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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

Alla vägar bär till Rom men till Mölle leder bara en ...
Men så är det också den vackrast
tänkbara, vilken tid på året man än färdas
där. Kanske är utsikten ändå som allra
mest anslående just när rapsfälten
blommar som intensivast.
Detta nummer genomsyras i viss mån
av längtan efter vårens ljuva tid ...
Och vår eviga fondvägg, Kullaberg,
figurerar både som arbetsplats och
historisk fyndplats.
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Captain 's:
I förra numret undrade vi vad den
snöiga gubben i telefonkiosken på
brunnen egentligen sade. Det visade
sig att flera.hade hört honom
samtala Och vi kan här redovisa de
två bästa lyssnarna
LeifAspelin (stockholmare som
sommartid håller till på Rosenkulla
nästan längst ut på Södra
Strandvägen) hörde gubben säga:
"Jag tänkte bara kallprata lite"
och Maud Lindstedt från Vallentuna
hörde:
"Sluta nu, Greta. Dina värmande
ord kan bli min död!"
Redaktionen har beslutat att båda
lyssnarna skall ta första priset:

torsdagar 18. 00-20. 00
fredagar
18. 00-2 1. 00
lördagar
12.00-2 1.00
söndagar 12. 00- 18. 00
Lunch varje dag 12-15

Välkomna hit och njut av den goda maten,
den vackra utsikten och den gedigna atmosfären.

Tel 042- 362230
Grand Hotel .\fölle

Att en valfri kväll i sommar ja
sitta på bänken vid ruffen och se
solnedgången. Allt för två
personer.

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

MÖLLE kuriren

handgjort & handmalat
stengods
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och Alf Rasmusson
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Motionera
i Mölle
sommar som vinter

Eleshultsvägen 358,
260 41 Nyhamnsläge

Välkommen kontakta

Agneta Jetzen, 347 532

Gunilla Bergdahl
certifierad massör

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93
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FRISKVÅRD

Mölle är annorlunda
Hans Peterson
är göteborgare men fritidsmöllebo
sedan mycket länge.
På Värngatan, nästan ända nere
vid Södra Strandvägen,
hittar man honom titt som tätt.
Till yrket författare, det märks pa hans
penna i detta bidrag till oss andra
möllevänner. Varsagoda och njut!

Mölle är annorlunda. ojämförbart.
Sedan ekskogen vit av vitsippor eller något
Redan när man passerat Möllehässle ser man den
motbjudande doftande när ramslöken blommar.
välordnade skönheten. Havet glimrande, alternativt
Högra upp och klart avgränsad, bokskogen, med
blåsvart med vita skumränder. Fäladen. Fälten
någon räv, en hare, ett par rådjur.
genomskurna av den raka vägen med oxelträd. Vägen
Pä andra sidan vägen upp till fyren en björkdunge på
är betydelsefull, den ger stadga ordning.
den mjukt böljande golfbanan med ett annat hav där
Så fältet igen fram till sluttningen.
bakom. Björkdungen arrangerad efter någon 1800Sluttningen skiftar från vår till försommar. Först med
talsromantisk mälning.
trevande enstaka gröna anslag. Så mer rik när boken
Lika hjärtknipande romantisk den lilla tjärnen till
kommer ljust blekgrön. Och så vidare tills eken slagit
vänster där vägen börjar lutanedför. Vattenspegeln
ut och grönskan jämnar ut sig.
speglar verkligen de omgivande imponerande enarna,
Och sa de. sa vandringsmöjligheter.
björkarna, al kanske. Oemotståndlig och omöjlig att
'är man svänger av från Vämgatan och ned på
hasta förbi.
ödra Strandvägen fortsätter asfalten rakt ut i havet,
Hasta förbi kan man däremot den "italienska vägen".
\ erkar det. Sa en liten kvarleva av fäladen där man
Varför är utsikten därifrån så banal? Kanske landskap
inte för så länge sedan hängde upp sina nät.
måste ses i ögonhöjd. Som när man passerat
fiskfjällsglittrande.
vaktstugan, svänger över vägen och upp i en helt
Längre bort, där Norra Strandvägen svänger, kåsoma
annan bokskog. Och efter ett tag tar av till höger
som skyddade båtarna långt innan det ensliga
genom en helt tät granskog och kommer fram där
fiskeläget blev Mö lie. Så de enstaka välbevarade
utsikten filtreras genom bokens raka stammar.
husen med historia över åtminstone ett sekel.
Så där kan man hålla på och försöka beskriva det
På andra sidan badet den klättrande stenstigen. När
rätt storm ligger på, trampar man i gulbrunt fradgande obeskrivbara. Fast Mölle-bor förstår nog.
skum. Och <länet eller åtminstone de eviga dyningarna
Hans Peterson
markerande det tidlösa, före oss och efter oss.
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Ny Möllebåt i sommar
Gösta och Karsten Wennerströms Möllebåt sjönk i
hamnen i en stom1 för några vintrar sedan och togs ur
trafik. I sommar kommer en ny passagerarbåt, med
Karsten som guide och Roy Engberg som kapten.
Om vädret medger ska det som vanligt köras flera
fiske- och rundturer dagligen under högsäsong. Om
regel\'erkct tillåter ska det också bli en del turer till
Gillelejc. Fina helgerunder vären och hösten hoppas
de kunna köra en del och abonneringar mottages
också gärna. Båten byggdes ursprungligen som
minsvepare 1943. Den är b) ggd i trä, av
hondurasmahogn) på ek krov och kan ta 40
passagerare.

