.
Syföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

Nu tändas åter ljusen i vår lilla by ...
och ljus av alla de slag behöver vi nu i årets
mörkaste tid. En del av oss tönder till och med
hemstöpta stearinljus. Läs om ett ovanligt jubileum på Blåsbo.
Vi på Möllekuriren är stolta över att i detta nummer kunna presentera två gästskribenter som

,
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båda har förmågan att ge oss - ibland kanske
lite hemmablinda - möllebor en annorlunda
synvinkel av denna vår plats på jorden. Missa
inte deras kåserier.
Vad man tår och inte får göra kan vara bra att
känna till. Läs om detta och mycket annat som
händer i vår by.

6 ..
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Vad är det egentligen

Vem äger en plats?

Minnenas band

Svaret är på ett sätt självklart: den som har lagfart Samtidigt
känner vi instinktivt all det finns andra hand än de JUridi,;ka
och ekonomiska. Min monnor.:, hus på Barakullsvägen har byu
ägare ett antal gånger sen henne!> döJ 1969. men varje gang en
ny famiU har nyttat in har det tag.it tid för mig att m:ceptera
deras hemo11srätt. För mig har det hela tiden varit ··min mormors hus". och någonstans känn, det som om det fo11farande
tillhör henne. Och dänncd mig. Det är ju jag som minns hur
det luktade i matkällaren. Jag minns ljudet när skåpsluckoma
öppnades på morgonen och kaffekopparna plockades fram .
morgonandakten frän radion i sovnumnet. sk.rapet frän koksskyffeln och sen (pä 60-talet) knäppet från oljepannan. den torkade ananasens skrovliga yta mot min hand när jag i smyg
lyfte den frän sin plats vid telefonen med det tvåsiffriga numret. smällarna från vävstolen i källaren och Olga Bengts<;ons
trivsamma pladder när väven sattes upp. Tvestjärtarnas vandringar uppför min kudde.
- Nu går jag. ropade monnor uppför trappan innan hon söndagsklädd traskade iväg n..:rtor backen mol kapellet. Och ingcm
ville följa med. I trappan hängde morfars sabel. de stora
svärdfisktllnderna och fotot av morfars bror som gått ut
Navigationsskolan i Malmö ··med högsta betyg... bara för att
sen $]uta ttnder en bruten pelare på k)rkogården i Brunnb).

t1 Il ett nostalgiskt forflutet kan få en att inbilla sig att man har
större rän än någon annan till en plats. Det är som om de andras minnen inte är lika mycket värda. Jag har en obehaglig
känsla av att jag kände mig som fönner redan som liten. fäst
det borde ha varit tvärtom. De andra ungarna pratade ju stockholm:..ka och hade pennyloafers och vita jeansjackor. Deras fäder 1i1ulerades lek1om. översten eller hovrättsrådet och körde
runt i ~krcedes eller Opel Kapitän. Tryggves "farbror Affe"
g.led till (,ch med runt i en Ch.rysler Valiant vars mätare gick till
220. Mammoma skrattade lagom högt och papporna hade snusnäsdu[.; och rökte Chcsterlield (eller så var det seglarmössa och
pipa). De:- såg glada och lyckliga ut Deras barn var friska och
självsäkra.
Men ingen a, mina kamrater hade en mom1or i klass med min.
och ännu färre hade en morfar som seglat vetefullriggare till
Australien och som sen. på fullt alh ar. tog till orda på municipalscämman och menade att skolskjuts till Nyhamn var onödigt for
det gick lika bra att C) kla ellerga.
Själv gick jag ett halvår i den sc:n länge rhna skolan vid kanten av Bores potatisal..er Där lärde jag känna de riktiga
möllepågama och fick dessutom ,eta hur det känns att la rejäl!
med pryl. Jag tröstade mig. med de pepparkakor Blenda Rosengrt'n firade ner i den lilla korgen från andra våningen som tack
för au man hämtat '\!ST ·1ll henne H~de j;:ig inle h;:imnat under
Tomas Olofssons starka nävars beskydd är frågan om jag hade
överltVI.
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:MÖLLP, 2003
JULKLAPP
- SAMLAROBJEKT eller för eget bruk
Nästa års Mö lie-kalender finns till försäljning hos
Anne-Marie Lind 34 75 53,
Solveig Johansson 34 74 64,
Britt-Marie Petersson 34 71 20,
Lise Håkansson 34 70 28

MÖLLE kuriren nr 3 2002

som är så charmigt med Mö/le?
lvföllebo blev jag aldrig.
Ändå kan jag fortfarande inbilla mig atl jag är mer möllebo än
de som levt och verkat i byn i 20-30 år. men råkar vara födda i
Upp~ala eller Stockholm. De vet ju inget om Signe&Aggis kiosk och inget om Göran Lock.. Det är som när naggviftande
ut tandssvenskar anser sig som bättre svenskar än Mohammed
som kön taxi och bott på Rosengård i 20 år. Vad vet han om hur
det kändes när Ingo spöade Floyd? Fysiskt avstånd och tidens
gång tenderar att rurstärka platskänslan.
Man kan egentligen undra varför Möllekuriren upplåter sina
spallcr åt en sån som mig? Kan det bero på att redaktionen är mer
vids)nt än vad jag själv är? Som utböling kan man kosta på sig
all vara både kategorisk och kaxig. men lever man i byn måste
man på cll eller annat vis ta skeden i vad.er hand. Antar jag.
Fysisk närhet tvingar fram en insikt om att vi trots allt måste
samsas med dem som inte är "som vi" vare sig dom kommer från
Irak eller Danderyd. Men jag kan rrån min offsideposition ondgöra
mig över att folk bestjäl husen på deras namn och parkerar sina
sportbilar nonchalant Räcker det med ett fen bankkonto och en
m~11dig stämma rur att man ska kunna ta en by i besittning?
Räcker Porsche. Landrover och medlemskort i golfklubben?
\låste man inte ha något mer att komma med? En bra historia
t.e,? Den kan väga lika tungt som fem stenar på kyrkogården.
För mig handlar inte känslan för Platsen så mycket om historiskt be\arande. I lerTegud, Mölle blir som det blir. Vilka är det
som fasadteglar och sätter in kupade fönsterrutor'? Jo. de ''riktiga" mölleboma. de som inte ser sin by som något sorts museum. Charmen med Mölle är kanske just att samhället helt
saknar ~til. B)n skulle kunna sälja sig som den

pittoreska smaklöshetens huvudstad
Det handlar nog om att jag sjäh en dag måste inse an alla
andra har samma rätt som jag. Det är en rätt som inte kan
köpas för pengar. men som kan erövras i di.:1 dagliga umgänget.
Men till detta krävs del ett socialt liv och mötesplatser. Nu hör
jag an Restaurang Intim har slagit igen. Det är trist. Där hade
de törstiga och snackesugna en möjlighet att mötas året om och
Johan Berggrens po1trätt en vägg att hänga på.

MiM
C

Marita i Mölle

Brudklänningar, festbhhor, högtithdr;ikte1:
Jag ritar och srr upp efter Oma önskcm/ll.
Kläder till vardag och bt

Bänkarna runt ruffen är glest besatta och Syltan talar man bara
om i imperfekt. Sådan är tidens gång. Det är lätt att måla upp
skräckscenarier: hamnen förvandlas till en privat marina och
Kapellsyföreningen och Mölle Tennisklubb läggs ner till följd av
bristande intresse. Men det där tror jag inte ens själv pä. Vem
skulle vilja bo i ett Mölle där det inte fanns nägonstans att träffas?

Per-Axel Ja11zon

Finalist i
Mölle Tennisklubbs
knatteblixt 1963.
Smörgåsnisse
pa TuristhoJel/et 1969.
1\umera radiojournalist,
lärare, malmöbo m. m.

l'lågra uppskattande rader om vår hamn.kapten,
le1111art Svem,·.~011, som haft en intensiv sommar i hamnen
i ilr. Det känns bra att ha Lennart som möter våra
båtgäster. Dessutom sköter han paketutlämningen i byn
med den äran. Det gör han från sin lokal pä Bangatan
alldeles intill stationen. men bli inte förvanad om Lennart
kommer hem med paketen!
Att Lennan delar ut varje nummer av MölleKuriren till
mölleborna är) nerligare ett tacksamt plus.
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Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt
handgjort & handmalat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
Tel 042 -34 76 62, Fax 042-34 7911

Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26
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Vad säger karln?'
Förra året hittade Henrik
Bager denna glade gubbe
i telefonkiosken på
hamnen. Tyvärr hörde inte
Henrik vad han sa. Nu
ber vi om läsarnas hjälp
med den fyndigaste
repliken.
De bästa förslagen
kommer art presenteras i
nästa nummer. Senast den
3 I januari ,·ill vi ha ditt
bidrag (lämna det till
Mona Helleberg pä tel
347978 eller i brevlådan
på Kullabergsvägen 40).

