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Det lider mot höst. Den färgprakt som
sommarens allo blommor bjudit på ersätts
av träds och buskars gulnande och
rodnande bladverk.
Vår by är stadd i förvandling - i stort och
smått , på gott och ont eftersom vi allo ser

,(
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olika på saker och ting - och detta hor
Möllekuriren tittat närmare på.
Hur kom det sig att Mölle Byförening blev
Mölle byförening? Vi blev nyfikna och har
tagit reda på bakg(unden. Avslöjas kan att
det är kvinnor bakom allt!

Berusad av Kullaberg!
1945 w1r Mölle/111/t (IV e!;tniskojlykti11gar. Jag vtlr
åtta år och en av dem. Meda11 de vuxnll slets mellan
/remlii11gt011 oc/r tacks(lm/,et över trygghete11 i det IIJ'll
lllndet, så kastade vi bam O!,s iiver allo spiimw11de
möjligheter till lek, som Ku/laherg erbjöd.
Jag bodde pa Storhallen med mina föräldrar. ett pampigt
hus. som fick g.e vika för nuvarande Brantclid. Till sommaren
upplöstes lägret. Inga mer grötfrukostar på Lalla Olinsons
Grand! Min far blev sänd på sanatorium. min mor och en väninna fid,. jobb i köket på Kullagården. Där började en arbetsam period for mamma med nytt språk och nya krav. medan
jag hamnade pladask i paradiset.
Första gången jag kom in i köl,;et hade Sven Hallström, som
sl,;ötte hotelle 4 precis lagat glass. Jag blev stum av lycka när
han räckte mig vispen att slicka! Vi bodde överst på ..hönslofteC (mittemot Johannas butik). Där regnade det in och , i
fick flytta på sängarna och sätta fram spannar. Men \'ad gjorde
det, när jag varje morgon kunde sticka ner till Edgar Lindström
och bläddra i den stora "hästaboken'' i hans mysiga kök. Farbror Lindström var bonden på Kullagärden och för mig var det
som att komma hem till fannors gård i Estland: här fanns det
hästar! Farbror Lindström lät mig rida och jag var ofta med på
fält och åKrar.
Till häst på Kullugorcle11. /9./5.

Som jag minns, så var det golfbana bara pä ransvikss1dan. Spe-.
landet kom sakta igång efter kriget. Danska drottningen slog
några slag och vi var forvånade över att hon hade stoppade
strumpor. Kronprins Gustav Adolf besökte Kul lagården och
estniska skolbarn sjöng för honom.
"Vi" hade en äkta skotte. som skötte banorna. Han ble, kallad
Mac. En dag kom han med en rådjursunge som fick heta Golf
och som ble\ alldeles tam. Den följde mig som en trofast hund.
eftersom jag var den som hade tid. Den sov inne i hotellet (det
gjorde vi också ibland) och varje morgon måste vi fort-fo1t städa
upp Golfs små katfobönor. innan gästerna vaknade.
Vi estniska flickor på Kullagården sprang som getter på klipporna: ner till stenigt bad i Ablahamn och längs klippsligen
ner till skolan i Mölle. Ja. det var ett paradis med liUekonvaljer.
hästar, rådjur och ibland en slick glass ..
Ödet såg till att vi tiIl hösten hamnade i Malmö. När jag var 16
är hade jag sommarjobb och sparade ihop till tåget till Mölle
och två nätter på Strandpensionatet. Jag hade inte varit '"pa
landet" sen jag lämnade Mö lie, så jag var bedövad av lycka när
jag steg av tåget. Tårarna kom utan att be om lov. Det var inte
bara Estland som var mitt barndomshem. det var också Mölle.
Jag började vandra uppför backen bort Lill vaktsrugan - och där
stod farbror Lindström! Alldeles darrig gick jag fram till honom: "Kommer farbror Lindström ihä~ mig?" Han tittade forskande pä mig och sa plötsligt: "'Hobunel" (häst på estniska!) Så
grät vi och kramade varandra.
Det var starkt att aterse Kulla.berg. Längtan bort från storstan
hade gnagt länge nog och nu kunde jag dränka mig i en slags
c;könhetsextas. Jag blev herusad av Kullaberg.
Det har jag fortsatt med! Under min gymnasietid i Malmö
skrev jag i Juniorposten i Kvällsposten. där en annan
möllefamast arbetade. red.sekr. Thomson. Och tecknaren Lasse
Crona. min nännaste chef var ju en känd profil i Arild.
När det började komma killar med BIL in i mitt liv. så ble'> de
alla "tvångsdeporterade"' till MöUe. något som de visst satte
pris pa. När jag gift mig och fätt barn. var det den naturligaste
sak i världen alt söka efter sommarställe i Mölle. Värt första
napp fick vi med kapten Krabbes hus. På den tiden var det
ordning på Fägelviken. så lilla Aino och Nina kunde plaska
tångfiitt. Yär rottweiler Atti var alltid med oss vid tennisbanan
där vi dagligen hejade på pappa Aiian. Det var härliga tennistider under Eva och Ulf HaJlbergs inspirerande ledarskap. Under hamnfesten klädde vi ut oss i stiliga vita klänningar och
randiga baddräkter och minsann fick jag pris i hattparaden
också! Efter kapten Krabbes hus hittade vi kapten Brandts hus.

MiM

Marita i Mölle

t
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Brudklänningar, fes1bläsor, högtidsdr'åkcer.
Jag ritar ochsyr upp efter Dina önskl.'nlål.
Kläder till vardag och fest
Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26
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nu sä fint restaurerat av Cosmos. Så kom tre härliga somrar på
Rosenhill hos Ellen och Harry Malm. En roscnhillsonunar tog
Nina simgrodan i barnbassängen - med skrubbsår pä knäna.
eftersom "bottnen kom för nära". Aino simmade redan ''på djupet" tillsammans med en Wamerbring-pag. Han klagade över
att alltid komma sisl i alfabetet när märkena skulle delas ut.
Det var Alf Yngve. som stod för simundervisning.en i Solviken.
Några är fanns det "brädor" att ligga på i Solviken och det
gällde att komma tidigt och ockupera en. Så llirsvann de. Man
satte upp omklädningshytter. De ilirsvann också. Det är bara
tången som inte försvinner ...
Efter att ha hyrt oppe i backen. höll vi oss borta från Möllc
några år. Ödet hade parkerat oss i Oslo och del hände sä mycket,
att Mölle kom lite i skymundan.

När jag efter några somrar återvände ensam, tog jag in hos
Margit och ''Lappen'', där det verkligen var öppet hus och alla
nationaliteter i köket. De senaste åren har jag och min dotter
Nina tillbringat underbara ve~kor hos Eva Larsson i hennes
ltlla stuga. Tänk au vi hamnade i famnen på Eva, denna livsglada färgklatl. som älskar konst, filosofi och Wagner med
samma passion! Framför allt älskar hon människor och de som
en gång blivit hennes vänner. älskar henne.
Men nu har mina båda flickor gift sig och ffitt barn, så nu är
drömmen att få hyra ett större hus än Eva kan erbjuda. För nu
är det dags för mina barnbarn att invigas i Kullabergs mystik
och plocka snäckor och stenar och björnbär. klättra i klippor
och dricka h:>llesaft på Himmelstorp, stå högst uppe vid fyren
och känna att här. just här. är Världens Hjärta.
E11e-liis L1111llberg

/

Det var dans vid Ra11sl'ik en a11g11stikräll.
Hm:et var en svart kuliss
.\led Da11mark~.flirriga ljus i fonden
Oc.:h närgangna vagor mm slog upp
Och lelgi1llt nafsade i sig en valstakr.
Där.fanns marschalle1; där/anm (1·k1or
Och ölgla:, glänste
Och hela Afölle stod och sug och drömde
Når vinden dansade med 1·implar och med kjolar
Sa 1·a orkestem p/iJtsliRI all dom /;'ös!

