga syförening i Brunnby församlingshem.

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnade~
Box 2026, 281 02 HÅ.SSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070 - 650 76 50
18
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NOTISER

Affårsmöjligheter,
planer och tidpunkter
Byföreningen har de senaste åren lyckati;
fa till stånd ett antal mycket infom,ati\a
möten med kommunledning och förtroendevalda. Fastän uppemot hundratalet intresserade möllebor fyller stora salen på
Grand Hotell hållerordförandcn PerSteholl
mötesordningen Så att både bybor och gtister trivs. Och moderata kommunalrådet
Dagmar Forssberg uppskattar verkligen vart
oftast konstruktiva engagemang i olika frågor. Tillsammans med centerns UlfMohlin
och stadsarkitekten Dag Strandin gav hon
oss nu i februari den senaste infonnationen. initierad av frågor som berör möjligheterna till någon affär ellerjourbutik i byn.
Efter att nuvarande alfärstomt blivit bebyggd med nytt hotell finns det ingen obebyggd mark i bln som är planerad för
detaljhandel. Däremot finns sådana möj1igheter pä alla fastigheterna längs
Gyllenstiemasalleexempelvis. inldusi\edct
nya hotellet. Något hinder kan inte ses för
att åtminstone någon av del' två ännu tillgängliga tomterna runt Vita b)'n kommer
att göras möjlig for detaijhandcl i planen.
Det är tomterna vid gamla macken och mellan Vita byn och den nya gatan (Mölle
Hamnalle).
Det nya hoteUet ser nu ut au bli en våning
lägre, d, s två våningar, med ca 14 rum och
parl<eringar pä nuvarande lastgårcl. Entren
blir ilt samma håll som den förutvarande
affiirsentren. Fa5aden blir vitputsad med
inslag av triipanel. Den nuvarande affiirsparkcringen är f.n. ej projekterad och blir
en yta möjlig för framtida parkering.
Bu~hållplatsen blir kvar framför stationshuset men vmdskyddet flyttas till huslivets
förlängning västerut.. dvs milt för uppfanen
på högra sidan om huset De kommunala
företrädarna fick med sig synpunkter på
sluttningen Iran huset ned mot planen framför.
Pa lekplatsen vid lä affären finns inga byggplaner. Den är fonsau avsan för parkmark
i detaijplanen.
Fotboll!iplan skall iordningställas längst
söderut på stationsonmidet.södcrom bouleoch volleybollplanerna.
Flirdigtidpunkten för den nya gatan. Postvägens något ändrade anslutning till denna
och planteringarna "id stationsplancn är
den I juli i ar. Dessutom fick de kommunala företrädarna klart besked att mölleboma inte accepterar några asfulteringsarbetcn på Gyllensticmas alle under sommarmånaderna.

Slå katten ur tunnan
äger rum på hamnplanen vid Ruffen söndagen den 3 mars 2002 kl 14.00. Efter kröning av kattadrottning eller -kung bjuder vi
i stationshuset på varm dryck och bulle.
Välkomna!
Möl/e By.förening

MÖLLE BYFÖRENING
FÖR INFORMATION
OM TIDER
OCH EVENEMANG
www.krapperup.nu
tcl042-344800,344190

hälsar alla välkomna till årsmöte i Mölle
stationshus tisdagen 19 mars 2002 kl 19.00.
Motioner tiU ärsmötet skall länmas i byföreningens brevlåda vid biblioteksentren
på stationshuset eller till föreningens sekreterare Henrik Bager. Södra scrandvägen 5. senast 8 dagar före årsmötet.

~ MÖLLE HAMN lllfll

TANDLÄKARE
1

Tandläkare Renata Fex och
tandhygienist Gun-Britt Algehov hälsar nya och gamla
patienter välkomna till
tandläkarmottagningen i
Nyhamnsläge
Krapperupsvägen 115
Tel. 042-34 48 03

RUM UTHYRES
Ett rum, 30 kvm med gemensamt väntrum på tandläkarmottagningen i Nyhomnsläge
fr.o.m. 1 moj 2002 (lokalen är
lämplig för fotvårdare, kosmetolog, hudterapeut etc.)
Kontakta Renata Fex,
tel 042-34 48 03.