Villalarm

DET BÄSTA SÄTTET

An· MA BÄTTRE

Strandgården
i Mölle
RING
f.ÖI{ INIOl{\-l\llON LlCH HOKNIN{i

042-34 70 16
WW\\.strandgardenmolle.se

Kullalarms paket innehåller allt du behöver

- säkerhet i paketMå nadskostnad 0:r

Med Villalarm installerat i bostaden
erhåller Du etl säkerhetssystem
som ger ett mycket bra preventivt skydd
även vid strömavbrott.
Mycket enkel till- och frånkoppling

Kullasvets
Vlnbörsvägen 2
260 41 NYHAMNSLÄGE
Tel/Fax: 042 34 41 67.
Mobil 0733 12 40 03
E-mail: kullasvels@tella.com

Med villalarmet minskar Du risken för inbrott
Larmet programmeras till I eller 2 telefonnummer som Du själv väljer.
Kan anslutas till /ormcentral mot en månodskostnod.

Verkar det Intressant - hör a v dig till Kullasvets för en offert

Vi ger Dig 1,vatilr i lil/tJ(l1V11.
Testa .S{/1/IOTIJelt 111ed '"SJ!

_Jcyckaren
4

Vi satsar på mi/jö1i.
Telefon 0431-137 55
Fax 0431-104 60
tryckaren@tryckaren.nu
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J ulastormen 1902 finns
inte på bild. Den slog
till nattetid och betydligt värre än så här.
- Bilden visar septemberstormen året därpå.
Badhuset, som monterades ner varje höst, är
fortfarande på plats.
Vår nuvarande ruff är
här alldeles ny.
TEXT: HÅKAN LIND
med benäget bistånd av
BJÖRN MALM

VINDEN - och vad den kan ställa till med
100 år sedan julastormen 1902

Man måste inte älska vinden, men att bo i Mölle och inte tycka om blåst är ingen bra kombination.
Det blåser många dagar här och ofta väldigt hårt. Två händelser har drabbat Mölle på ett särskilt sätt,
branden den 11 augusti 1890 och stormen - eller rättare sagt orkanen - den 25 december 1902.
Ändå är det inte säkert att julostormen verkligen var den värsta i sitt slag.
Hur mycket måste det blåsa
för att vi skall kollo det storm?
Här visor vi inom vilka intervall (i m /sek} som men beskriver vinden till sjöss.
Stiltje
-0,2
Bris
0,3-1 ,8
Kuling 13,9-24.4
Storm 24,5-32,6
Orkan 32,7Vinden mäts som snitt under 1O minuter. I byarna kon vindstötar
uppmätas med avsevärt högre
hastighet än snitte1. Det högsta
snittei som mätts upp i landet är
ca 40 m/sek. Enstaka vindbyar kan
nå dubbla den hastigheten!

Julen 1902 var inte blåsigare än nonnalttill att börja med. Framåt juldagens eftermiddag tilltog emellertid den västliga
vinden hastigt och , id niotiden på kvällen noterade fyrmästare Lundin 12
Beaufort vid Kullen. Allting var mörker
och livsfarligt att röra sig utomhus. Till
midnatt tilltog ovädret od1 många trodde
att de inte skulle få uppleva nästa dag.
Framåt natten avtog vinden något men
under större delen av annandagen höll
stormen i sig. Hela hamnplanen stod
djupt under vatten. Hamnpirarna hade
skadats svårt och ruffen var llirstörd.
Ett så hårt slag mot männens sociala
mötespunkt mäste omedelbart åtgärdas.
Redan på våren 1903 var ruffen ersatt. Det

MÖLLE FISKRÖKERI AB
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Fira jul och nyår med havets läckerheter

Ring gärna och beställ på tel 33 13 32
Se våra dagsaktuella annonser i HD
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var då vi fick vår nuvarande ruff. Skadorna
pä hamnen var lite mer svårhanterade och
inte fiirrän 1907 kunde den nya och
förstärkta hamnen återinvigas.
Dessutom fick sl.adoma av 1902 års stomi
till foljd att ett nationellt stonnvamingssystem skapades. en föregångare till
dagens väderleksprognoser.
Det är inte län att veta om julastormen
1902 är den värsta storm som drabbat
Mölle och Kullaberg. Det finns inte exakta mätningar av vindstyrkan från den
tiden. De 12 Beaufo1t man mätte på Kullen betyder över 32,7 sekundmeter. Genom att sammanställa barometermätningar från flera platser har man i efterhand kunnat beräkna den troliga vindstyrkan. Dessa beräkningar tyder på att
vinden kan ha varit så stark som uppemot 40 sek'1.ll1dmeter! Den starkaste orkan vi upplevt på Kullen i vår tid är förmodligen på kvällen den 24 november
1981 då det blåste ett snitt på 37 sekundmeter. Då lyfte Långe-Bengts tak på
Bökebolet och slog ner på andra sidan
gatan. Som ett mirakel inträffade inga
personskador. Det mesta av svaittallen på
västra delen av Kullaberg knäcktes som
tändstickor.
Både 1967 och 1969 var stom1arna något lindrigare på Kullen. Den stonn som
drabbat Danmark värst under de senaste
hundra åren - hösten I 999 - var också
något lindrigare hos oss.
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\'iggi: och Brita pustar Il/, nöjda med
cirkct 300 vackra (ju.1.

,/ctf!e11s hamverk

Jubileum av ovanligt slag p å Blås bo
Vissa av Möllekurirens läsare har antagligen inte tänkt en tanke på att julen står för
dörren sä här års och när uppvaknandet
sker. ja då är det sa dags. I lemma hos de
mer tä, lingsinriktadejulförberedama som
lägger ner sin själ på an inte missa nAgon
programpunkt får man nog tyvärr se
sanningen I vitögat och mse att det har
förekommit både planeringsmis~ar och
brister i framförhållningen. Det kan kanske till och med vara dags au helt b,1a
flilt. Påsken kanske? Sv~lagcn reko~dhållarc i Mölle måste nämligen \'ara Nanlnger lrwert på Blåsbo som har bjudit in
släkt och vänner till ljusstöpning i manadsskiftet november-december - under
en rak följd av femtio år.

Blasbo
har fri utsikt över havets fria vidder. Solviken och Kullaberg. Huset ligger på första parkett i svängen bortom Grand Hotell pa Böl-.ebolsvägen. Husets namn gav
sig väl självt då det inköptes på 1920-talet av Nan-lngers föräldrar. Morföräldrarna bodde pa Strand11äll pa Strandvägen.
där bror Charlie bor idag. Morfar Petter
Nilsson var kapten på ångaren Verdandi
af Höganäs. Fartyget seglar fortfarande
men inom glas och ram ovanför skänk.en
på Blåsbo och på byrån står de i
sjöfärarfamiljer nästan oumbärliga engelska porslinshundama. Farfar var Isaac
i Isaac Svenssons atlar. Göteborg blev
Nan-lngers vinterviste pa I950-tak!t tillsammans med make. två barn och yrke
som lbrskollärare. Men semestrarna till-
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bringade~ ofta på Bläsbo och sedan tio år
tillbaka är Nan-lnger tillbaks i b) n på
heltid. Det sägs alt del tar tre generationer innan man kan bli möllebo på riktigt,
och med sin bakgrund får väl Nan-lnger
sägas uppfylla detta kriterium väl. trots
det där med Göteborg.

Gäs1lj11ss1öpare
Under en sa lång föUd a\ år som femtio
måste förstås de gästande ljusstöpama
växla ibland. Ingrid Pihl har \'arit med
ända fi-an allra l<>rsta året. Sigge och Brita
från Göteborg nästan lika länge. Elfversons. grannarna pä Capella. Charlie och
Kerstin är nyare i gemet Tio personer är
lagom an vara. Är det 11er blir det problem i produktionen. Det är alltså inte
lätt att komma med pä gästlistan.