•\

Förtvh-lade som öl'ergirna barn
Smög ,·i i skogen
Och ryckte vi gall vil.1e
Fast vi känner wuje träd
,\,/en det var det, au sm11111w·e11 Par s/111
Och dansen örer.
Allt stod Jtil/a.
I .'n'arw stanunars tystnad
Gräl jag sa hit/ert mol din axel
Och ömkade m(g evigt li1•
.Jmf hä,: justs nu och aldrig härifran.
J

'

19 7 3 1/amt?{est i gammaldags elegans.

••

FONSTERPUTS
FÖR INFORMATION
OM TIDER
OCH EVENEMANG
www.krappcrup.nu
tel 042- 344800, 344190

c•post:criks.fonsterputs@curomail.sc
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Aldrig förr har det hänt så mycket i Mölle som nu
Vita brn är det största projektet av alla de olikaförämlri11gsarbeten som
l,ål/e; på att ge Mö/le ett 1,eft nytt ansikte. Men runt omkring de1111a och den
gamla stationen händer mer ä11 11ågonsin. Här sammanfattar
~fÖLLEkurire11 allt som är på gång.
Nu är den snart färdig. Byggnationen står
klar i september och de resterande markarbetena skall vara slutförda innan årets slut.
Ei·u Geurgsnn på JM Bygg har ansvarat för
projektet Vita b}n och berättar att det nu
fin11s .29 nya lägenheter lordelade på de sex
husen. Samtliga är mark-. terras.-;- eller 2plan~lägenheter med boyta tran 64 till 1.21
1-vm. Bakom utfonnningen står arkitel-ten
Pontus Möller A, de 29 lägenheterna Ur 17
sålda (i mitten av augusti) och ) tterligarc 4
reserverade. Aterstär således ana for hugade
spel,,ulanter.

Högauäs/,em sä11ker
1,yresnivån
I exploateringsa\1ale1 med JM åtog :-ig
kommunen att uppdra åt Höganäshem au
köpa lägenheter tör uth) ming. Höganäshem har således köpt äna av ltlgenhetema
för att i sin tur upplåta dessa med hyresrä11. De första beräkningarna gav så höga
ll\ror au många reagerade, vilket tick
b~laget att sä;;i:a nivån ordentligt. Enligt nye ordföranden. Jonas .~)·ren. har
man återigen sett över hyrcsnivån vilket
resulterat i ;tterligare lägre h~ ror som
erbjuds de intresserade Nu är billigaste
alternativet nere i 8.800 män för 64 kvm
och dyraste är 12.500/män för 93 k.. 111.

Huvudsakligen har man annars tänkt sig
veckovis uthyrning. I hotellet kommer att
finnas en bistro. där frukostbuffet till hotellets gäster skall ,ervcrru.. Under dagtid blir det ~ervering a, lättare rätter och
öppet även för andm än hotellets gäster.
Kviillstid blir det ingen servering.
Faslil.dwten är ritad av Pontus Möller.
samma ;rkitekt som ritat Vita byn. Arkitekturen är Janskmspirerad med stora
fönsterpanier. Fasaden lär inslag a, cede11rli 1111.:n är huvud:-.akligen i vit puts
med aluminiumdetaljer.
Inredningen blir av hög kvalitet med
bl a helkaklade badnim och oljade trägolv. Parkeringen framför hotellet sl,;all
stensättas och i den lummiga trädgården
bygger man en tolv meter lång pool för
gästerna.

Sten ud1 A1111 Xelso11.

TEXT: HÅKAN LIND

Belys11i11g mellan Gylleröd och
stationen
Ända sedan Gyllerödsområdet byggdes
för snart trettio år sedan har det s3"nats
en belyst gängväg till stationen. Nu äntligen har det blivit pengar till detta och
belysningen mellan dessa delar av byn är
redan i tiunktion. Dessutom har gångoch cykelvägen från Gylleröd till Västra
Bangatan asfalterats.

'Det lilla huset på prärien'
skal/få grannar
\1ilt emor uppfarten till kapellet låg tor
inte så länge sedan en bondgård. Den
b>ggdes 1890 utanför egentliga byn och
som er.;ännmg for den gård där den stora
branden <;tartade. l ngefär hundra är senare revs den fl.\r att ge plats fur ytterligare nio, illor som en länk mellan G~ lieröd och Mölle. Sedan förra året har byggnation och försäljning av tomterna ~tartats i Eksjöhus regi. Jan ·l11Clen.Hm pa
Eksjöhus i Helsingborg bekräftar au försälJningen gan lite i stå. Eu hus har övervintrat ensamt. Men nu lär det komma
igång igen. Ett hus till börjar byggas 1110111
kort och minst ytterligare ett blir färdigställt under vintern.

Mölle J,amnalle blir Mölle
halva/le
Det blir inte någon alle a\ den nya infart.svägen. Det har aldrig varit meningen.
Byggnadsnämnden. som namngivit infarten. har nog fått det om bakfoten. säger Ull Andersson. som arbetar med
;;,arke~ploatering inom kommunen. Den
nya infarten kommer helt enligt planerna
att få träd planterade enbart på södra sidan innan markarbetena är helt avslutade.

O\'a11: Huvudentren mot öster och parkeringsplmsen
Nedan: Gtf\'C/jc1sacl 1110/ slatJUnshuset

Mölle Lägenltetshote/1 klart i
februari, öppnar till påske11

~

De relativt nyblivna möllcborna Sten och
Ann /\"e/son. som bygger den nya hotellfastigheten på gamla alfärstomten. har
tänkt att driva hotellet själva. Det blir elt
lägenhetshotell i nischen mellan vad hotellen och campingen kan erbjuda. 16
lägenheter mellan 25 och 65 kvm som
kan hyras tom per dag om så skulle vara.
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Vita hyn

'

Mö/le krukmakeri
Nästa pr~jekl att färdigställas kring stationshuseL är Lisa IVoh(farts Mölle K111kmakeri. Krukmakeriet har funn its , id
infarten tillsammans med Mölleträdgården under de senaste åren. Precis till spetsen mellan Postvägen och Mölle Harnnalle. den gamla och den n)a nedfarten
från Kullabergsvägen. nyLtar verksamheten. nu alltså till en egen fastighet. Den
skall stå h.lar till jul är del meningen. berättar en delvis mammaledig Lisa. I anslutning till h.rukmakeriel blir del plats
för etl mindre kate som Christine Lindblom i.kall dnva I !usel är ritat av pappa
arkitekten Thomas Wohlfa11 i Viken.

Butiksföreninge11 hoppas på
affär till nästa sommar
Många bollar i luften är det just nu för
butiksföreningens styrelse med /\la1s Jacohsson och Erik Wennentröm i spetsen
Ungefär samtidigt skall de försöka sy ihop
tomtförhandlingar med kommunen parat med kommunens förändring av detaljplanen. preliminär byggkalkyl, tänkbar
arrendator och ungefärIigt an-ende samt
medlemsvärvning till föreningen. Just nu
är det 128 som tecknat ett preliminärt
intresse att satsa å1min~tone 2500 kronor som insats. En affiirsbyggnad kom-

Sa har kommer krnkmakeriet

ull

se 111

mol il?får1sgata11

mer att bli så enkel som möjligt, men
extcriö1t blir kraven att den passar in i
miijön. Något platt tak blir det inte mer
exempelvis.

Byföreningen driver
stationsltuset vidare
Ett n) tt tioårigt avtal har Syföreningen
tecknat med kommunen Som en följd
härav kommer stationen att förses med
bergvänne. Föreningens ordförande. Per
Steholt. säger att f n behöver ingenting
ätgärdas exLeriört. De sex borrhål som
behövs för bergväm1c111',tallationen kommer att klaras av på f\ra dagar. Utvändigt underhåll på byggnaderna är kommunens ansvar. Byforeningen skall däremot hålla tomten bakom stationen i
ordning.