Gatunamn i Mölle berättar
Fredrikssons trappor

MATÖPPETS BUTIKSBUSS I MÖLLE
- TISDAGAR KL 13.30
Matöppets butiksbuss är en välsorterad livsmedelsbutik på hjul med allt som behövs i ett hushåll till
ordinarie butikspriser. Så passa på och besök oss
tisdagar klockan 13.30 va~e vecka vid stationen i
Mölle.
Om det är något speciellt du behöver kan du ringa
dagen innan till vår butik (0431-43 00 19) och
beställa så har vi det med på tisdagen.

Välkomna önskar Inge & Anna-Lena
Matöppet Munka Ljungby
Telefon butik 0431-43 00 19
Telefon butiksbuss 070-601 70 15

Frän orra Strandvägen kan man nå
Harastolsvägen via flera branta
passager. En av dem har fått namnet
Fredrikssons trappor. Det är mycket
passande eftersom familjen Åke och
Eva Fredriksson bor i fastigheten
väster därom. Det är emellertid inte
därför passagen fått sitt namn. I
slutet på 1800-talet kom en
stenhuggare Karl Fredriksson till byn
bortifrån Västersjön. Han kom hit för
stenbrytningens skull och blev
dessutom hamnbyggare. Han byggde
sig så småningom ett hus, det som
Åke och Eva Fredriksson - utan
relationer ti 11 den ursprung! ige
Fredriksson - nu renoverat.

[--MiM
Marita i Mölle

t

BUTIKSBUSS
Handla där du bor
billigare än du tror

Brudklänningar, festblåsor, högticlsdr'akter.
Jag ritar och syr upp efter Dina önskemål.
Kläder till vardag och fest
Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26

MÖLLE kuriren nr 3 2002
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ett vårtecken ...

Talgoxen sjunger, vårsolen skiner och visar
obarmhärtigt att fönstren behöver putsas; dammråttorna inne i huset tittar fram ur vrårna.
Nej, då vill man inte vistas inomhus. Det blir till att
ta fram farfällar och varma ytterkläder och fly ut till
solen. Kanske börjar det bli tid att ta itu med
städningen i trädgården efter vinterns härjningar?
Då smakar det fantastiskt med kaffepaus och
nygräddade våfflor därtill.

FRASIGA
VARDAGSV ÅFFLOR
125 gsmör
2½ dl vatten
2½dlmjölk
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
Räcker ti 11 6-8 laggar. Våfflorna ska ätas med en gång
annars mister de sin frasighet. Vispad grädde och en
klick god sylt är inte fel i sammanhanget!

Hos Nilssons på Gylleröd gräddas det rajjlor
utomhus sa snart tillfälle ges. Denna hild rngs
den 3 februari förra aret dLI rnr rekorcl!idigt.1
Fika med vajjlor smakar lika förtra.ffligt till
var- som till hästbruket i trädt;!mtlen.

Försä(jning av
~ villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknadsföringsniva, servicekänsla och personligt
engagemang hos din lokala fastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansvarsförsäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.
Vid försäljning kontakta mig
042-33 0809

'/Zi__L /,.,1&

r

®

RickardLänsberg
Kullabygdens mäklare

Cl

□

Läns bergs
-

Mäklarhuset Länsbergs Storgatan 64 (f.d. Sparbankshuset) 263 31 I Iöganäs
www.maklarhuset.se
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Var arbetar
mölleborna?

TEXT OCH DIAGRAM: HÅKAN LIND

Vi är sjuhundra bofa ta töllebor. Ungefär hälften av oss
förvärvsarbetar. d\ ~ ca 350 personer. Av dessa har 80 knappt var fjärde - sin arbetsplats i Mölle. 65 arbetar i
Höganäs k, ,mmun i Ö\ rigt, varav 45 i tätorten. Men - så
många som 90 arbetar i Helsingborg och 20 i Malmö-Lundområdet. Fast lika manga arbetar fak1isk1 i Stockholm under
tiden de bor i Mölie. Till Ängelholm är det inte många . om
tar sig för att arbeta. Vi är helt riktade at hclsingborgshållet.