Sa här går det 1ill
Gästerna bmkar anlända vid tvåtiden på
eftem1iddagen och först blir det champagne. kaffe och kakor. Sedan sätter man
igång an arbeta. F),ra brädor läggs mellan två bord i köket och hålls pä plats med
tvingar så att ingen rasolycka ska råka 5ke.
Ursprungligen användes skidor. men nu
har man övergått till praktiska brädor med
en skidas bredd ungefar. På golvet under
läggs många mattor som i alla fall ska
kasseras och som det gärna fär droppa
stearin på. Vekarna klipps till i lagom
längd och alla hjälps åt au knyta stora
muttrar i ändarna pä dem så att de ska
hålla sig raka under doppandet och ge
vackra ljus.
MÖLLE kuriren nr 3 2002

Kyrkostumpar
Ljusstumpar. de ska vara vita. har samlats under året av dem själva vänner och
bekanta och bekantas bekanta och dessas
släktingar. En kasse finfina stumpar har i
ar också kommit från Bnmnby kyrka.
Brita sköter alltid smältande! av ljusstumparna. Hon går vetenskapligt till väga
och använder både tennometer och väg.
Stearinet ska vägas och paraffin tiIIsättas i
lagom mängd för att resultatet ska bli perfekt. Stumparna smälts i en stor gryta på
spisen Tryggast görs detta i vattenbad. I
en annan stor gryta värms vatten. Man tar
ett lagom högt plåtkärl. i detta fallet är det
ungefar 70 cm och cirka 20 cm i diameter.
Det f) Ils till tvä tredjedelar med hett vatten
och sedan med het stearinmassa. Sedan är
det bara att börja doppa och hänga upp
vekar och de all! finare ljusen varv efter
varv över brädorna. Kärlet passas med
tcm1ome1er och fylls på efterhand med hett
vatten och med nytt stearin. När vekarna
blivit raka måste man klippa bon muttrarna.
Dem lägger man i grytan med hett vatten
så stearinet smälter. Doppandet av vekarna går a" bara farten och mattorna under
brädorna kommer väl till pass.

Dragspelsmusik och glögg
Sigge har med sig dragspelet och hemmagjord glögg och underhåller med detta.
Gottebordet. nötter. frukt och engelsk
fruktkaka hinns också med an avsmakas
under arbetet. lnkokt stenbit och andra
läckerheter har Nan-lnger bjudit pä under

arens lopp. Men förra året vann en härligt
avslappnad fom1 av mångkultur insteg på
Blåsbo, nämligen färdiga pizzor fran
Nyhamnsläge. Och det ska det bli i är också.
Fram emot midnatt kan man pusta ut. 300
ljus har det blivit efter ett intensivt
doppandc och det är dags att avsmaka
Nan-lngers goda sillbord. Brantevikssill är
en storfavorit som hon län sig på Sillens
Dag för några är sen. Mö lie-kuriren har nu
också kommit över receptet och passar på
att fclmiedla det här.
Imian uppbrottet långt efter midnatt är
ljusen uppdelade och försiktigt nedpackade i medhavda korgar. Gästerna är
scärkta inför promenaden hem och julen
kan ses fram emot med tillförsikt.
Seden att stöpa ljus har Nan-lnger änl
från sin mor och moster. De brnkade gjuta
ljusen i smala rör som fanns på den tiden.
Roligt nog håller nästa generation också
denna trevliga tradition vid liv; vännerna
till Nan-lngers son i Götebor<6 ser också
fram emot kommande år med julljusstöpning.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
Fr v lllgrid 1'1hl. Chris1er Eljwrson och
.\'a11-lnger lnrert i /j11sstripanage11.

"'Gak1.'iill i SWJ?<lll, har kommer
jag 11u!d/brlid1,a arets
lj11ss111mpm: ..

Recept på
Brant ev iks si 11
1 kg färsk sillfile läggs i blöt
över natten i en lag av
6 dl vatten
1 dl 24% ättika
2 msk salf
Logen ska inte koka. Nästa
morgon ska fileerna rinna av
ordentligt. Man blandar ihop
5 dl socker
40 krossade vitpepparkorn
40 krossade kryddpepparkorn
2 hackade gula lökar
2 hackade rödlökar
2 msk citronpeppar
2 smulade lagerblad
och till sist en stor knippa
grovhackad dill.
Sedan varvar mon sillfileer
och blandning i en kruka.
Det hela ska stå och vätska
sig ett par dagar i kylskåp
och sen är det klart.
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VÄLKOMMEN TILL

(/l,[j fJCersÖs

Q)am- & [}Cerrs""'n'I
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
på tel 042-34 73 71

Byggservice

Anlita våra
lokala proff:s _;
för fr'isikei~EF .
kropp ocb ~:
hus!
.:

Utför om- och
tillbyggnader,
reparationer,
inredningar.

1

I

.
r·
Pierre ,ngva11

0709916054

,'

MÖLLE
FASTIGHETSTJÄNST

042347692

••

NYHAMNS
SJUKGYMNASTIK
Anne-Marie Lind, leg. sjukgymnast
Eleshultsvägen 358 i Nyhamnsläge
Telefon 34 42 39, bostaden 34 75 53
Sjukgymnastik- Akupunktur
Balansträningsprogram

Ansluten till landstinget

IGIB!~r~~~~~~~~1~!

FONSTERPUTS
P~OFFSHJÄLP MED
FONSTERPUTSNING!
Många års erfarenhet!

.

~
~ ·- ·
\·:·:.

1

,

:::::er mm.

fasta priser

J på uppdragen!

Ir---1 ,
(111

VI UTFOR UPPDRAG I
-hemmet
.
• kontoret

Vi lämnar

RING IDAG så
ger vi ett pris.
·,.• (F-skattesedel
~ finns)

Eriks fönsterputs

c-post:eriks.fonsterputs@enromail.sc

042-34 6133

mobil 0708-14 6133

Krapperu~v. 115. 260 41 Nyh.itr1n6läge

Välkommen kontakta

Gunilla Bergdahl
certifierad massör

NY HAMNS LÄGE
042-34 48 76
0708- 32 08 93
Per-Johan Holmbeck
auk1 fönsterunderhållare

Motionera
i Mö/le
sommar som vinter
Agneta Jetzen, 347 532

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

Vi tackar för det gångna året
och önskar våra kunder
EN GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT AR
0
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MÖLLEkuriren frågar: Vadfick dig att flytta till Mö/le?
Sonja och Bertil Heimer (t h)
!Jet ntr mi11Jrisör i Hefongborg. skrattar Son;a. och Bertil fhrt.\·ätter
I i /Jude writ pa en 1illstiillni11g med
hög1id~k/iidfe! pu Grand I/åtel och stall
och sefl ut over ,\fö/le och tril'des med
vud ri mg. Defla var /950.
rare/ / leimer sökte sommarnöje. vch du
Sm,;a ntimnde Mö/leJ<ir sinfrisiil; su han:
Jag känner en tre1•/ig dam där som 1·isst
hyr 11I.
Sa h/ev det. Bertil och Son;a hyrde pa
So/hem. och vid fi5rsta hesöke1 smte ~ig
Sonja pa en sten vid va11e11hr:,•nct od1 sa:
Här vill jag bo!
Det bh'I' manga somrar som l!1resgäster
i1111a11 Sonja och Bertil köpte huset U1.fikte11 1968. font som sommarhostad,
men sedan /1/86 ur l-lcimers pemumelll
hosufla i ,\W/1,,.

Anne-Lie Gabassi (I v)

- Vi söÅ.1e en plats all bo pa da_fcm1iljen
växte o<.:h sökte längs kustenfiw1 Fal~terho
och 11orrö\'e1: 11 sag en annons pa de, hus
diir vi hor idag och aktefor an titta
Närheten till havet, den underbara naturen, och nalurligh·is huse/ gJorde alt
A1111e-lie genast kiinde:
- Härvi/1jag bo! Det togfem minuter hö~/
far oss all bestämma oss och vi har inte
angrat oss en sekund En hällre platsfiniu
inte pajordenfor barn alf vära upp pa.

lng\'ar Tin~all (ovan)
- Det mr en dröm som mi11.fi'u Birgifla
hade. Hon fastnade redan /956-5., för
den här kusts/räckan. Vi bodde pa Lidingö. men semestrade q/ta i olika länder i Europa. och passerade den här trakten pa väg hem. I 'tuje ga11g kände/i det
au vi 1·ille komma li1e närmare konti11e11-

te11, bo i el/ bäflre klimat oc:hfo lite mindre snö all skolla. Sen bor här ju sa
manga trevliga miin11isk01: säger Ingvar
med glimten i ögat.