Eve1ttuel/ ombygg11ad av
Gyllenstiemas alle
Vår paradgata. Gyllcnsticmas alle, är
Vägverkets ansvar, liksom KullabergsMÖLLE kuriren nr 3 2002

vägen och åtminstone än så länge Postvägen. Övriga gator inom byn är
Vägföreningens ansvar. Dessutom är träden och grönytorna längs alten
Väglornningens ansvarsområde. Som en
följd av att de1 lagts förslag om begränsad hastighet till 30 i hela byn har frågan
om Gyllens1iemas alle tagits upp. Bl a
Hakan Göthe, kommunpolitiker och
Vägföreningens ordförande, anser att
något måste göras åt gatan for att vi skall
slippa blomsterlådor eller dylikt. Därfor
finns det nu tankar på att gatan skall
smalnas av och ges stensatta parkeringsfickor av samma I) p som nu finns på Storgatan i Höganäs. Men det finns ännu
inget beslut om detta och om det blir beslut så kan detta inte förverkligas förrän
tidigast under nästa år.
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Några frågor
till kommunalrådet
Dagmar Forssberg:
Vad händer med fotbollsplanen som
fanns tidigare?

-Den nyttas lilll området söder om
volleybollplanen på stationsområdet. När
detta läsas skall planen vara iordnin~iäUd
eller ätrninstone på god väg.
Vad skall hända med gamla
bensinmackstomten?

Den är w1der försäljning. I skrivande stund
pågår förhandlingar. Om inget ofönJLseu
inträfrar kommer en Mölleföretag att köpa
den for att bygga kontor där.
Och mark för butik då?

Kommunen kommer att göra allt för an
möjliggöra läge för en butik vid stationen.
Precis söder om den nya infartsvägen där
den övergår i Gyllensticmas alle är det meningen att en butik skall kwma byggas. Planfrågorna skall i alla full inte behöva lägga
hinder i vägen. Men om det blir av beror på
om det finns någon tillräckligt drivande intressent som Butiksforeningen exempelvis.
Avfallscontainrarna då?

De skall inte vara kvar på sin nuvarande
platS på stationsplanen. Kommunens första alternativa placering vid transformatorstationen ut mot kapellet -- stöp på
markägarens (Krapperups) n~i. Nu har kommunen sökt bygglov for placering vid Västra Bangatan. Längs oxelhäcken skall göras ett ingrepp och där är det tänkt au schak1a
ur så au containrarna hamnar någon meter
under marknivån på stationsplanen.

Här och där i tidninge11
kommer ni framöver att hitta
MÖLLEkurirens betyg
på olika foreteelser i byn.
Här lir det forsla:

820
Befolkningsutveckling

1986-2001

800
780
760
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I
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660

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Befolkningsförändringar i Mölle
Antalet aretnmlhoende i Mölle är pa väg ner f1lte pa mycket länge
hur det raril .mfa som nu. Per den sista december, fjol var det 70'J
mantalsskrima. Kan de nya projekten i byn ha/la ms kvar över 7 00streckel vid orets 111ät11111g?
Vad ä1111u 1•ilrre ät; sa har andelen ungdomar (under 16 ar) sjunkit
från 20% till I 0% under de ~enasle 20 aren. Under samma lid har
andelen folkpensionärer stigil ji·an 2-1 til! 33%!

.Mölle .Måla,na
(l\ileri111•dktolt·tet
Per-Johan Holmbeck
aukt. fönsterunderhållare

Norra Strandvägen 40 S-260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31 Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas Aiksförening

Några uppskattande rader
om stationsplanen - och fritidsområdet söder om stationen som
nu har kompletterats med en
fotbollsplan. Vi kan med glädje
konstatera att markarbeten
utfö1ts i planerad tid. DessULom
blev resultatet mer än godkänt.
Vi har måhända ingen affär - än
så länge men utrymmena för
gemensamma aktiviteter kan vi
inte klaga på.
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Utöver det traditionella måleriet utför vi även:
* fönsterrenovering
* hetvattentvätt med algborttagning
* målning med äkta svensk linoljefärg
* äldre målningsteknik samt dekorationsmåleri
Vi har även försäljning av:
* rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
* algtvättmedel
* linoljefärg

MÖLLE kuriren nr 3 2002

LEDAMOT

MÄKLARSAMFUNDET

TRYGG
FÖR-

SÄWNING
AVER
BOSTAD
Mäklar.firman
Peter Nykvist AB
Tel 042-35 22 40
www.ddg.se

DAHLBERG

Lunch 12-15 dagligen

Captain 's:
torsdagar
fredagar
lördagar
söndagar

18181212-21

Välkomna hit och njut av den goda maten,
den vackra utsikten och den gedigna atmosfären.
Tel 042- 362230
Grand H61e/ Mölle, Bökebolsvägen 11
w11iw.grand-molle.se
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Dags
att boka
vinterns
resor
till snö

\-la~ larri n11a11 { . II al I :h·n ,( ;11 Il

.ekenstam.se
~042-123330

Ta chansen
att börja träna golf!

Boka din resa

hos oss

(iHöl?ariäs'-,Resebvra
0

Storgatan 64
263 31 Höganäs
Tel 042-34077 6
e-mail:
info@hogonos-resebyra.m.se.
Vår nya hemsida finner du pa
www.hogonos-resebyro.nu
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Hör av er för mer information.

Har du bokat golfresa till våren?
Johanna ordnar golfresor till Sydeuropa.
Se mer på vår hemsida
www.golfutrustning.com

Johannas
~Go1fsho1
MÖLLE kuriren nr 3 2002

Hej alla Möllebor!
Jag heter Karin Wagner och har fått förtroendet, tillsammans med min
syster Efva Norden (till vänster på bilden), att frän och med den 1 september ansvara för Hotel Kullaberg. .lag och min syster kommer närmast
från Göteborg och vi har båda arbetat inom hotell och restaurang under
lång tid. Och vår ambitionsnivå är hög!
Vårt mål är att skapa ett levande hotell, såsom det var vid förra seklets
början, od som det ,·ar för barn några år sedan. Därför ska vi satsa året
om, inte bara på konferenser, utan också på turism, evenemang och på
er - Möllebor. \'i vill få tillbaka hotellets unika atmosfär och stämning
och där behöver vi er hjälp. Utan lokal anknytning blir hotellet vilket
hotell som helst. tvled er hjälp blir Hotel Kullaberg unikt.
Hotellet är beroende av att byn mår bra och fungerar med kommunikationer, affärer, bostäder etc. Det vore inte roligt om Mölle blev ett nytt
Smögen som blommar upp några veckor om året för att sedan ligga I träda.
Därför ska vi i möjligaste mån verka för ett levande Mölle - aret om.
Inom kort kommer ni att få erbjudanden i brevladan som förhoppningsvis
kommer att förgylla er tillvaro här i Mölle. Har n1 nagra fragor, förslag
eller om ni bara är nyfikna, så fråga efter Karin eller Efva.
Varmt välkomna!

Karin \Vagner

HOTEL,iULLABERC
Tel: 042 34 70 ÖO • www h~telkul/aberg.se • info@hotelkullaberg.se
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Från Fågelviksklubben, via Kvinnoföreningen till Mölle Byförening
En av sommarens allra skönaste dagar hade Möllekurirenförmtmen allfa mötafyra av de kvinnor som
hetyll mycket.for framväxandet av det som blev dagens .\fölle B)förening Stämningen var uppsluppen.
tankar och associationer dansade likt eldflugor. då damerna - som t;//sammans är 343 ar - mindes
aren fran mitten av 1950-talet fram fil/ böt:ian av 1970-1ale1.
Ingeborg Höber. född Ni, är född och
uppvuxen i Mölle. Ingeborgs föräldrar
hade livsmedelsaftaren "Karl Ny" i det
hus som idag kallas ··skäraton". Ingeborg
dre, affären under namnet ··tngebnrg
Ny... sedennera Mölle Snabbköp. 1959
sälde hon affären Idag bor Ingeborg i
Höganäs. men tar sig då och då en biltur
till Mölle.