Vilka arbetar i
Mölle?
185 arbetstillfällen i Mölle!

350 möllebors arbetsplatser!

........

-

'.r:~;,

-

-

Mölleborna har allt längre till arbetet
Utvecklingen under de senaste tio åren är inte Ö\ erraskande
en svagt sjunkande tendens i Mölle - trots att antalet
arbetstillfällen ökat i byn! Ocksä i kommunen i öuigt sjunker
antalet ~ selsatta möllebor. Däremot ökar andelen som har
sin s~ ssclsättning längre bort än Helsingborg.

Titt ert. iinst vtir

SCJ~~~r

Mer än varannan som arbetar i Mölle pendlar hit
Antalet arbetstillfällen i Mölle har de senaste tio åren faktis!ct
ökat - med 10% och uppgick år 2000 till 185. Därav drygt
40% möllebor och ytterligare 25% som kommer från
kommunen i övrigt. För tio år sedan var det inte ens 10%
som kom utifrån kommunen. Nu är det 30%!
Fotnot: Siffrorna är hämtade ur Folk- och Bostadsräkningen
från 1990 och SCB:s sysselsättningsstatistik 2000.

ft-vst CJCft- vinter!

Målning ute och inne.
För ett yrkesmässigt och korrekt utfört arbete
kontakta oss.
tel 042-34 53 76 mobil 0702-333 823

Karl-Johan Pettersson
Brovägen SL
260 41 Nyhamnsläge

Möjligheternas Tryckeri
-DetärviMÖLLE kuriren nr 3 2002
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jonster
dörrar
kök
eller
nya luckor
samt
jonsterunderhåll

gardin& möbeltyger
gardinstänger
sömnad
& montage

TYGKOMPANIET
Centralgatan 43, Höganäs
042-33 22 88
Öppettisdag--fredagll-18
lördag 10-13

NY ADRESS: Bruksgatan 31, Höganäs
042-34 90 05 mob 0708--34 91 05
Öppet tisdag-torsdag 15-18
lördag 10-13 eller efter ö,·ereoskommelse

Hotellet är klart, vi öppnar till påsk!
(Långfredagen den 18 april)

Förhandsvisning för alla Möllebor och Möllevänner
söndagen den 13 april kl. 13.00 - 16.00

HOTELL

MÖLLEHUS

J

LÄGENHETSHOTELL · POOL · BISTRO

Varmt välkomna!
Ann & Sten Nelson

Mölle Hamnalle 1 · Mölle · Tel: 042-34 30 80 · Fax: 042-34 30 75

Bistron öppen dagligen kl. 12.00 - 17 .00
8

MÖLLE kuriren nr 3 2002

MÖLLEkuriren frågar: Vad får dig att känna att våren är här?

Ann-Christin Fe och Myrkvi: - För mej är det ljuset och att dagarna
blir längre sa att jag hinner göra mera med hästarna. Och så är det
.fbrstås de vanliga vartecknen, alla hlommorna som kommer och
bäcken som porlar. För A(lrkl'i blir betet.frodigare när varen är här.
Max,lan
och Malin
Karlemark:

Gunilla Persson: - Det är att solnedgången .flyttat sig. Vid nyår går den
ned strax utanför Själ/and, pa våren i
Öresund Senare, pa sommaren går den
ned bakom berget (från vår utsiktspunkt). Sen betyder förstås ljuset och
fagelsangen mycket för vårkänslan.

Max menar att
d<!t är när blommorna \far ut.
Jan n·cker att
\'aren ar har när

det hlir mrmare
ochmamma
Malin säger:
- När det blivit
ljusare sa känns
det att varen
kommit.

Lars Nyren, nybliven Möllebo: Det är blommorna, alla krokusar
och snödroppar som man blir sa
(veklig m· att se.

Irene Hagman: -När man "Slår
katten ur tunnan" och folk samlas nere pa hamnplanen. Och så
är det fåglarnas kvitter och
förstas - då blåsipporna
blommar bakom Mölle kapell.

Hilding Elmqvist och Irene Lind-Elmqvist tycker båda att det är när
talgoxarna börjar kvittra riktigt livligt.

MÖLLE kuriren nr 3 2002
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Mötvåreni
Paris
Madrid

Rom
Nice
Florens

eller
i någon annan
europeisk stad
som lockar
just Dig...