Siv Dreiwitz (ovan)

- Den.första gangenjag hälsade pa sliiklingar i Wille del l'Cff /959- jöräMade
jag mig i orten. Jag tyckte del l'Urjiittejint.
Här skulle jag Pi/ja bo en dag. tänkte jag
men det är säkert inte möjligt
Familjen Dreiwit= hodde i Jä,ftilla 1/lanjbr
Stockholm da släktingarplötslig/ ringer och
erbjuder.fami{ien all köpa huset.
- f'i gr111111adepä hur 1•iskulle klara cleffa.
men köpte i alla.fall huset 1982 och nu
hor vi permanent sedan 1985.

Bertil Svensson (1 h)

- .lag ar fiJdd i mitt foräldrahem här i
Mö/le och uppvuxen hä1: Familien har
boll i ~la/mö i tm vmgangar under sammanlagt 2"" a,; men alltid kört upp till
Mölle da vi varit lediga. Jag är 3.·e generationen mölleho. minfw.fanfar kom
fran Lerhamn.
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Vad får man göra och vad får man inte?
Om ma11 vill vara elak ka11 man säga att byggnadsnämnden ägnar lialva sin tid åt att försölw be,•ara
miljöer som kom till före byggnads11äm11dernas tid. OcJ, resten av tiden går åt till att förhitidra att
ny a såtlana miljöer kan skapas. Me11 MölleKurire11 vill inte vara elak utan vill bara klarlägga vad
och vem som styr hur vi f år bygga. Och dessutom iir det inte riktigt sant. För bygg11adsnäm11der !tar
funnits sedan 1800-talet. A ven om uppgiftema i11te var precis desamma då som nu.
När du vill bygga på din tomt eller ändra
något pä en befintlig byggnad kan du
lugnt räkna med au någon myndighet
blir inblandad. 1första hand är det byggnadsnämnden som ger bygglov - mot en
särskild avgift.
På kommunen finns stadsarkitekten.
Dag Strcmdin. som till sin hjälp har en
bygglovsarkitekt. Dessa två är de tjänstemän som fbrbereder ett ärende till den
politiskt tillsatta byggnadsnämnden.
ljänstemänncn styrs i '>ill arbete lrclmst
av den detaljplan som gäller för aktuell
fastighet och av plan- och bygglagens 3
kap
avseende
utformningen.
kOMMUNanti-kvarie i Höganäs är
Henrik Ranh_,: I Ian är en remissinstans i
vi,;sa ärenden.
Detaljplaner upprättas av kommunens
plan"-ontor och antas av kommunstyrelsen. 1 planen anges sådant som
möjligt användningsomrädc för fastig-

heterna (handel. bostad, kontor). byggbar zon for varje tomt. möjlig utn) ttjandegrad eller t)p av byggnad. 1b)gglov:.sammanhang skall arkitekterna tolka
planfbresk.riftema men även ta hänsyn
till utformning enligt plan- och bygglagen.

Grannar

Normalt seu är grannar en tri\'sam företeelse. Det är ot1ast människor au umgås
med. att fl\ hjälpa, eller au utb)ta mer
dler mindre välgrundade åsikter med.
Men sök ett bygglO\, sä blir grannar ofta
någonting helt annat! Enligt lagen är diria
Detaljplaner revideras med vissa tidsin- grannar de fastigheter som gränsar till
tervall. För Mölles del har olika delar din. Det är dessa som har möjlighet att
av byn olika gamla detaljplaner. Planen yttra sig över ändringar utöver gällande
för de centralaste delarna exempelvis är plan. Länsstyrelsen har emellertid vidgat
från fyr tiotalet. Planens angivna grannbegreppet genom att ta hänsyn till
ge110111(öra11detid är väsentlig. Efter påverkan för fastigheter som inte gränsar.
denna tid har fastighetsägaren ingen men som exempeh is kan få sin utsikt besjälvklar räll att bygga enligt planen. 1 gränsad.
Mölle finns ingen detaljplan inom
genomförandet id, utom Vita byn och
S eller F i planen avgör avnågra enstaka fastigheter som bekostat
ståndet till grannen
egna dctaljplancändringar.
En bokstav i detaljplanen som gäller för
Ett mycket omskrivet exempel på verk- din fastighet avgör hur nära du får bygga
ningarna av detta är Bökebolet. där den din granne.
nye ägaren Hukan Bel/mun ville bygga Läng~ Non-a Strandväg.en - från Gastapå möjlig mark enligt planen. Protes- guden ti Il Strandgärden - står det ett S i
terna mot detta föranledde kommunen planen vilket innebär att fastigheterna
att göra en detaljplaneändring som över- skall vara sammanbyggda. På andra stälklagades. Överklagandet har avslagits i len i Mölle står det r (för friliggande) el•
Uinsst} relsen och nu väntar ett avgö- ler Ö (for öppet). Det normala nödvänrande i regeringen.
diga avståndet till tomtgräns är 4.5 meter.
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Skepparegarden pa G_l·llenstiemas
alle far ime byggas till som ägarna
hur 1ii11k1 .\ig.

Ove och Gunnel iViebert på Gy llenstiemas
al le övertog för många är sedan Lambergs
fastighet. Där fanns den gamla kios"-en som
lades ner under åttiotalet. Paret Wiebcrt
bor i Vä,jö men har funderat på all
pensionera sig i Mölle. En förutsättning
har varit an den befintliga uthuslängan
skulle kunna ersättas med en utbyggd vinkel på boningshuset. Även om den nya
tillbyggnaden skulle hamna längre frän
berörd granne än nuvarande uthus medger inte byggnadsnä1m1den ändringen.
Den tilltänkta flytten faller förmodligen
- i deras fall beroende på att det stär F i
stället för S i planen.

Grönkulla har ny detaljplan
Den uppmärksammade förändringen på
skansen vid Tångnean kom till hastigare
än de flesta "-1.mde tänka sig. I det fa Ilet
berodde planavvikelsen på den gamla
byggnadens kondition. Här är också ett
av exemplen på ny detaljplan som finns
här och var i byn rur enskilda fastigheter.

Q-märkning
stoppar inte den
som verkligen vill riva
Myndighetens möjlighet att uttala
sin åsikt att ett hus är värt att bevara
är att Q-märka fastigheten i
detaljplanen. Men den fastighetsägare som verkligen vill riva en
befintlig byggnad för

att ge plats

för något nytt lär Inte bli avskräckt
av kostnaden för att sätta sig upp
emot myndigheterna.

Cnder de senaste I-I aren har Dag
Strandin mrit stadsarkitekt i komm1111en. Därmed 1ir han den 1mskilde
person mm har störst im·erkan pa
11tfi,rmni11ge11 uv 1·ar byggnadsmil;v.

Nedan: Pa Grö11k11/la-tomten är det
numera ti'ill hehyggt, mi?II .fim1:1?,hete11
har en ,~: särskild plan

En gammal länga på 100
kvm som man river utan
tillstånd kan kosta max 6070.000 kronor i straffavgifter,
om man inte har några
bärande sköl till rivningen.
I förhållande till de nuvarande fastighetspriserna i
Mölle kan den avgiften verka
vara ov omkosfnadskaraktär
i sammanhanget!

Vi har en möllebo
i var.och en
av de båda beslutande
församlingarna för planoch byggärenden.
Dessa personer bestämmer de
närmaste fyra åren över våra
planärenden:
Peter Kovocs (m). Höganäs
Per-Staffan Johansson (kd), Mölle
Gertrud Svensson (s), Höganäs
Bo Brantmark (m), Nyhomnsläge
Göran Olsson (fp), Lerbergef
Moriette Brofors (v), Höganäs
Lars-Olof Strufve (m) Viken
Ulf Molin (c) Jonstorp
Sven Augustsson (s), Höganäs
Bengt Sllfverstrand (s), Viken

Den som förbereder ärendet och
ger nämnden sitt förslag är
planchefen Karl-Ake Nilsson.
Är man inte nöjd med ett beslut
kon man gå till Länsstyrelsen och
därefter till regeringen. Det är
sista instans.
Dessa personer bestämmer de
närmaste fyra åren över våra
byggärenden:
Rose-Morie Paulsson (fp},

Fjälastorp
Bertil Mellström (m), Lerberget
Göran Engfors (m), Viken
Kjell-Arne Green (c), Höganäs
Hons-Erik Hansson (spi), Viken
Lennart Silen-Alfredsson (kd),

Mölle
Anders Johansson (s), Höganäs
Slevert Eriksson (s) Höganäs
Jan-Olof Skilberg {s), Höganäs
Sven-Blsse Thofelt (mp), Höganäs

Den som förbereder ärendet och
ger nämnden sitt förslag är
stadsarkitekten Dog Strondin.
Är mon inte nöjd med ett beslut
kan mon gå till Länsstyrelsen,
sedan till i tur och ordning Länsrätten, Kammarrätten och som
sista instans Regeringsrätten.