Lisa KnarH, född Lundberg. kom till
Mölle som 7-8-åring. Hon vä.xte upp på
Kullagårdcn. där hennes förtHdrar drev
jordbruk. 1936 gifte hon sig och fl) ltade
ned i byn. till det hus hon bor i än idag.
Gerd Killman. född i Göteborg av föräldrar som härstammade frän Mölle och
Brunnby. Gerd har ..alltid bott i Mölle".
även om hon varit bosatt på annan ort.
och på andra kontinenter. Numera är hon
sedan många år bosatt i Mölle.
Aina s,ensson. ..hrevbäram·s fru''och
lillnickan i församlingen. född i Degeberga på Skånes östra sida. Aina kom till
Mölle genom anställning hos familjen
Sahlsten. där hon passade Björn-Åke och
arbetade i charkuteritillverkningen. I-lon
trätfäde Sonny Svensson. ljuv musik uppstod och hon blev Möl lebo.

Fågelvikskl11bbe11
Ingeborg Höbe1: ständig on(/hrande
under K,·innoforeningem ,·erk.wmhetsticl.

10

Majken Lindelöf-Nilsson bildade tillsammans med bl a Gerd Killman f<>reningen
Fågelviksklubben. r\lla som ville kunde
vara med. Aret var 1955 och förening-
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ens ändamål var att hålla badet och
badh)-ttema vid Fågelviken i ordning
genom underhåll och förbättringar. Varje
gång medlemmarna träffades, lade man
2 kr i en gemensam pon. Föreningen var
verksam fram till 1984.
För underhällel anlitades huvudsakligen
lokala firmor. I Mölle fanns flera företag
med verksamhet som var till nytta för
Fågelviksklubbens behov. Här fanns le,
Nya Kolaffii.ren. lastbilsåkeri. som levererade sand. Trädgårdstjänst Lennart
I-lagström som utförde röjningsarbete.
Ake Svenssons byggnads Alt byggde
badbrygga. KG Nilsson ftillde träd. JW
Svensson utförde mäleriarbeten och Karl
Olofsson höll badplatsen ren från täng.

Mö/le Kvi11noforenb1g
Ur Fagelviksklubben uppstod sedan
Mölle Kvinnoforening. Ingeborg Höber
berättar:
- Vi var samlade i fägelviksklubben
nägra stycken och började där prata om
all kvinnorna skulle försöka samla in
pengar till va1mba<lhuset. som hotades 3\
rivning därför atl det var i dåligt skick. I
alla tider har det varit så att kvinnorna
kavlat upp ämiarna och tagit fatt i saker.
sliger Ingeborg.
Det beslöts att man skulle bilda en
kvinnoförening. Signe Eriksson textade
anslag.. som sattes upp och på våren 1956
ägde ett möte mm på Turisthotellet och
Mölle Kvinnoförening bildades.
Det var {Werväldigande med alla som
samlats på Turisthotellet. minns Ingeborg.
Kvinnornas goda organisatoriska förmåga kom genast väl till pass. Den nykonstituerade styrelsen. bestående a\:
Ingeborg Ny-Höber (ordförande under
föreningens hela existens), Lalla Olinsson. vice ordförande och Signe Eriksson.
sekreterare, Gertrud Elfversson, vice sekreterare och Gulli Svärd, kassör. satte
igång med del f<>rsta i en lång rad arrangemang i Kvinnoföreningens regi. Ingeborg berättar:

r

KVINNOR BAKOM ALLT!

- Vi ordnade upp hur , i :,kulle ha det.
Genom fru Olinsson, som just ö,erlätit
Grand till Ek. fick vi använda Grand
under pingsthelgen. Vi antecknade vem
som skulle ansvara tbr det ena och det
andra.
Ur minnesameckningarna från mötet
på Turisthotellct framgår att man skulle
tigga ihop kaffe och annan förtäring.

Olika uppgifier torde lades. För biljettförc.äijning skulle sålunda Gulli Svärd ansvarn, med Anna-Lisa Paulsson som avlö:-are. Kallckokn111g :,kulle skötas av fru
Clara Andersson, till servitriser utsågs
Lisa. Majken. Alfrida. Tora. och Lillan.
Disken skulle skötas av Inga Hansson.
För bröd.kontroll ansvarade Karin Andersson och Ingeborg Broden och för

Evenemanget ägde rum under pingsten 1956 (citat fran skrivelse till Landsfiskalen i Höganäs distrikt):
-undcncclmad ordförande i 1\10llc: K, innoltircning. s\lm har till uprgill .,n ,erka för
a~tadkommamlc och bibchallandc a, allmiinn~ ttiga angcfägcnhcter inom Möllc
municipalsamhällc. fär h!!nm:d anhalla mn tillsuln<l alt , id av föreningen anordnad
ntljcstillstiillning a Grand I lotcll i :\lölk fä anordna o1kntlig dans söndagen den 20
maj. 1956. ping.stJagcn. dels mellan klockan l-t00-18 00 och dels mellan klockan
20.00-23.00.
Vid nöj~-s1ill,tällningcn l.om1m:r cnda:,i sen..:ring a\ kall.: och hröd samt alk.oholfria
drycker all äga mm al allmänheten. Ht~iamte för servering at allmänheten ifragakommandc kalle och läskedrycker i (ivenäganJe utsträckning skänkts till föreningen.
erforderlig arbetskraft ~tälles grati$ till l<\rfogandi.: samt hch~Wn.in~en a\ testen att
odelad användas for det ändamal ,ilkcn föreningen tagit som sin uppgift att verka för.
1'.löllt: Jcn 14 maj 1956
Hlr Mölk Kvinnomn:ning

;l1e1:löre11ade ulw!f<jrfi;re dellu
varmbadhuset ses.fr v Gerd l\illnwn.
Ingeborg Höhe1; Lisa K11a.fi:e och
Aina Sl·ensson.

läskedryckskontroll Britt Lindström.
Gerd Killman med fru Gunnesson som
avlösare. var ansvariga för borddukning.
Kerstin Knafve. Ann-Marie Elfversson
och Buppan Elfversson m f1 var mannekänger.
Ansökan beviljades och arbetet med att
åstadkomma och bibehålla allmännyttiga
angelägenheter i Mölle hade börjat. De
första aren satt gubbarna på bänken vid
Ruffen och raljerade över fruntimrens
best) r. Men till slut förstod de att kvinnornas ihärdighet minsann gav resultat.

lngcblirg 1'.}-1 löber
Fru
OrJl<\rande··

\'om ma1111ek.t.i11ger sags

,ystrama l1111-,\larie och
811ppw1 F:/Ji·er.uu11.

Varens alla krukor - direkt fran ugnen!
Några med blommor i, andra utan.

Gertrud tl.i/11111)
F.//l'ersson, Bi1'1[it fl=(f{eh/,
Jngehorg Berggre11.\'i/:sso11. /11gehorg \j'llbhe1; Kersli11 K111!fve
.mm/ ''/licke111 1•id fyren ··.

MÖLLE
kRUKMAKE~\

«"'-~
MÖUE kuriren nr 3 2002

l1

Det gamla l'Urmhadhuser pa Siiclrn
Strandrägen är i Jag privatbostud
och tegelkläll.

Damerna minns:
Vi höll igång hela vannbadhuset (som
låg i det gula tegelhuset på Nom1 Strandvägen 50. närmaste granne med nuvarande konvalescenthemmet Strandgärden).