Dags att planera
- dags att boka nu

Storgatan 64
263 31 Höganäs
042-34 07 75
e-mail:
info@hoganas-resebyra.m.se
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Kirs ten Knafve berättar_
Frän Björkeröds· mosse rinner ett dike längs med skogskanten ned i
branten väster om Kockenhus. På varen blir bäcken ett brusande
vatterifall och kalla vintrar ligger isen bred mot berget. På 1700-talet
låg det en vattenkvarn här och än idag kan man se de stora stenm·,ia
där kvarnhjulet satt. Ovanför backen syns resten av kvarnens
fångdamm. Nora Kristiansson, min granne i Bjorkerödfram till 1999
da hon avled 98 ar gammal, kunde en saga om kmrnen som berättats i
langa tider i Björkeröd Jag skrev aldrig ner texlen. men har berättat
sagan manga ganRerför egna och andras barn. Nagot har s·äkert lagts
till och nagot kanske dragits ifran, men ungefär så här är den:
Det låg en gang 1..·,n attcnmölla \ "d bergets
fot. 1öllaren hette 'ib och han hade en
fru och flera bam. d de hette ,et jag
inte längre. De bodde i ett litet hus med en
liten trädgård och en liten stenmur. l
trädgården växte gula tulpaner och en
krusbärsbuske. Det fanns flera andra
vattenkvarnar i trakten. Nere i Vattenmöllan fanns en. I bäcken vid Josefinelust
fanns en aiman. I ~jälva Mölle faims en i
bäcken nedanför pianofröken Harriets
hus.
Men alla bönder i trakten ville åka
och mala i 'ils vattenmölla. I hans
bäck rann det alltid mycket vatten.
Fångdammen ble, genast full och när
Nils öppnade fördämningen forsade
vattnet nedför sluttningen och kvarnhjulet snurrade fmtare och fortare och
säden maldes så fint och lätt. I de andra
bäckarna rann vattnet mycket långsammare, kvarnhjulen snurrade mycket
saktare och bönderna fick stä och vänta
länge innan det kom nagot mjöl. Och
de ville ju hem till sitt och mjölka kon.
Ibland kom drängen fran den största
gården körande med häst och vagn och
hela flaket fullt av stora säckar med kom
och havre. De lastade av, drängen körde
till Mölle och tillbaka igen, och då var det
redan mjöl i alla säckarna. Ibland kom
torparen från den minsta stugan. Han bar
sin säck på iyggen. Han tog ett glas vatten
för han hade gått langt och det var vannt,
men han hade inte druckit upp förrän
mjölet var färdigt. Hästskjutsar kom med
säd och åkte med mjöl hela dagarna. Det
var sötebrödsdagar i kvarnen och alla
möllarens ungar var tjocka och feta.
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I Mölle bodde en man om undrade varför Nils aldrig blev trött.
Hur kunde det vara sä att 1 'il vattenmölla malde sa snabbt när de andra i
trakten malde sa trögt och långsamt.
Han frågade Nils, men ' il. sa ingenting. Han frågade andra i Mölle. men
de visste ingenting. fast de undrade de
ocksa. Han fra~adc flera ganger nästa
dag och nästa dag i--=cn och nästa vecka.
men , ' il :\ arade inte.
:\ten " a en k"'·äll nr de i Mölle och
drack m~ cket brännvin på krogen
Bulan. ~tannen frågade Nils omigen
och denna gang svarade Nils. Jo, det
är allt så att jag har en som hjälper till.
Duktigare är han än tio drängar ti Ilsammans. Mannen från Mölle trodde inte
sina öron. Kom ikväll dä innan det
mörknar och göm dig i kvarnen, så ska
du fä se själv. Men lo,a att inte säga
något till en le\andes själ. Mannen gav
sitt löfte.
På k,ällen när det skymde kom
mannen till kvarnen. Han visade sig inte
för nagon utan gick uppför den branta
trappan ti Il loftet där kvarnstenarna och
säckarna fanns. Han gömde sig bakom
dem. Han väntade och väntade. \1örkret föll, en uggla hoade därutanför. ils,
hans fru och barnen låg och sov i sin
stuga.
Rätt som det var hördes något. Det
var vattnet som började brusa. Mannen
i sitt gömsle förstod att fördämningen
ovanför backen hade öppnats. Av
vem? Kvarnhjulet bö1jade gnissla och
knirka. Kvarnstenarna bredvid honom
bö1jade sakta snurra. Så hörde han att