Femtital ärenden
För Mö lies del är det nonnalt ungefär femtio byggärenden på ett år. En hel del av
dem blir naturligtvis avslagna. men vi är
tyd Iigen ett fog] igt s läkte. T o m
stadsarkitekten blir förvånad närhan tittar
tillbaka ända till 1995 och ser att under
denna tid har bara ett dussintal beslm
överklagats. Och av dessa är det inte
särskilt många som fortfarande inte är
avgjorda. Ett sådant ärende är höjden på
Grönkullas garagebyggnad.
Ulf af Ekcnstams mäklaru1sikt en
fristående ten-as på Kullabergsvägen

är ert annat ärende där beslutet om att
inte ge byggnadslo\ har överklagats. Om
högre instanser inte ändrar beslutet
innebär det att terrassen måste bort. rlera
har också fått avslag pa ärenden där
byggrätten överskridits och överklagat
utan framgång.

Det kan löna sig au överklaga ett
beslut. Länsstyrelsen har gett den
klagande rätt vid flera tillfällen .
Exempelvis vann sökanden i hörnan
Kullabergsvägen-Postvägen som ville
höja huset en våning. En seger som ändå
MÖLLE kuriren nr 3 2002

inte lär medföra någon förändring på
huset. åtminstone inte för närvarande.
De allra flesta fogar sig emellertid i
politikernas beslut - och kanske ändrar
sin ansökan. Det mest uppmärksammade
fallet på senare ar är Lägenhetshotellet
på gamla affärstomten. Där sänktes
bygghöjden i en ändrad ansökan som
vann byggnadsnämndens gillande.
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Spegelbilder och kittlande sammanträffanden

- spännande läsning med Mölle i fokus
En MIS agent vaknar upp i sin londonlägenhet, men utanför fönstret finns inte
längre stadslivets myller, utan en för honom
främmande by och ett okänt hav.
B)n. The 171/age. är isolerad Iran all kontakt med den
omgivande världen: befolkad av S)'mpatiska och alltid
leende människor. med nummer istället för personnamn.
N} kom Iingens nummer är 6.
En av dom mest gåtfulla och omtalade TV-seriema någonsin:
med The Pri.wmer gjorde Patrick McGoohan. seriens
producent och stjärna. upp med alla TV-dramats konventioner och utmanade publiken att tänka i mer än ett plan.
En del spionthriller. en del fantasy och en del allegori är
serien känd för en lång rad attribut och koncept. men mest
av allt för 71,e I 'i//age, den by som nummer 6 hamnar i och
ständigt försöker fly itrån (och som min barndoms mardrömmar ofta återvände till).
Pittoresk och vacker. men ett fängelse.
För ett år sedan hittade jag serien i Köpenhamn. ~iutton
timmar och lika många avsnitt. Jag hade länge velat sätta
tänderna i nåt matnyttigt och hoppades att den återstiftade
bekantskapen skulle bli min lilla ljuspunkt i vintennörkret.
Istället blev det ett äterseende som gav mig en sömnlös
natt, och som fick mig att fundera över mitt val av boplats.
En statsanställd säger abrupt upp sig från sitt topphemliga
jobb. Han går hem och packar, uppenbarligen för en
semester. Plötsligt strömmar sömngas in genom nyckelhålet
och han förlorar medvetandet. Han vaknar i vad som verkar
vara samma lägenhet. men när han tittar ut genom fönstret
ser han en främmande och vacker by. The Villuge.

Jag blev tvungen att stänga av. Jag reste
mig ur fåtöljen och gick fram till fönstret.
Husen lyste spöklikt i vinternatten.
Gläntandes på gardinen försökte jag föreställa mig Mölle på sommaren: Kullabergs
gröna ,•ågform. Sorlet från turisterna på
Grand Hotells terrass, busen längs med
bergssidan, inbäddade i grönska.
Alltefh:rs<,m natten fram~kred. efter många timmars
tittande. stod det klan för mig: Det fiktiva 71,e 17/lage och
Mölie. hade inte bara\ i!>sa likheter: dom var varandras
spegelbilder.
Den \enikalt b)ggda The l'il/age ,ar belägen pä solsidan
med berget i ryggen. mot havet och bortom allfarvägarna.
Jag kände igen hattparaden. flaggorna i hamnen.
Boulcbanan. Katterna.
Detta skulle kanske ha väckt munterhet hos mig, som
sammanträffanden ofta gör. 0111 det inte vore för en sak:
nummer 6 var villig att offra livet för att komma hem till
London. Det var som om hans ständiga tillstånd av ilska
och frustratilm. hans alltmer desperata llyktförsök,
trummade fram ett budskap - riktat till mig där jag satt.
ensam i vinternatten.
Jag hade sagt upp mig fran milt jobb. Mina vänner bodde
alla minst tio mil b0n och då dom rröttnat på att se mig i
gummistövlar och med jad.lickorna fulla av f'orväxlingssvampar. hade det blivit allt glesare mellan besöken. ICAaffiiren hade lagt ner och jag hade inget körkort.

Det var sex månader kvar till sommaren,
den tid då man minst av allt funderar på
varför man bor i Mölle.

Melker Sunden har bott permanent i Mö/le
sedan 1998. Vid sidan om sil1 skrivande, bl a
for film och teve, är han just nu i färd med att
avsluta arbetet med en dokumentärfilm om
Mö/le - Reservatet.
Melker sammanbor på Bökebolet med
flamencodansande Eva Flycht.
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Jag minns hur vi kom frän Lund i sämsta tänkbara väder.
dimma och ösregn. hur vi. när dimman lättade något. kunde
se Kullabergs fond av ljusgrön vårskog och gråa hällar. Väl i
Mölle bröl plötsligt solljus genom regnet. ner på dom
färgglada husen - och på oss.
Trots det vänliga välkomnandet var det med en blandad
dos av förväntan och farhågor som jag flyttade till Mölle. en
vårdag för snart fem år sedan. Som besökare hade jag
förälskat mig i platsen. men jag visste också att en storstad
hade mer att erbjuda min ålder och mitt yrkesval. Nu skulle
jag. under det här första året. inte fä så värst mycket tid att
fundera över såna saker: Jag skulle leva. som bokarna på
Barakullen, enarna på Håkull och ekorrarna i Djupadal, helt i
händerna på årstidernas växlingar.
Sommaren gjorde mig till badare och bärplockare; gav mig
nya och vidare perspektiv. Och fantastiska utsikter.
Sadelberget. Norra Ljungås. Gregers backar. Malarna och
grottorna manade fram, ett tidigare okänt, fysiskt mod. När
hösten kom bar jag hem kilovis med svamp som jag rensade
vid matbordet. medan meterhöga vågor slog och bröt
nedanför fönstret.
En morgon var berget vitt av frost. Sett från hamnen
liknade Mölle en sagoby med godisfllrgade hus och med
hundratals röda. gula och blå lyktor (så likt ett julkort att
jag för första gången, "en jag var barn, kom i julstämning).
När det första året led mot sitt slut bjöd Grand Hotell på
nyårsfyrverkeri.