Här vankades salta vanna bad. Tängrus1-or hämtades direkt ur havet. Fru Molin
skrnbbade den som så önskade. Det fanns
son{margäster som kom till Mölle enkom
for nöjet att fä besöka vannbadhuset ocli
fröken Flensburg, som arbetade vid posten i Höganäs, kom med tåget till Mölle
fbr att bada i vannbadhuset.
Till badhusets renovering. påbörjad hösten 1956. ställde Mölle Kvinnoförening
hopsamlade 8 500 kr till förfogande. Det
\ar en mycket omfattande renovering,
som sammanlagt kostade ca 20 000 kr.
Kvinnoföreningen var verksam under en
tid då TV ännu inte fanns i varje hem.
och det var tacksamt an arrangera ··11öjes1illställningar'' såsom luciafest. julfest.
valborgsmässofirande och midsommarfirande. Fester för välgörande ändamål.
som den gången då många flyktingar från

Hyr lägenhet i "Vita Byn"
2 RoK 64-69 kvm ca 8800 kr/mån*
3 RoK 93 kvm ca 12 500 kr/mån*
För mer information kring villkor och intresseanmälan vänligen kontakta oss på tel. 042-

34 24 20
AB Höganäshem
Box 96

263 21 Höganäs
e-post:hoganas@hoganashem.se
•Preliminära ca hyror
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Ungern kom till Mölle. arrangerades
också.. Lotterier anordnades och man gick
samman hemma hos varandra och 1illverkade lotterivinster.
- Jag har fo1tfarande kvar den fina tuppen du gjorde. säger Aina till Gerd.
1958 anordnades den första Hamntesten.
där Hattparaden kom att bli ett stående
och mycket uppskattat inslag. Gerd
Killmans uppseendeväckande anischer
lockade många besöl-.are. Manga kom just
för att ta se på hattarna och damerna som
visade dem. Hattarna 1illverkades pä egen
hand inga färdiga modeller förekom.
Man hjälptes åt. och de mest fantastiska
och välgjorda kreationer kunde beskådas
på Hamnfestema under åren som följde
Lisa Knafve minns:
- Ella frän Capella hade en "äggig·· hatr

och min dotter Eva hade en hatt av äggkartong. Vi hade en hattmodist från
Malmö som bodde hos oss på somrarna.
och hon hjälpte oss göra i ordning hatten
och matchande klänning i svart-vitt.
Byborna ställde mangrant upp och hjälpte
till var och en efter bästa fönnäga. Aina
Svensson erinrar sig hur man organiserade kaffetiggeriet
- Först gick vi runt och lade en lapp i
varje brevlåda. Någon dag senare gick\ i
samma runda igen och i så gott som alla
brevlådor låg en kvarts kilo kaffe. En
tredje runda gick vi också och lade tackkort i givarnas lador.
Under sin 16-åriga verksan1het samlade
K, innoföreningen ihop sammanlagt ca
50 000 kr. Då är alla timmar a\' nit och
frivilligt arbete oräknade. Det kapiml
dessa eldsjälar till damer investerat i
Mölle går inte au uppskatta tillräckligt.
Pengarna användes förutom för varmbadhusets renovering och underhåll (badhuset lades ned någon gång i mitten av
70-talet då de flesta bybor hade installerat varmvatten och modema bekvämligheter) till att Karl X Il :s skansar rensades
upp. till elektrifiering av hamnen, till att

bänkar placerades ut pa fäladen (på sin
tid väckte dessa anstöt). till byggandet av
hamnhusen, och till naggspelet i hamnen.
En dansbana hade vi JU också. vart tog
den vägen? undrar Ingeborg.
Saknar du den Ingeborg? undrar Lisa
med glimten i ögat.
Som säkert framglltt av damernas berättelse. hade föreningen en mycket stor social betydelse.Aina Svensson. minns med
vänne hur hon togs med i den goda gemenskapen bland kvinnoma. ··rast jag var
mycket yngre och inte född i byn··. och
fortsätter.
Aren i KYinnofbreningen är nog. det
roligaste jag varit med om!
Under ~Jutet av 1960 talet fick även männen tillträde till föreningen dock aldrig
till styrelsen! 1972 bytte Kvinnoföreningen namn till Möllc Byförening, med
uppgifl an ··tillvarata byns intressen'" sä
som det står i foreningens stadgar. Ingeborg Höber var Byfilreningens ordförande under det ftlrsta liret.

(n;a~parkering
1

I

för cyklar?
I den föreslagna översik1splanen för
Mölle finns två områden markerade
för infartsparkering. Det ena gränsar till transformatorstationen vid
kapellet. Den placeringen kan man
förstå. Den ligger vid infarten och
har direkt kontakt med en trafikled. Det kan man inte säga om den
andra placeringen. längs banvallen
bonom hästhagen. Där linns i dag
ingen trafikled mer än rur cyklar
och enligt översik1splanen tinns
inte heller någon annan led planerad att passera där.
Har den ritats dit av en praktikant
som aldrig varit i Mölle och som
fatt bristfälliga instruktioner? Eller
är den månne tänkt för cyklar?

I

TEXT OCH BILD: INGRID ERIKSSON

presenterar
nyheter från

FUSION
3.400:-/del
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MAGIC

från 5.800:STORGATAN 62 i Höganäs
042-34 06 23
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Nu är ålamörkret här!
I september infaller ålamörkrel Glmisålama passerar Kullabergs
kust på si11 långa simtur till Sargassohavet. Fiskare Anders
Jälken få11gar en del av dem i sina bottengarn utanför So/viken
och Ransvik. Han ltar specialiserat sig just på ålafiske med bottengarn.
Ler djupt. Inte bara ål utan annan fisk simmar också in i det. Rätt vind är en förutsättning för gott fiske. Friska västliga vindar och solsken är idealväder för att riktiga la'\ar från Atlanten, som kommer för
an leka i svenska vauendrag. ska lorirra
sig in i bottengarnet. Till glädje för gästerna på Svanshalls krog som är en a\ få
restauranger som kan ha äkta vildlax på
menyn. Det vi annars ffir äta pä krogarna
är odlad la, och laxöring.

Svanshall är hemmahamn llir Anders.
där han passande nog är bosatt på Nätvägen S itt första hotlengarn ~alle han

upp utanför Svanshall. men det visade
sig vara till störst glädje för sälkolonin
i närheten som fick lättfångad lbda hemmavid. Anders var mindre belåten och
när Pelle Wallin ville lämna sill bottengarn utanför Solviken efter 36 år. övertog Anders det. Det var för 8 år sedan .
Fiskare är verkligen ett troget släkte och
Anders är inget undantag. I Ian har ägnat sig ät yrket ända sedan han slutade
nian som 15-äring för 25 år sedan 1
Bottengarnet fungerar som en bassäng.
Det är I Ox IO meter i l)rkant och 11 me-

Perioder av ostliga vindar innebär dålig
fiskelycka. Men även då måste bottengarnet vittjas dagligen, om inte annat för
an befria det fran maneter som gör att
det fiskar däligt. Under laxtider vittjas
gamet två gånger om dagen. Eller ryktas
som man säger när det gäller bottengarn.
Att ''ryk1a gåren"' heter det på skånska.
Är del fullt med fisk i gamet hissas det
upp med el\ inschar. ett arbete som tar
två timmar. Fisken håvas sedan upp och
fiskar man inte vill ha och sådana som är
för små håvas lätt över kanten och far
simma iväg och växa till sig. Ve och fasa
om det kommer sill in i bottengarnet! De
lägger rommen och gamet blir mycket
tungt att dra upp och priset på sill är väldigt lågt. A ll ålen köps upp av D}111öllans
fiskrökeri utanilir Klippan. 5 % a\ Dymöllans ål säljs i Sverige och resten går
på export.
Garnet hålls på plats av 7 palar. Den
största är 19 meter lå ng och väger 800
kg. Pålarna i sin tur hålls pa plats av

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Un ikt
handgj ort & handmålat
stengods