den spännande sagan om

möllaren Nils och en alltför nyfiken man
hämtade nästa säck. Cpp och ner för
trappan sprang han. Säck efter säck
tömde han Ö\er kvarnstenarna.
Det blev obekvämt att sitta tyst och
stilla så länge och när mannen tittat
färdigt\ ille han hem till Mölle. Det här
kommer inte en levandes själ att
tro på, tänkte han. Han tyckte att han
måste ha något med sig som visade att
det var sant det som han tänkte berätta.
Just då gick tomten förbi alldeles nära
honom och mannen sträckte ut handen
och nappade åt sig tomtens luva. Han
rusade därifrån och upp i skogen där han
hade bundit hästen vid ett träd. Vagnen
\ ar förspänd och han hoppade upp pä
kuskbocken. Men tomten sprang efter.
Just när vagnen fatt fart hann tomten fram
och drog ut sprinten ur vagnshjulet, som
rullade ner i diket. Vagnen med mannen
välte åt andra hållet. Tomten drog åt sig
sin luva ur mannens ficka.
När gryningen kom och fåglarna
började sjunga, stod möllare Nils och
gäspade i dörren och säg ut över tulpanerna. intet ont anande. Sä blev det
alldeles tyst i skogen och han hörde
tomten säga:
Här ska inga hamar mala,
här ska inga tuppar gala.
Hagen, Hagen du mig bedrog,
brödet har du allt fatt nog.
Efter det försvann tomten från kvarnen
och kom aldrig tillbaka. Inte i hela
Nora Kristiansson tittar fram i
Kullabygden sågs han nagonsin till igen.
dörröppningen.
(Åtminstone berättade ingen om honom
det knakade nere i trappan. Ett ljussken igen.)
flackade över väggen. Han kikade för- Efter det var det slut på sötebrödssiktigt fram mellan säckarna och satt dagarna. Nils fick själv bära säckarna
utan att röra sig al Is. Så såg han en Iiten uppför trappan. Vattnet i bäcken sinade
varelse med gråa kläder och en lykta i och tog flera dagar på sig att fylla fånghanden komma klivande uppför trap- dammen. Bönderna började tröttna på
pan. Han trodde inte sina ögon. Det var att vänta. De kallade Nils för Torreen tomte. På ryggen bar han en säck som Nils och möllan för Torremölla.
Torre-Nils, hans fru och barnen blev
var dubbelt så stor som han själv, men
han bar den så lätt som om den varit magra och smala som streck. Slutligen
full med fjädrar och inte med kom och en dag begav de sig iväg och ingen
råg. Han hällde ut säden över kvarnste- visste vart. Kanske till Ängelholm, för
narna och sprang ner för trappan och där behövdes det alltid möllare.
MÖLLE kuriren nr 3 2002

Det var länge sedan huset och kvarnen
försvann. Men de gula tulpanerna
blommar fortfarande i maj. Man får
gå försiktigt om man vill titta på dem
för vita stjärnblomster, blå lungört och
gul kabbeleka täcker marken mellan
tulpanerna. Bredvid vattenfallet blommar en blåsippa.

SLUT
Var det mannen fran Mölle
som hette Hågen? Eller
kallade tomten Nils för
Hågen? Håkull kallades för
Hagen förr. Var det kanske
hela berget som tomten kände
sig lurad av? I Noras version
bröt mannen fran Mö/le
nacken, men det är mer våld
än vad nöden kräver tycker
jag. En stukad fot eller så
kan väl räcka när brottet nu
ända blev sa grundligt
hämnat.
Tulpanerna är av en vild sort
som har kunnat leva i
bokskogen i tvåhundra ar. De
har gatt att köpa i handeln
(fulipa Sylvestris) under
senare år. Nora berättade att
de i Björkeröd gick under
namnet Knoppers Gäss.

Illustrationen är hämtad ur
C.A.M. Lindmans Nordens Flora
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Arbe1spla1s Mö11e 10:

Special Sport School

"Kullaberg är mycket viktigare än man tror, inte bara for oss möllebor,
utan även for väldigt många utanför Mölle. Folk ser det ju bara som ett fint naturområde,
men det är så mycket mer. "
Orden kommer fran Joachim Persson. innelull"are av
aktivitets- och personal-utbildning~företaget Special
Sport School som har sitt kontor i Mölle hamn.
Möllekuriren döper därför raskt om det här avsnillet i
serien "Arbetsplats l'vfölle" till "Arbet.\plats Kullaherg ·.
För det är pa Kullaberx som Joachim och hans gäng
tar emot ungefär i 00-talet företag ar/igen. Kunderna
kommer frcm hela Sverige. Alla (}per av företag, från
Ericsson och Astra till riktigt sma företag, är
representerade.

Varför Mölle/Kullaberg?
-Jag är uppväxt i Ålabodarna och det
ligger ju inte långt härifrån. Under
tomiren var jag häruppe väldigt mycket
men man kan ju inte flytta till Mölle
som 18-20 aring. Man måste \änta tills
man fått stabil ekonomi sä att det kan
fungera. 1990 flyttade vi bolaget hit från
Helsingborg-för att komma närmare
Kullaberg, som varit arbetsplatsen
sedan 1986. Tre år senare bosatte vi
oss här. Det finns inget vackrare än
naturen på Kullaberg. Halva jobbet är
redan insått när vi säger att vi ska vara
på Kullaberg.
Special Sport School kan ses som en
koordinator dit företagen vänder sig.
Man skräddarsyr program som passar
företagens önskemål, genom att t ex
anlita experter som föreläsare.
Kunderna köper allt frän ren
rekreation - där man får naturupplevelser genom vandringar och guidningar, och lite mera vågade aktiviteter
såsom bergsklättring eller havsturer till personal utveckling och hjälp med
förändringsprocesser. Där använder
man sig av olika övningar som sen
diskuteras. Inom sportskolan finns
bland andra Ronny Granquist som är
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så kallad UGL-handledare vilket
innebär att han är utbildad för att leda
grupprocesser. men man köper sjäh-fallet även in t e:x föreläsar- och psykologtjänster om så erfordras.