Kullaberg är en förtrollad trädgård,
och Mölle en trygg hamn.
(Alla borde bo i förtrollade trädgårdar och trygga hamnar, i
alla fall om man ska tro Robert Omstein och David Sobels
och deras bok The Heali11g Brain: bekanta ansikten. frisk
luft. fågelsång och havsbad är dom eftektivaste måbra-medel
:;om finns, dom gör oss friska. eller tillskyndar vårt
tillfrisknande.)
Dessutom: Om det beror på cirkusfasaden. hur Kullaberg
d)ker upp som en hägring i slutet på 111 :an. hur Mölle inte
går an hänvisa till en stil eller kategori. hur gångna tider
ständigt är närvarande: så många sorters människor. från vitt
skilda platser. har intygat mig om just Mölles ..speciella
stämning.. att den måste vara ett faktum.
Den stämning som man möter med glädje när man kommer hit. och som framkallar saknad när man reser härirrån.
I skrivande stund har vintern åter tagit Mölle i besittning.
Men till skillnad från iljol sitter jag inte i år och sörjer
storstadens varierade utbud av vänner och nöjen eller den
allmänna känslan av att tå vara '"i tiden".
Det finns ingen anledning. för förr eller senare kommer jag
kanske av praktiska skäl tvingas fl)1ta härifrån. och då blir
det inte med lätt hjärta jag lämnar Mölle. där alla talar med en,
där katterna gör en sällskap till bussen och solen skiner,
ti Ilochmed när det regnar.

Tryggheten fjännar. Det man mår bra av ffir stunden är inte
ens bästa i långa loppet. Var tid har sin plats. The Pris011er
bombarderade mig med "sanningar··. Till mitt ffirsvar kunde
jag bara komma med att jag bodde kvar i Mölie av precis
samma opraktiska. offimuftiga skäl som gjorde att jag en
gång kom hit: Jag tycker om att gå på en ston berg där det
växer grönl gräs och blommor. Jag tycker om att lyssna till.
se på och vandra längs havet. Jag tycker om att se båtar
lämna och angöra.
Jag tycker om blåbär och kantareller.

,\,,fe/ker

l
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Arbetsplats Mölle 9 - M OLLE FRISKV ARD
Höstens första ruggiga dag träffar 1\1öllekuriren Agneta .Jetsen, ambassadör i
friskvard och innehavare av företaget Alölle Friskvard. Medan regnet piskar mot
fönsterrworna berä(lar Agneta om sill livslånga intresse för rörelse i alla Jorme1:
och om mångfalden av säll att halla kropp och själ igang och krämporna borta.
Det personliga ansvaret för den egnafriskvarden betonar hon starkt.
Det böi:.jade under uppvä:\tåren i Helsingborg, hos Modig-Annerfjelds dansskola.
Baletten och gymnastiken hos tant Birgitta och farbror Leif var mitt li\· då jag
var barn.. reflekterar Agneta.
Till Mölle kom hon ..på riktigt'" 1972-73
men kärleken till Möllc daterar sig längre
tillbaka.
I slutet av 1940-talet ansvarade Agnetas pappa nämligen för tillsynen a, KlubbhotelleL och körde då och då ut till t,,folle.
Agneta tick följa med och minns hur hon
slog. kullerbyttor på hotellets gräsmatta.

Vallengymnastik i SCAs bassäng
1978 startade Agneta vattengympa i SCA:s
bassäng. Detta var något helt nytt och
Mölleboma blev begeistrade. En grupp
med golfdamcr på måndagar och två
kvällsgrupper, varav en med Gyllcrödsdamer på onsdagskvällar bildades.
Nyhamns Gymnastikförening åkte till
Mölle för valteng}mpan. Intresserade
satte upp sig pä väntelista för au få plats i
Agnetas grupper.

Jazzercise
Efter ett halvårs vislelse i USA 1980 kom
entreprenören Agneta hem med nya friska
ideer. Där hade hon sett och själv deltagit
i gymnastik i färgglada <lräk1er, till poppig
musik i något som kallades '"ja7Zercise··.
Det är en motions form som hämtat danssteg och musik från jauen. men som är
lättare och roligare än jaz.zdans.
Eftersom SCA inte ville h}ra ut bassängen för vattengymnastik längre startade Agneta med den nya motionsdansen
i Sporthallen i Lerberget (vid en tidpunkt då

Friskis och Svettis tog sina fursta försiktiga
steg i Stockholm). Snart funns en Möllefilial
med en dam- och en hcrrgntpp som motionerade till jaa.iga toner i Stationshusets annc\ va~je söndag fönniddag.

Sommargympa i So/viken
Efter några år i Stockholm startade Agneta
sommaren I 988 det som kanske kommit at1
bli henne!'. alldeles unika kännemärke sommarg}mpan i Sol\ iken.
Det är huvudsakligen sommargäster c;om
ddtar. men även folk frän bygden. l::.n av
de mest flitiga deltafarna är en dam frän
Lund. I lon reser två gånger i veckan med
tåg, buss och bil till <.in dotter i Nyhamnsläge och kommer varje måndags- och
torsdagsmorgon. En gäng från Nyhamn
och ett annat från Arild tar matsäck med
och äter frukost på klipporna efter
g_}111nastikpasseL berättar Agneta.
Det tir inte så många Möllebor som deltar i sommargympan. ··kanske , i är så
hemmablinda an vi inte ser skönheten och
det magiska i att gymnastisera i den fantastiska miljön vid Sol\·iken·· filosoferar
Agneta. Annars tycker hon au det är roligt i vår by med alla aktiva män och kvinnor i hög ålder.

Välbefinnande till kropp och själ
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För ungefär sju år scdan slutade Agneta
kuska runt och gick över till all ha
gymnastikgrupper cnban i Mölle.
Välbefinnande till kropp och själ står
i centrum i Agnetas verksamhet. I annexet
motionerar fyra förmiddagsgrupper. en
kvällsgrupp och en avspänningsgrupp. De
flesta är kvinnor Iran Mölle. men deltagare
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Välj rätt lackskydd tran början!
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-

Gam,sonsgatan 5 254 66 Helsingborg · Tel: 04215 51 60 • mån-tre 07.00-16.00
Mob. 0708•49 67 44 • b1lpu1sen@sw1pnet.se • www.tefcar se
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kommer åkande även från övriga Kullabygden. Gymnastiken erbjuder regelbunden gemenskap w1der \ interhalväret Prat
och skralt och medryckande musik avlöses
av tystnad. koncentration, stillhet.
/\gneta prisar annexet som hon tycker
är en utmärkt lokal med fin miljö. Där finns
ibland tavlor a\ lokala föm1ågor på väggarna. något au vila blicken på under
motionen. Liksom Agnetas egna stilleben
, på tonsterbänkan:a, av material som hämtats frän naturen en kvist med röda bär,
en vacker sten. En lisa för själen.
PRO Skåne anlitar henne föratt utbilda
ledare i Kinesisk hälsogymnastil,. (Qigong).
För ~ex år sedan var Agneta med och startade ett niilverk för k\ innor i Höganäs. Som
en del i det engagemanget leder hon varje
tisdag vid lunchtid en gmrp på ungefär 30

personer i Qigong Qigong och Soppa på Vuxenskolan i Höganäs. Gymnastikpasset av~lutasmed en god soppa. tillagad
av Gunvor Mårtensson.
-Qigongär över 3000 ar gammalt och ingår
i den kinesiska medicinen, berättar Agneta.
Rörelserna och andningen förebygger
ohälsa och hjälper till att bygga upp efter
s.1ukdom. Det är meditation i kombination
med rörelse.
Flera ganger under vårt samtal betonar
den energiska ambassadören för kropps1ig och själslig hälsa, individens personliga ansvar:
Vi måste själva ta ansvar för friskvården
och överlåta till sjukvården det man är bra
på där. Vi kan köpa tjänster och be om ltjälp,
men ingen kan motionera och vila ät oss.

f>n rmsJ«gskvällama gar
det lil'ligt till i annexet.
lllir damerna , onsdags[?:l·t1ppe11 imar "scenen ".

Alla 11111slderfar sif? .:n
omgång innan passet
avslutas med
av1-/app11ing under ,·kön
11/USik.

Kommunens servicecenter

Höga.11ä$

Vtre1<.t

FOTVÅRDS-

KLINIKEN
MÖLLE
Solveig Johansson

042-34 74 64

• 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 dlrekt@hoganas.se Internet www.hoganas.se
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Sista julmlnglet I pmla krulunalcerlet.
Alla snälla bjuds på pepparkakOf och glögg.
Välkommen 14-15december 13.00-17.00.