Garngränd 6. 260 42 MÖLLE
Tel 042 - 34 76 62, Fax 042 - 34 79 11

2 1 stycken 200 kg tunga ankare. Till
varje ankare går en 100 meter lång
vajer som maste bytas vartannat år.
När det stormar är det nervöst. det kan
bli väldigt gro\ sjö. Ska garnet hålla för
vågornas anacker" E.ller kommer något
drivande och rrasar sönder det? Anders
har tre bottengarn i resen om något skulle
hända. Till det regelbundna underhållet
hör att varje mänad ta upp hela bottengamet och läta det torka på land sa att
smutsen faller av. Är det smut!>igt fiskar
det inte bra. Ibland mäste dykare kallas
in för att försöka fä upp förlorade ankare.
ett arbete som pågick när detta skrevs.
Det lyckades inte vid dcua tillt"lilkt. Vattnet var grumligt och sikten för dålig.
Det är alltså en stor procedur att hålla
redskapet i ordning. Det är alltid något
som ska ses över och lagas. Det går inte
som en del kanske tror att bara aka ut
och ta upp fångsten . Ander-. arbctsdc1g
börjar klockan 6 på mo11;onen och pågår
till 9-10 på kvällen. Fisket får vara yrke.
intresse och hobby, allt i ett. :--/ågot annat
medger inte tiden.
Anders ägnar sig inte bara åt bottengamen utan ocksä ät sedvan Iigt gamlhke
och fiske med smårusor. Pa \ intern fä.kar han torsk utanför Mölle med sin
största båt. HG I0~ Cilla, l Skäldervikm
är torsken helt försvunnen i takt med att
sälarna ökat. Nu Ulr det "isa sig \'ad
sälviruset och säldöden medlor i ökning
av fisken i våra farvatten.
För tillfallet är det otroligt m)cket makrill i vattnet och i deras kölvatten foljer
glädjande nog tumlare. som ,ar så \.anligt här förr.
Anders är kritisk mot införande a, fiskekvoter för kustfiskare. Det har inte hänt
än. men hur ska han göra med
bottengarnet, som i högsta grad är ett fast
redskap om hans fiskekvot uppi) llts?
Kustfisket tar så liten andel a\" fisken
anser han. och är det som gör au hamnarna och kusterna bevaras som levande
miljöer.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
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Krogen på berget

Möllediplomet till Restaurang Intim

telefon 042-34 74 20

Arets Mölledip/0111 delades ut Jillfami(ien /,änsberg - Marie, Nils. Patrik och
Peter samt kök.l·muswren Pelle !'alm med motiveringen alt de sommar som
\'inter rJort Restaurang flllim till en 11ppska1111J träffpunkt .for bade möllehor
och turister och alltid 1•ällwmn111 oss i trinam miljö.

J

--- - - - - - --------

Från bergvärme till boelspexare
- hundratalet på sommarmötet
Sommarmötet på Grand med B;.föreningen har h/ivir en tradition.
En uppskatlad sadan kan man förstå eftersom det a//Jid drar runt
hundratalet fasta och regelbundet återkommande möllehm: Mötet
iir en blandning a,· redovisning. information. påverkan oc:h underhallning. För den senare delen svarade i år Boelspexarna.fi'an
Lund, en skönsjungande kvar/el/.
I är kunde styrelsen redovisa ett nytt h)resavtal med kommunen om stationshuset med annexet. Avtalet löper på tio
år och innehåller en option för
byföreningen att köpa fastigheterna.
Arshyran är nu 56.000 kronor. Därtill
skall uppvärm-ningskostnaderna betalas. Eftersom en investenng i bergvärmeanläggning skall göras kommer
de årliga kostnaderna att minskas. Investeringen är dock på 390000 kronor
för föreningens del. Föreningens kassör. Alf Rasmusson. visade att investeringen är lönsam vid en :W-årig avskrivningstid. De närvarande biföll ett förslag om delfinansiering genom engångsinbetalning av 250 kr per medlem.

Vidare bar st) relsen sökt påverka utfonnningen av hotellbygget på gamla
affiirstomten och stött de kommunala
planerna på en tomt för en ny affär.
Dessutom har man verkat for tömning
av brevlådan även lördagar, söndagar
och helger. Styrelsen kunde också informera om au hastigheten på Mölles
samtliga gator troligen kommer an begränsas till 30 krn/tim.

"Läs översiktsplanen!"
Ordföranden. Per Stehult, uppmanade
b) borna att läsa översiktsplanen över
Mölle och reagera över det som kan
uppfattas som olämpligt Planen kan
man få på kommunhuset i 1löganäs.

Tel 042-34 61 88

Det har också blivit en tradition att våra
ledande kommunpolitiker kommer när
föreningen ber. Den här gången fanns
kommunalrådet Dagmar Forssberg, biträdande kommunalrådet Ulf Mol in och
oppositionsrådet Britt Eklund med. De
presenterade sin syn på säldöd. långrensning. hastighetsbegränsning. parkeringsförbud. strandvakter. översiktsplanen, bredband och cykelväg från
Möllehässle.
·- .

■ - "'. .,...

~- ·1

Besök ·gärna Mölle By~~r'.~~~y~:~!.i'.,~mTsiBa: ,;\~;·\ _..
www .moHebyfOJ~~~ll~~-:~21~mt·....
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Ännu ett boktips:

Arbetsplats Mölle 8:
Mö/le, Arild, Viken, Helsingborg. Angelholm, Landskrona, Helsingöl'; Hamburg, Bremen har el/ gemensamt: det är orter där man kan
möta en vit bil med "Möllemålarna" i blå skrift. Det genu;na
familjeforetaget harfunnils i snart 10 tu: flrman ägs och drivs av
Per-Johan och Ann-Sofie Halmbeck, båda kända mölleprofiler.
Ann-Sofie kommer ursprungligenfran Viken och Per-Johan tillhör
tredje generationen Holmbeckare i Mö/le.

JULIAS DILEMMA - En detekrivmman m· l,lrika lennartsdouer
Julia Lind har precis kommit hem från studietiden i USA. Hon beger sig ner till mormor i Mölle. Ett par veckors a\;kopplande
Skänevistelse Iranske kan ge fingervisning
om vad hon skall göra med sitt liv.
Men lugn och ro ....Icke! Redan första
k·vällen snubblar hon bokstavligen över en
finger! Ett blodigt. avskuret finger! Och
lugna Mölle har forvandlats till en I lollywood-filial. En amerikansk1 filmtearn har
väm upp och ned på samhället. Och när sedan filmens stjärna hittas mördad....

Möllrkwiren undrar förstas hur det hela började och ffir veta att det förr var vanligt an
sjöfolk gick omkring i byarna och målade
då de var hemma och lediga från ~iön. PerJohan har el! förflmel som sjöman, men gick
iland for gou 1987 Han upptäd.1e att det
inte längre förekom an folk åtog sig måleriarbeten pä det sättet.
Ett generationsskifte höll på att äga rum.
inflikar Ann-Sofie.
Och så började det. först i liten skala för att
sedan successivt vä'\a. På vintern har man
fem anställda ocb på sommaren några tlcr.
Per-Johan gör lite mindre jobb och AnnSofie sköter administrationen hemifrån.
FöruLom Holmbl.'Cks är det Karl-Johan
Pettersson som kommer tran Mölle (han har
sedennera emigrerat till Nyhamnsläge). De