Hur stora grupper kan ni ta emot?
-Norn1algruppen består av I0-30 personer, men vi har även haft grupper pä
upp till 400 personer. Det brukar vara
ungefär ett jobb om aret som är i storleksordningen I00-300 deltagare. I sådana fall
handlar det inte om personalutveckling
utan om ren rekreation. De ska bara ha
kul. Dä gör vi ett he ldagsprogran1 där de
far prova på en hel massa akiiviteter.
Deltagarnas älder ligger mellan 20 och
65 år. Alla kan delta i alla akiiviteter.
Kursledarna skräddarsyr programmet så
att alla kan vara med och paddla kajak
eller klättra pä berget.
-De tror oss inte då vi säger till en
ledningsgrupp att ··vi ska klättra i berg".
"Men det går inte.., invänder man. Vi
övertalar dem och de kommer hit och
ser att det går, att det fungerar. Ålder
och kondition har ingen betydelse. Det
är det vi är duktiga på, att se till att alla
kommer med, berättar Joachim, inte
utan stolthet.
MÖLLE kuriren nr 3 2002

är gruppen -,edan är hemma pä
kontoret igen. och konstaterar att man
pa Kullaberg åstadkommit något man
inte trott vara möjligt, kommerförhoppnings\ i~ insikten att man klarar mera
än man tror.

Hur kom pojken frånÅlabodama
in i personalutvec~branschen?
Ja, egentligen ärjagju byggnadsingenjör,
men har även en utbildning som fallskännsjägare inom fömaret. Sedan har
jag arbetat med utbildning inom olika
sportgrenar, berättar Joachim.
Förutom Special Sport School är Joachim
även engagerad i Kullabergsguidema.
Det råder ett tätt sam-arbete mellan
guiderna och sport-skolan. Det gär ofta
till så att kunden kontaktar guiderna för
atttexäta lunch och göra en fyrguidning
och sen vill de göra samarbetsövningar.
Då måste båda företagen kopplas in och
upp-delningen är sådan guiderna sköter
mat och guidning medan sportskolan
en bart jobbar med akiiviteter.
Joachim har ett finger med i spelet vid
inomhusaktivitetshuset Borgen i Helsingborg, ett "Fångarna på fortet" i
nordvästskånsk tappning. Hans samhäl Is-

SPECIAL SPORT SCHOOL

KULLABERGSGUIDERNA

3 heltidsanställda: Ronny Granquist,
Joachim Persson och Christian Quist under
säsongen (vår, höst, del av sommaren),
samt ytterligare 4 säsongsanställda

1 ansvarig heltidsanställd
samt 10 säsongsanställda

FYRRESTAURANGEN

Snart dags för

Invigning
av Mölle Krukmakeri & Cafe

MÖLLE
kRUKMAKE.~\
(/>«~

Bergsklättring har under de senaste lio
aren blivil en mycket populär sport (ovan).
All /a1a sig firas nerför de hisnande stupen
pa K11/labe1x kräver is i magen (vänster).

viteter. Sen kan det ta sig uttryck i olika
fonner, men berget används i olika
sammanhang, alltifrån kriminella till de
högsta cheferna i näringslivet.

Framtidsplaner?

engagemang kommer till användning
inom företaget ''Stonnvaming AB" och
dit far vi kanske anledning att återkomma
en annan gäng. Den röda tråden för alla
verksamheter är Kullaberg och akti-

-Vi har inte tänkt utvidga verksamheten, den ska inte bli större för det
passar inte in i Mö lie. Vi hörs och syns
inte mycket utan vill hälla en lag profil.
Det enda vi sticker ut hakan med är
den hemska båten i hamnen, den där
svarta. Den fungerar väldigt bra, och
den har varit här i snart IO år, så den
har blivit hemmastadd den också,
skrattar Joachim. Men annars är vi
väldigt lågmälda och skall så förbli,
avslutar han.

Stor sortering av
Firenzesmycken.
Köp två bitar så får du
armbandet på köpet.

~
Storgatan 62
i Höganäs 042/340623
Kullagågatan 8- 10
i Helsingborg 042/142057

TEXT: INGRID ERIKSSON
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Lersediment berättar om Kullabergs
- och Sveriges - historia
,-
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I denna borrkärna, I m lcmg, 5cm bred. halrcylindri k, he\lae11de m•
15000 en· gammal skiktad senglacial lera fi-cm Björkeröd mo \e,
ryms Kullahergs historia wzder lika ma11ga ar.
Tanke11 svindlar när resultaten av experlemas avläsningar 10/kas!