MÖLlE
/(RUKMAKE~\

liJt~

l·r ,, /,e1fl'crsso11, Fw, l.ars.~on, I.ena
51rand111arf.. och Sil' n,.•twit= hoppas ta se
111a11ga lasl11111gnga 11101/ehor 11är de siar
"f'I' portarna j()I' den 11ppfrasd111cle
hihlic>teks/ilial.m i Statiun,huset

Lägenheter Säljes!!
AB Höganäshem har för avsikt att, efter det erforderliga tillstånd erhållits, avyttra 8 st bostadsrättslägenheter i Brf Vita Byn.
Lägenheterna är nyproducerade, i olika storlekar
och på efterfrågade paceringar inom området.
För mer information kring villkor och intresseanmälan
vänligen kontakta oss på tel. 042-34 24 20
AB Högonöshern
Box 96

263 21 Höganäs
e-post:hogonas~hoganashem.se

Träffpunkt i Mölle
Eva Larsson ansvarig för Mölle
biblioteksfilial i Stationshuset - och
hennes mångårige medarbetare Leif
Persson har fått ilirstärkning med två
nya frivilliga 1-.rafter. Nytillskotten
heter Si, Dreiwitz och Lena Strandmark och de ska fylla tomrummet
efter Gunilla Andersson. Elisabeth
Bohlin. KG Hansson och Elisabeth
Svensson. som slutat efter I O års
tjänstgöring.
E\'a och hennes stab betonar hur
vikugt det är all derma träffpunkt i
Mölle kan fonsäua att hålla öppet.
Lokalen håller dessutom på att få en
rejlil an,;ikt<;Jyftning En kökshöma.

nya bokhyllor. ett bokskäp och nytt
golv har kommit på plats. Mälsätlningen då biblioteket öppnat igen är
att locka ner låntagare, bl a genom att
kunna tillhandal1ålla lite fler ak1uella
böcker än tidigare. Ett "Öppet hus··
planeras till den 30 november (med
reservation för oförutsedda förseningar).

Bank i butik
Med bank.kort kan Ni ta ut och sätta in kontanter*
på Skutan i Brunnby och på Skeppet i Nyhamnsläge.

',.' .-v--=
,..,::,.:--~.
~:tr-

...
.,'

.

;..
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~ '•%~-::\

,,.~( ~-~
\..... .... -.. ·~-~
,

Givetvis är Ni också välkomna till våra tre
bankkontor i Kullabygden.
*gäller i man
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tillgang på kontanter.

MÖLLE kuriren nr 3 2002

. ·.

-

:-:,..

Hej alla Möllebor,

Vid det här laget har jag lärt känna en hel del av er, några riktigt bra - och det är
en angenäm upplevelse. Som ni säkert hört talas om går det framåt med Hotel
Kullaberg. Många av er, fler än jag vågat hoppas på, har besökt oss otta och brunchen på söndagar har verkligen blivit den mötesplats som Jag hoppades att den
skulle bli. Kom ihåg att boka bord i god tid bara, det är många som vill njuta av
mat, dryck och stämning. Brunchen gör uppehåll under julbordet men återkommer
med stormsteg på annandagen igen.
Vårt lilla Pigero är näst intill klart och snart flyttar vi in där. Pigero kommer att
rymma dusch, omklädningsrum och kontor för oss som Jobbar på HK. I källaren
där vi just nu har personalutrymmen, kommer snart att rymma en mysig bistro.
Mer om detta senare.
Från måndag till lördag äter ni alltid en god och smaklig lunch för 89:- i vår
matsal.
Hotellets matsal och bistro har öppet alla kvällar i veckan. Söndagar kan v1 stänga
lite tidigare, så slå en signal innan du besöker oss, så att du säkert kommer in.
Bistron har rätter från 75:- som tilltalar de flesta av oss. Dessutom är du när som
helst välkommen att bara ta en kopp kaffe och kanske något gott därtill.
På det Svensk-Danska Julbordet kommer det godaste från två länder att pocka på
uppmärksamheten. Julbordet är skapat av Ulf Wagner och vår nye kökschef Erik
Lindberg som jobbat på några av Danmarks finaste restauranger. Julbordet kostar

395:- och för att vara säkra på att ni Möllebor kommer så bjuder vi dessutom på
god värmande glögg innan maten. Boka bord i tid! Vi smygstartar redan den 28/11
och håller sedan på till och med den 22/12.
I januari får vi besök av Sm$1!rrebn21ds-Dronningen Ida Davidsen som blivit världskänd på sina goda sm$1!rrebr0d. Hon ska lära oss allt om sm0rrebn21d och bjuda er
på en oförglömlig upplevelse. Vi återkommer med mer information!

Vi ses på HK!

Karin Wagner med personal

260 42 Mölle · Tel 042-34 70 00 • Fax 042-34 71 00 · info@hotelkullaberg.se • www.hotelkullaberg se
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Affär i byn redan nästa år om butiksföreningen kan locka tillräckligt,många
Pa initiatii' av Mats Jacobsson bildades tidigare i ar en ekonomiskjorening- Mölle Butiksföreningmed hopp om ull kunna ordna en affär till Mölle igen. Om de/la lyckas har Mats Jacobsson och hans
styrelsekamrater dessutom säkrat sig betygelfem baddräkter i MölleKuri-ren. Informationen kring
projektet har varit synnerligen knapphändig, men i det tysta har styrelsen arbetat fram en lösning som
skulle kunna vara realistisk. Nu hänger det pa .\föllebornas vilja!
TEXT: HÅKAN LIND

Ny tomt planeras för affären
Det bli ingen affiir på den gamla bensin-mackstomten. I hörnan där den nya
in-färten viker a, frän Kullabergsvägen
är det meningen att ett Mölle-företag
som nu finns pä Bella Vista skall bygga
kontor. Kommunen har i stället beslutat att driva fram en planändring för att
möjliggöra handel pa tomten intill
stationshusets annex. Det arbetet kan i
bästa fall vara genomfön innan _januari
månads utgång.

Filial till Farhultsboden
Gunnar Curlsson. som framgångsrikt
dri\'er Farhultsboden sedan 20 år är den
påtänkte arrendatorn. Han är inte knuten till någon grossist men fär leveran-

ser från samma håll som AG Favör. Med
butiksföreningen har han nu signerat en
avsiktsförklaring som klargör båda parternas seriösa in1rcssc.

Totala investeringen
2 miljoner
Begärda kostnadsidcer frän möjliga
byggentreprenörer ligger till grund för
investeringskalkylen För den ungefärliga summan 2 miljoner fär man en 140
kvm stor hut1ksyta med en exteriör som
skulle kunna se ut som på skissen. I investeringen är inräl-nad kostnader för
tomt. ritning.ar och parkeringsplats.
Med rasande fart kan byggnaden vara
klar i majljuni om spaden sätts i jorden
senast i början av mars.

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknadsföringsnivå. servicekänsla och personligt
engagemang hos din lokala.fastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansvarsjorsäkr;ng mot dolda fel
ingar i tjänsten.
Vid jorsä(ining kontakta mig
0-:/2-33 08 09

~t.,,L

~,5/r

•

.

.

MAKlARHUSET

- - - Lä11sbergs - -

Kullabygdens mäklare
Mäklarhusct Länsbcrgs Storgatan 6-l ( f.<l. Sparbankshusct) 263 31 Ilöganäs
,, ,, ,,.maklarhusc1.s~
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Peter Wagne,: Erik W,mner.11rö111 och
,\fats Jacohsson synar den ränÅla
aflarstomten intill annexet och
Vira byn.

.

.~-

---~

Sa luir tänker sig l'ita hyn.1 arkitekler
all en butik kan placeras intill
s1a1ionshusets annex.

Måste ha fler medlemmar
Butil-.sRlreningen har nu ca 130 möllebor
som medlemmar eller som anmält ett
preliminärt intresse. Föreningens
Sl}relse räknar med att man borde ha
nästan det dubbla antalet som är beredda
au teckna sig Rlr en andel om ::!.:'iOO kr
var innan projektet går i gång.
Detta skulle kunna ge 1/3-del av
finansieringsbehovet. 1/3-del hoppas
man kunna låna av Rlretag och privatpersoner i byn mot marknadsmässiga
räntevillkor. Till den sista tredjedelen
är banklån planerade.

Nu startar värvningen
De som hitti I Is varit engagerade i
styrelsearbetet är Mats Jacobsson. Erik
Wennerström. Pernilla Olofsson. Sten
Nelsson och Peter Wagner.
Under december kommer arbetet med
att värva medlemmar att prioriteras.

Den tänkta finansieringen av projektet

~~DHöre,
G
l
MÖLLE

OAHL9E.~G

Söker Ni altemativ till julbord?
VIHARDET!!!!!
V, tar er med pa en Julinspirerad kulinarisk resa,
högt över land till djupa va/fen, genom åkrar och.fält.
En 7-rällers meny med inslag av fisk & skaldjur
samt vilt & fågel med tillbehör som hör julen till.