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknad,tföringsnim. servkekänsla och personligt
engagemang hos din lokalafastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansvars.försäkring mol dolda fel
ingar i tjänsten.
Vidforsä(ining kontakta mig
042-33 08 09

~~~/4~

r

Rickard Länsberg
Kullabygdens mäklare

••

MAKIARHUSET
- - - Länsbergs - - -

Mäklarhuset Länsticrgs ',torgatan 6➔ ( t:d. Sparbankshuse1) 263 31 I löganäs
...._,.,,._.,.
\1 \1 w.n,aklarhusct se
~--

-
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andra killarna kommer från Höganäs och
Helsingborg.
MöllemäJama arbetar framforallt i Nordvästskäne. Frän Helsingborg. Ängelholm,
Mölle, Arild och Viken kommer ca 60 °o
av uppdragen. Fim1an samarbetar med
några byggfirmor i trakten. Men man har
även haft jobb längre bort:Vi var i Tyskland under nästan ett ar. mest
i I larnbwg och Bremen där en svensk tillverkare satte upp svensl-a prefabricerade hus.
Då veckopendlade \;i och stannade 1-.var
vissa helger därför au \i - till skillnad fi-an
tyska kolleger fick arbeta på söndagar.
berättar Per-Johan.
I Landskrona byggdes s.k. Bingolonobåtar. De byggdes i sektioner som s\;et.sades
ihop. Varje svetsskarv målades tre ganger.

Något j obb som 11t1r .\ pecie/11

6/lemålama

Där hade Möllemälama cre-f)r...i man S)Sselsatta under ett fu-.
Vi fir ä\'en med och renoverar lite k)Tkor.
I \likens k)rka var vi länge. Där är kalkat
IJ gånger. säger Per-Johan.
De sena,te 3 -4 åren har det varit högsä~ året nmL men annars är det som mest
~"'ktisk1 w1der sommartialväret. Påsk. ping.st
och rnid'>Ommar är sådana tider då jobb ska
\':lrn klara

/lo\

1't!111 !tar du liirt dej

lumfl•erket?

Per-Johan: Jag är självlärd och väldigt intre;Serad. jag tycker det är intressant med
gamla måleritekniker. I Malmö har jog län
kffrma en m1llam1ästare som fungemr :som
mentor för mej.
Per-Johan \'isade tidigt hag och tallenhet lclr mälaiyrket. Redan som 7-åring tog
han sig för • tillsammans med en 1--amrat med att måla l lotell Mölleberg. Per-Johan
mk knyckt några burlm m?ilarförg i källaren hemma på Turisthotclkt od1 pi'tgama
hade inte fått i uppdrag att måla grannhotellet, den saken vm klar. Dm här dagen
hade Per-Johan tagit på sig en nystickad tröja
från monnor i Dalarna. Trqjan blev sig aldrig mera lik. Och gossarna fick inget betall.
Sedan dess har det bli-. it många hotell och
Per-Johan tar det säkra före det osäkra och
går numera alltid i målarkläder!

A'r Mö/le en bra ort
tJll •·erka i <>ch från?
kommer direkt Ja. det är det. Jag
t~cker det är jätlesköm all ha kontoret
hemma. siiger Ann-Sofie
Mölle ligger visserligen lite avside!- när
det gäller au skaffa material. men det löser
man antingen genom att leverantören kör
ut material eller genom att någon av killarna som bor i Helsingborg tar med sig det
som behövs på morgonen. Fim1an har 11' en
en verkstad i Bninnb~ för renovering av
\atel

utmanande?

Hotell Kullaberg och ~jöhem. svarar PerJohan tveklöst. 1-lotellet är målat med limfärg i laken och genomgäende med äldre
mälerite~11ik. Strävan är an alla killama i
li1111an ska behärska allt och det kom väl till
pass den här gången.
Jobbet på I lotell Kullaberg skapade
ringar pä vattnet och mgjorde eu finl
referensobjek1. Även i Danmark. där kunder i 1-lelsingörsområdet hörde av sig och
ville anlita Möllemålama. På andra sidan
Sundet målas framför allt med vattenbaserad fllrg och kunskapen om gamla metoder
håller på an falla i glömska

fönster och där all panel gnmdmålas innan
den ,;pikas upp och filrdigmälas pä. plats.

De vita bilarna kommer närmast att vara
S)llliga t Mölie - där sex jobb väntar samt
i Helsingborg och i Strandbaden.

Det pågår mycket bygg1J11de ()C/,
r e11m•ermule i M iille j ust 11 11 - !tur
.\ er ni pti det ?

Det är roligt att folk håller efter sina hus.
det har vi alla glädje av. menar Ann-Sofie.
Per-Johan: - Folk jobbar mer och mer och
blir trötta pa an hålla på med renoveringar
sjäha på fritiden. Man m:'lste undert1ålla eu
hus i Mölle mycket oftare än en i t ex Ängelholm. Väder och vind tar hårt på f:onstren
här. De Ocsta är väldigt måno om sina hu5.
De som renoverar gör det ordentligt.
Ann-Sofie: Det ,erkar som om 1-.undema
är nt)jda. am1instone kommer de tillbaka.
Det är samtidigt ett bro bet)g för om man
inte gör det bm på hemmaplan så knackar
det snart på dörren.
TEXT OCH BILD: INGRID ERIKSSON

Kommunens servicecenter

Höga.1Jä~

vire1et

• 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
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MÖLLE TENNISKLUBB
har i är haft en rekordsäsong. För detta har
vi till stor del vår fantastiska tränare Julia
Gomes an tacka Hon har bedrivit jwiiorträning under fem veckor med 40-50 barn
varje vecka. Barnen har varit så unga som
fyra år och slagit sina allra första tennisslag. Nägm har varit upp till 13 är och har
haft Julias träning som spaning inför sommarens junior-SM i Lom-ma. Vad jag kan
förstå så vill alla bamen träna tennis även
nä5ta är. Ställer Du upp Julia?
Den andra stora aktiviteten w1der året är
Möllespelen, som i är spelades under strålande sol. Hela tävlingskommjtten samt prisoch fikagrupperna gjorde stora insatser för
att ro tävlingen iland.
Speciellt glädjande var att de två yng.sta
juniorklasserna var stora och innehöll
många hårda bataljer. Arildkillen John
Tedfelt var för svår för möllebamen i
miniknattar och NiL-. Hoff stod i en klass
{(.)r sig i knatteklassen.
Hem11ästare blev i är Londontränade
Gustaf Frithz. som nu för andra aret flögs
in enbart för Möllespelen. Damsegrare blev
den mycket bollsäk.-ra Elisabeth Letzen.
Den prestigefulla rnixlklassen vann Lud" ig WahJund i par med sin tennismentor
Berit Nilsson, som senare på säsongen blc\
2:a i veteran-SM i Båstad.

Tävlingen a\slutades med en underbar grillfest där i princip klubbens samtliga 180
medlemmar deltog. I ett magiskt solnedgångsljus tackades GustafRohde av som
klubbens ordförande efter 13 aktiva år.

Ell stort arbete for att hålla igång vår fantast iska anläggning har familjerna
Magnusson och Larsson lagt ner och den
löpande skötseln av banorna har Ted
Kristoffersson stått för. Speciellt tack till
de möllebor som skänkte pengar vid renoveringen av bana Nä. Utan ideella insatser
och ekonomiska bidrag som dessa klarar vi
ej att hålla vår IJuhb levande!
Johan Cosmo. nyntld ordforande

Byggservice

MOLLE
FASTIGHETSTJÅNST

0709916054

Lässugen?
Välkommen till
hamnhuset it-. lölle!
I fos oss hittar du bl a
serier - barnböcker - kokböcker
- deckare - romaner mm.
Allt till laga prbcr.

Utför orn- och
tillbyggnader.
reparationer,
inredningar.
Pierre lingvall

MÖLLE BOULEKLUBB
Klubbens träningsspel fortsätter säsongen
ut på tisdagar kl 10.00. onsdagar kl 14.00
och torsdagar kl 16.00.
~ommarsä:.ongen började bra med välbeSÖkta vardagsspel och söndagstävlingar.
I klubbmästerskapen i dubbel och singel