Nya kunskaper om vad som
växte på "Kulla Udd"
Den tidigaste källa som visar
Kullaberg är antagligen den karta
som von Bwman gjorde 1684. Av
den framgår, mer eller mindre
tillförlitligt att det inte fanns nagon
skog pa bergetpå den tiden. Linne
beskriver också berget som skoglöst
och bevuxet med ljung och enar, när
han besökte våra trakter vid mitten
av 1700-talet. Hur det sag ut innan
dess har man just inte haft någon
kunskap om.
Den allra tidigaste växtligheten efter
istiden har varit känd alltsedan Björn
Berglund från Geologiska institutionen
i Lund gjorde pollenanalyser i Björkeröds mosse, Håkulls mosse och Mölle
mosse på 1970-talet. Han kunde följa
den allra tidigaste invandringen av
ljuskrävande och köldtåliga tundra- och
stäppörter. När klimatet blev varmare
kom träden och med dem växter som
tålde att växa i trädkronors skugga.
Nya undersökningar av lersediment i
Kullatorpskärret vid Hjorthagen visar
att i hela landet var det Kullaberg
som allra tidigast dök upp ur den
smältande inlandsisen! Det hände
för 17000 år sedan och Kattegatt
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var ett ishav och Kullaberg måste
ha sett ut som en nunatak på
Grönland idag.

Det fanns förväntningar om att det med
hjälp av pollenanal~ sema skulle gå att
spåra vid vilken tid människan blev
boskapsskötare och jordbrukare i vårt
område. Pollen från gräs och örter som
klarar betande mular och ogräspollen
brukara,slöjadessamilstolpari historien.

5000 år upp i rök
Besvikelsen blev stor när det visade sig
att det var omöjligt på grund av att det
dränerats och bmtits torv i mossarna de
senaste 200 åren. 5000 ars växthistoria
hade bokstavligen gått upp i rök i
kaminerna.
För ett par år sedan började Geologiska
institutionen i Lund med provtagningar
på ett nytt ställe, nu i Leif Björkmans
regi. Ett litet skogskärr med en yta på
I0xl0 meter och ett djup på bara 85
cm som liggernågrahundrameternorr
om Mölle mosse nära branten mot
Skälderviken visade sig lämpligt för
ändamålet. fngen dränering eller torvtäkt
hade stört det. Arkivet var öppnat igen!
Leif Björkman hoppades ra veta hur
växtligheten såg ut före 1700-talet. Skogen
som var borta ide tidigaste beskrivningarna
av berget, när försvann den? Och hw· hade
människan påverkat sammansättningen av
växterna?
MÖLLE kuriren nr 3 2002

Björkeröds mosse. Borrning frcm
isen. Per Sam/gren iktar med
kompassen.

56 cm = 3500 år
Provtagningen gick til Iså att man borrade
ner i torven, i det här fallet med en rysk
bon- med 7 cm diameter. Man tog upp en
borrkärna av torv vari pollenkornen låg
bevarade i den tidsföljd som de en gång
föll ner i vattnet. Att pollenkom inte är
särski It stora förstår man av att i de översta
56 cm torv finns 3500 år lagrade. Borrkärnan måste förvaras i särskild temperatur och så tas små prov ut från den
med vissa bestämda centimeters mellanrum och analyseras. Det är nog inte helt
lättatttolkaanalysresultaten; LeifBjörkman använder ofta ordet antagligen i sin
beskrivning om vad han kommit fram till.

T r: Kullatorpskärret, Sveriges
äld\·ta luffsrik och sjö!
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Det framkom att det har funni ett
betestiyck på Kullaberg fran 1500-talet
f.Kr. Det visade sig också att det
trycket har ökat trappstegsvis. 650
e.Kr. kommer nästa stora ökning. Från
den tiden kommer också de första
k knen på an det har utvecklats små
tlä kar a, hed med ljung och enar. I
lagret från ar 900 e Kr Iigger det första
odi~kutabla tecknet på jordbruk-pollen
fran odlad säd. 1en det kan inte varit
många eller stora odlingar och inte
förrän 1650 e Kr blir pollen från säd
ständigt förekommande.

Mysteriet med den försvunna
skogen
Pollenanalysen visar också att skogen
på Kullaberg försvann helt omkring
1650. Sä snabb är inte naturen. Den
har helt enkelt huggits ner medvetet av
människan. Det var efter det som de
stora hedmarkerna bredde ut sig som
beskrevs av Linne.
I hela Skandinavien har det funnits stora
områden med hed som utvecklade sig
redan under stenåldern och som man
här och var t.ex. i Halland försöker
bevara för framtiden genom att sköta
dem traditionel It med ljungbränning och
bete. Man har nog antagit att den hed
Linne såg här också var så uråldrig.
Men så var det inte alls har vi fatt veta
nu genom pollenanalyserna. Det finns

inte heller många spår av träkol partiklar
i ton en. , i lket visar att metoden med

~,' k

Borrning fran Kullatorpskärrets is
1997. Dan Hammarlund och Per
Sandgren.

ljungbränning inte användes pä
Kullaberg. Här hölls heden öppen av
getter. far och kreatur.