MÖLLE BRIDGEKLUBB
Vi spelar bridge tisdagskvällar på Bella Vista
i Mölle. Är Du intresserad - kontakta gärna:
Elisabeth Södergreo, tel 34 73 60 eller
Irma Sköld. tel 34 73 39

håller årsmöte
lördagen den 9 mars kl 10.00
i Stauonshuset. Mölle

MÖLLE VÄGFÖRENlNG
Datum för årsmötet harv id tideri för detta
nummers pressläggning ännu ej fastställts. Det kommer att meddelas i dagspressen.

STRANDSTÄDNING
kommer att ske söndagen den 24 mars.
Samling vid Mölle hamnplan kl 9.00. När
, i rensat klart någon gång runt middagstid tackar byföreningen för hjälpen och
bjuder på något gott hos Knafves Cafe.

VALBORGSFIRANDET
För att Du skall kunna köra in med bränsle till Valborgsmässobrasan kommergrinden till fäladen an hållas öppen lördag
och söndag 27-28 april, klockan 10 15.
OBS! Ej annat än kvistar och grenar.

Mölle Hamnalle!(?)
MÖLLE BOULEKLUBB
Eller flitige spelande hela hösten avslutades året med den traditionella Julcupen.
Spännande omgångar och glatt humör
trots rätt bistert väder. Ston kalas pä banan med buijong, nyrökt ål. smörgås etc
mellan seten. Tävlingen vanns a, Bertil
Norin. Närmast väntar årsmötet den 20
mars. Någon gång skall väl sedan våren
, isa sig så pass att boulespelet kan komma
igång igen. P.C.

Så skall tydligen vår nyaste gata kallas,
det har byggnadsnämnden beslutat. Det
forslag som Byföreningen lämnat efter
uppropet i MÖLLEkuriren, Petter Swens
väg. röstades ned med motiveringen att
lokala kändisar inte skall förekomma i
gatunamnen. Petter Swensson var förste
mnehavare av den gård, på vars mark gatan nu dragits. Gården byggdes efter branden 1890 mitt emot infarten till kapellet
och revs slutligen på 1980-talel.
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MÖLLEkuriren frågar.....
Var handlar du numera?

Geine Ekmark och Britta Nyström:
- Egentligen tycker jag bäst om Vikings delikatessdisk. den är toppen. säger Britta och Geine tillägger:
- Vi handlar på gröna Konsum. där finns så fräsch
frukt och så får man sa vänligt bemötande.

,ifag,ms Andersson:
Jag handlar på_ tva ställen.
Skutan - någon närmare
presentation behövs väl inte och i 1löganäs. oftast på AG:s
Favör.

Stig Olsson:
- Som det är nu är vi JU
förvisade att bedriva ,år
vardagshandel i Iiöganas
eftersom Nyhamnsläge mt;: har
komplett service.

Monica Bengtsson:

Leif Persson:

Märta Bager:

- Jag jobbar i Ängelholm så jag
handlar pa Brännboms. Om jag
behöver nagot smått så handlar jag
det på \ägen hem. på Skutan i
Brunnby.

Det är vanligtvis min fru
som handlar nch då blir det
inne i Höganäs.

Jag handlar på Skutan i Brunnby. Ar det
något man vill ha som de inte har så
rekommenderar de något likvärdigt - , liket

ibland visar sig vara bättre. De kör ut , aror
en gång i veckan och är överhuvudtaget
väldigt service-mimled. Jag är mycket nöjd.

i P E GE ~
Välj rätt lackskydd fr å n början!
Tetc:ar 1obbar 111P.(I nwknödens bi!sl,1 tHlonl,lcksky(!(! illeia l 2•)', PTFE 1I
Vr pa Tcfcar qor drn bil otroligt speq!'iblank. sn1t1tsilvv1sa11de lat1skott
och [1r.1 ett okal andrahandsvarde Vrll au veta 111er 7 n,ng en Tdcar•
Center nara d111 ,~11er hesok vfH t1en1s1,1a www.tefcar.com
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