495:- per person
Kom och njut av maten i skön atmosfär
med hänförande utsikt över Öresund & Kattegatt!
Start 29 november till 18 december

Medlemslnsatser
tUI tred]edelen på toppen

Lån fran företag och
prlvatpenoner I Mölla
tDI en tredjedel
Banklån
ffll tredjedelen I botten

Captain 's:
tursdagar 18. 00-20. 00
Ji·edagar 18. 00 21. 00
lördagar
12.00- 21.00
Jönda?,ar 12. 00 18. 00
L1111ch mr:je dag 12- 15
Tel 042-362230 Grand l-lötel Mö lie
MÖLLE kuriren nr 3 2002
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Oanade möjligheter... Vad är din plan?
Nordea i Höganäs
Det trivsamma kontoret med personlig service!
Du finner oss på Köpmansgatan 7B (mitt emot
Biblioteket)
Nordea Höganäs
Köpmansgatan 7B
Telefon 042-34 07 05
Öppettider:
Mån. tis. ons. fre
Torsdag
Lunchstängt

10.00-16.00
10.00-17.30
13.00-14.00

Nordea-

20
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LEDAMOT
MAKLARSAMFUNDET

TRYGG
FÖRSÄLJNING
AV ER

BOSTAD
Mäklarfirman
Peter Ny kvist AB
Tel 042-35 22 40
www.ddg.se

30 km/tim
Fr o m november 2002 får vi - och alla andra bara !-..öra 30 km/tim i hela b) n. Av nagon outgrundlig anledning har avtaget och uppfarten till
kapellet undantagits. Där räder fortfarande 50
km/lim!

Pionjär i Vita Byn
Möllekuriren gick på visit hos Wera
Thomson. en av pionjärerna i Vita
Byn. Wcras ljusa och mycket trivsamma lägenhet ligger i den låga
huslängan. Wera berällar all hon är
en av de fyra första bostadsrättsinnehavarna som alla fl~ Ilade in omkring
den I september i år.
~ Jag trivs bra. lägenheten är funktionell och välplanerad, sägt!r Wcra.
Lägenheten känns het) dligt större än
sina 65 1112. Wera har själv valt materialen. som genomgående är skandinaviskt blonda golven. köksinredningen. och inredningen i det rym Iiga
badrummet. Några saker har Wera
måst reklamera till bygglbretaget. men
det vill hon inte orda så mycket om.
Hon längtar nu efter au det ska planteras buskar och tliid så au här blir
lite mera lummigt på området.
Avsaknaden av utsikt. som hon var
bortskämd med i den tidigare
bostaden. kompenseras i viss mån av
närheten till fäladen, houleplanen och
busshållplatsen, menar Wera.

MÖLLE kuriren nr 3 2002

Viilkomme11 i11 och hiimto
julkataloge11 elfer beställ på

www.g11ltls'l1op.com.

Ma!tsor m1 julklappstips.

,

~"''--' ~F'
Storgatau 62
i Hög1111iis 042/340623
Kul/11giJgattJ11 8-/0
i Helsi11gborg 042/142057

21

MÖLLE BOULEKLUBB

Lässugen?
Välkommen till
bamnlnrset i Mölle!
Hos oss hittar du bl a
serier - barnböcker kokböcker - deckare - romaner
mm.
Allt till låga priser.

Söndagen den 22 september hade
klubben en inbjudan till infonnationsträff
med syfte att värva nya spelande
medlemmar. Ett antal intresserade infann
sig. De instruerades om boulespelet och
dess regler. varefter mötet avslutades
med kaffe.
Den 3 november spelades ··allhelgonablixten" som Rose Romander vann.
Vi avslutar året med ·'julcupen" den I9
december. vilken som alltid kommer att
bjuda på något extra. Speciellt \ älkomna
önskar vi dem som provadepa boulespelet
vid informationstr.itTen.
R Romander sekr

FÖR INFORMATION
OM TIDER
OCH EVENEMANG
www.krapperup.nu
tel042· 344800, 3..J.4190

BRUNNBY FÖRSAMLINGS AKTIVITETER
I MÖLLE
December
1
10

kl 18.00
kl 12.00

2-t

kl 11.00

kl 15.00

AthenbgudstJänst vid ljus. Bnrnnby k)Tkokör.
Kyrklunch i Möllc stationshus. babclle Gerle frän
hlomsteratl1tren --vackra blommor" i Jonstorp visar
juluppsättningar med hlommor.
Gudstjänst\ id krubban. Barngrupperna. Amicitia och
Paxkören.
Julbön. Musik.

Krogen på berget

Januari
12

kl 18.00

21

kl 12.00

Söndagsgudstjänst.
Kyrklunch i Mölle stntion--hu:.. Ann Cronström
berättar om sina re~or och \8d man skall tänka på
före en utlandsresa.

Februari
9
18

kl 18.00
kl 12.00

Söndagsgudstjäm,t.
Kyrklunch i Mölle stationshu~. Lars Da111cb:.on, prä,t
och filosotikåsör. 11 isar hilder från Viktoriafallen.
Sydney.

Mölle kapellsyförening
Syföreningen in leder med en gemensam träff med Brunnb) kyrk Iiga S),förening
i prästgården 1orsdagen den 23 januari kl 14.00. Därefier träffas man enligt
följande: Träff i Mölie stationshus torsdagar kl 14.30 den 6 och 20 februari .

telefon 042-34 74 20
Besök gärna
Mölle Byförenings
hemsida:
www.mollebyforening.com

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070- 650 76 50
22
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Tablå i Juletid

MölleKuriren
tackar läsare,
annonsörer och
medarbetare
för året som gått

,

Annons;ntäkter
wm ökat med över -10%
och mängder en• berömfi·an
läsarna ger oss möjligheter
all for/sälla i samma anda
under nästa w:
Ekonomiskt klarar tidningen
BJföreningem ramar
gott och väl.för 2002.

Fotografier på
interiörer efterlyses!

Har någon fotografier
inifrån missionshuset.
affärerna. Mölles
nöj eslokaler: hotell och
restauranger att låna ut
till Möllekurien inför
kommande artiklar?
Hör av er till Mona
Helleberg tel. 347 978

AfJ/11/d. bugur Karlsson, ,lotte1: ar den stora a11gd11. '-imad11glama omkrmg henne ar bl a
EIICII Ilolmheck ad, \a11•lnger Jni·err (som dven kan ses i ncigot äldre dagar som
(ius.\loparjuhilar i detta nummer al' \lölfek11rire11). Ingeborg I föher hade sa/I upp bla
cr.:p,• med paklis1rude st1ärnor mm bakgnoul li/1 iinglama och det är ocksa hon .vom lanat
111 fatognyiet

Innan TV:ns intåg i hemmen hittade man
pa egen underhållning. Ett uppska11ac
nöje bland både åskådarna och deltagarna var de tablåer som syföreningen ord
nade på Turisthotellet. gärna i samband
med den årliga julfesten
1940-talec var tablåernas storhetstid.
Millan Lindström. Augusta Cronberg och
llera andra var mycket upptagna med
arrangemangen. Alice Valentin repeterade med deltagarna och spelade stämnin~fullt till på piano.

Det låg mycket möda bakom en vacker
tablå och mödrarna sydde och ordnade
med dräk1ertill sina barn.
Festen inleddes med kaffe i matsalen.

K}rkoherdcn och andra höll tal. Rätt som
det var öppnades dömm1a till det inre
rummet och man kan föreställa sig suset
som gick genom salongen vid anblicken
av scenen på bilden. Det var så vackert
och nera satt länge och beundrade
änglarna.

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 3 5
Höganäs

Tel 042-34 61 88

tel 042- 33 08 60

Privat Familjeläkare
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Din mäklare på Kullahalvön
Om du funderar på att köpa eller sälja din bostad,
finns det många skäl att vända sig tlll den lokala mäklaren.
Stor kännedom om vår natursköna bygd och många nöjda kunder.
Kontakta oss når du vill köpa, sälja eller få värderat din bostad.

~NDERS
:a!lf!loHANSSON
FASTIGHETSMÄKLARE
Tel. 042 - 23 86 40, fax 042 - 35 25 30, Mobil 0704 - 93 11 41
Båtbyggarevägen 8, 260 40 Viken, epost: villakon~ult@telia.com www.villakonsult.se