blev Si\ och Jan Andersson dubbelmästare
och Jan Andersson ble\ singelrnä5tare. Förutom trippelfinalen i september väntar ytterligare tä\lingar under hösten.
Den 17 augusti hade klubben traditionsenligt sommannöte med mötesllirhandlingar. boulespel och grillpany
R Romander

042-

347692

l

BRUNNBY FÖRSAMLINGS AKTIVITETER
IMÖLLE
September
8
10

19

kl 18.00
kl 12.00

kl 14.30

Söndagsgudstjänst i Möllc kapell
Kyrklunch i Möllc stationshus. Efter kaffet visar
Kenneth Ljungkvist bilder från en "Viltsafari i
Kenya".
Mölle 1-apcllsyförcning träffas i Möllc stationshus.

kl 14.30
kl 10.00

15

kl 12.00

17
31

kl 14.30
kl 14.30

Mölle kapellsyförening träffas i Mölle ~tationshus.
Mässa med stora och små i Mölle kapell. Bibelutdelning till 6-åringar.
Medverkan av PAX och Amecitia.
Kyrklunch i Mölle stationshus. Efter kaffet berättar
Nils lngclmark. Kullabygdcns Auktionskammare om
''Gammalt och nytt'".
Mölle kapellsyförening träffas i Mölle stationshus.
Mölle kapells:i, llirening träffas i Möllc stations hus.

November
10
12

kl 18.00
kl 12.00

14
28

kl 14.30
kl 14.30

Söndagsgudstiänst i Mölle kapell
Kyrl.;:!unch i Mölle stationshus. Efter kaffet visar
Lisa och Stig Ekelund bilder och berättar "Med
SKUT i Australien".
Mölle kapells~ förening träffas i Mölle stationshus.
Mölle kapellsyförening träffas i Mölle stationshus.

Se dessutom Brunnb) församlings lnfonnationsblad
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Gunilla Bergdahl
certifierad massör

NYHAMNSLÄGE

Oktober
3
13

Välkommen kontakta
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042-34 48 76
0708-32 08 93

Motionera
i Mö/le
sommar som vinter

Agneta Jetze11, 347 532

BRA BÅTSOMMAR - rekord inom räckhåll

NOTISER

De11 !i auguHi hade preds 1800 gästbatar räknats in. Totala antalet

f-,atarforra året mr Jl(.12, ,,a. allt pekar på all 2002 blir efl hättre batar
än 200/. ,\led enfin häst kanske l'i kan närma oss rekordet som li15Ker
Hmx m·er 2000, hoppas Mö/le Hamn Ek Fö1:

DAGS FÖR GYMPA
Gympan startar
måndagen 9 september 2002.
Mölle Friskvård. tel 34 75 32

Bättre balans?
Vi startar en ny grupp
för balansträning
på Nyhamnsgården
den 24 septembe r,
tisdag e m 1O ggr
Den 1000:e av gästbätarna anlöpte Mölle
Hamn den 19/7. Skeppare pa båten "Lady
Pella·· var Svante Stenberg som tillsammans med hustru Carina och son kommer tran Halmstad (bilden ovan).
Förvåningen och glädjen blev stor när
hamnkapten Lennart Svensson meddelade den glada nyheten och erbjöd övcrna11ning utan kostnad samt uppvaktade
med reptavla och lunch på Fyrrestaurangen dit gästerna flirdades ständsmä<;, igt i Ulf af Ekenstams öppna Rolls
Vi tackar Joachim Pcr~~on o.:h
Marcus Pettersson för lunchen och lllf

RO)Ce

för au han även i år ställde upp med bil
och sl-j uts.
l nder 200 I installerades en andra vann1vattenberedare samt nya duschar. Inför
säsongen 2002 investerades i ll)a toalettstolar och tvättställ. Duschavdelningen
avskiljdes från toaletlema med kodlåsta
dörrar. Duschama är endast till för betalande båtgäster. För att underlätta för
rörelsehindrade installerades automatiska
dörröppnare, vi tackar O llie och Elof

Ericssons Stiftelse för bidraget som vi

fick till denna förbättring.
Vid ett st) relsemöte mider våren beslutade hamnförcningen att investera i en
tillbyggnad av en av hamnbodarna (Kid
Johanssons). För an kunna erbjuda hamnens båtgäster de nödvändigaste dagligvarorna behövdes utrymme tor specerier
samt ett k)IULf)mme. Atgärden var nöd,·ändig pga den ohållbara situation som
11ppstat1 sedan affären upphört. Vi riskerade en stor försämring a, hamnen~ goda

Träningen leds av leg. sjukgymnast
Anne-Marie Lind i samarbete med
projektet 60+ '"Håll dig på benen"'.
Anmälan på 344239 el 347553

NYHAMNS SJUKGYMNASTIK

VÄLKOMMEN TILL

rykte och däm1cd en kraftig minsk'tling

a" antalet gästbåtar. Ett kraftigt missnöje
och stor besvikelse hade under den tidiga
våren redan u!talats från ett stort antal
båtgäster.
Kid rapporterar att verksamheten har
föngeral mycket bra, lokalerna har varit
ändamålsenliga och sonimentet har successivt anpassats till behoven. Under sensommaren har sortimentet bestån av ca
200 olika artiklar. Kunderna har i huvudsak bestått av batgäster och sommarboende. Under hösten skall verksamheten utvärderas.

fRol/ fllersös

0am- & fXerrsaL,n9
Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
på tel 042-34 73 71

Chri.tler l\'i/s.mnför Mö/le Hamn Ek För

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070 - 650 76 50
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MÖLLEkuriren frågar.....
Hur har sommaren varit?

Joachim Persson,

Fyrrestaurangen P&P:

fa·a Dahlberg, Grand Hötel:

- I I är niijda, Här har j u varit folk. men
0111 det gall bra eller daligt är svår/ all
.wara pti. \'i är ju sa nya. Daligt eller fint
väder S{'l!lar ingen roll. men juli är en bra
manad. Gästerna har verkat IJve"askade
och sagt att det här visste vi inte och
uppmanat oss au göra mera reklam. Änm1
iir vi inte helt ftirdiga. Det aterstiir mycket
alt göra i trädgarden, med /juss(JJtning och
unnat. I 7 prövar oss fram och i vinter ska
vi utvärdera sommaren och se vad som kan
förbäuras.

- Den har varit n~\'cket hra. Dt!l har markis en
ulu1ing ,11· turisrstri>mmen till \lo/I~ I 'i I) eker
det \'erkar som om gcisferna .)fa1mar lire
längre, siikerr beroende pa alt utbudet ar
~törre nu än.för nagru ar sedan Det känns
som om s,·enskanw i ar \tamwr hemma i lite
större utsträc:luiing. For det finns JU inge/ som
gar upp mot en svemk w;11111urr eller hur?

Lars-Peter Jonsson, Mölleträdgar'n:
- Sommanm har mrir her. atmimtor,e dt"
sista perioden. Den har l'{Jril bra Ol'h>r jag
Det är roligt alt 1·i_fat1 .,a ma11go \lo/lebor
som stamgäster. 111cm har upptackl ost som
ligger lite ututr/<>r f~rn.

Patrik och Nisse Länsberg,

Restaurang Intim:
- Det har varit da/igt. Viiren mr
bra och hösten hlir hra, medan
j uli var årets sämsta manad.
Men snart kommer var säsong!

Martin Jörgensen,

Hotell Kullaberg:

Marit Löfgren, Ransviks Cafe:
- Början av säsongen var gan.~*'1 dal,g,

- Sommaren har varit hra..fler
medan de tvu sista \·edoma i.juli har mm
boende gäster än 1idigare somrar. bra. När del gäller Rans1:ik .rn kr(i\'s det all
Vädret spelar ime sa stor roll för det är väldigt varmt för alf folk ~ku
hotellet. Det bä~/a är miltemel/an- strömma till. .Jag anpassar llU!J efter i·äder
väder. Det är roligt med 11)\mls- och erfarenhet (/ 6 år som i1111elu1\'llre ai·
ningen på Thristhotellet. Vi pro- RamTiks cctfe). De/la iirjnnt och trams/ e11
filerade reslaurangen italiensk/, turistph,ts - inget stil/le dit man ringer o,·h
dvs lite enlclare. lile billigare och hokar hord Det.fina ,·ädret i uugusri ar en
inte så preu.mtiöst oc:h det ska vi liten extra honusfiir o.H, det har kommil
utveckla till nästa ar.
fler än det brukar göra i a11g11Sti.