Björn Berglund har hållit på med
pollenanalyser ända sedan 1950-talet.
, u har han pensionerat sig men forskar
vidare ändå. Han samarbetar med
Krapperups borg för att ordna en
utställning om landskapsutvecklingen i
Kullabygden från istiden till våra dagar.
Den bygger på ett samarbete mellan
arkeologi och naturvetenskap och
beräknas vara färdig till sommaren.

Visst är det fantasieggande att
man kan få veta så mycket från
ett oansenligt gammalt kärr i en
sänka i berggrunden!
Den där ökningen av betet som går att
avläsa 1500 f.Kr. Da var det äldre
bronsålder och då måste det väl ha varit
betesdjurens ägare som också byggde
domarringarna, stensättningarna och
gravhögarna och högg ut skålgroparna.
Stenmurarna på berget finns utmärkta
på Ciöpingers karta från 1718. Ingen
vet hur gamla de är. Kan de hänga ihop
med det ökade betestiycket 1650? Och
varför fälldes skogen vid den
tidpunkten? Var det nybyggare som

röjde mark till sina gårdar? Behövdes
det ved till f)ren? I Björkeröd fanns det
en annan tradition som Nora Kristiansson som själv blev nästan 100 år
återberättade. Hon sa många gånger
"skogen, den tog danskarna med sig
när de gav sig iväg från Kullen". Så
var det kanske inte, men tänk att det
var alldeles rätt att skogen försvann just
omkring 1650!

Det där skogskärret med sitt
långa tysta förflutna.
Raderna av latinska namn på allt som
vuxit alldeles nära eller längre bort.
Långa tider har det legat under ett tak
av trädens grenar. Andra långa tider
har det speglat himlen och molnen. Det
är lätt att falla i poetiska grubblerier med
kärret för sin inre syn. För litet för
skridskoåkande barn, för bortglömt för
torvtäkt. En räv passerade nog i
skymningen. En ko drack nog ur det
en gång. En fågel byggde nog bo i
kanten. Och visst måste en bofink ha
suttit i lilla björken intill och sjungit i
soluppgången. Och nu berättar det en
historia!
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
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36 rotarianer i Mölles
senaste föreningstillskott
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Va,je måndagskväll styr efl cmrul
män och några kvinnor stegen
mot Turisthotellet för sitt
veckomöte. I bygdens lokala
rotaryklubb finns 1../ möllebor
med. Resten kommer från Arild
och Höganäs. i styrelsen finns just
nu fyra mölleb01: med Björn
Sahlsten som pre.,ident. _\fed i
styrelsen är ocksa Björn
Samuel.,s011 amt gyllerödama
Lars Steen och Lennie Jamso11.

Ovan: Björn Sahl ten,
nuvarande president

Cl

m

Rotary- en världsomspännande
organisation
Med sitt ursprung i Chicago för snart
100 år sedan har Rotary ,uxit ti 11 160
länder med 1,2 miljoner rotarianer i
30.000 klubbar. Rotarys mening är att
den ledande företrädaren för varje
yrkesgrupp inom klubbens upptagningsområde skall vara med och dela
med sig av sina erfarenheter till andra
ledande yrkesutövare. På så sätt får
man ett nätverk till gagn för alla. Därför
är inte Rotary en förening som tar in
obegränsat antal medlemmar. Man kan
i och för sig anmäla sitt intresse till
styrelsen, men vanligare är att man blir
tillfrågad och sedan invald av de andra
medlemmarna. Enligt Björn är styrelsen ganska nöjd med storleken på
klubben i Mölle och man skall försöka
hålla den till 40 medlemmar som mest.
Närvaroplikt vid veckomötena
Man träffas en gång i veckan året runt,
äter tillsammans och varje möte har
också sin programpunkt. Oftast är det
ett föredrag, men det kan också vara
ett studiebesök. Exempelvis har man i
höstas besökts av kommunantikvarien
Henrik Ranby som informerade om
Kulturhistoriska värden i Kullabygden,
men också av Henrik Mo lin som berättade om Whisky från Ven - finns det?
Således en spridning på föredragens
kulturella inriktning. Någon kväll gjorde
man ett studiebesök på Dunkerska
kulturhuset i Helsingborg.
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TEXT: HÅKAN LIND
FOTO: BJÖRN SAHLSTEN

Som rotarian måste man vara aktiv i
sitt deltagande.Minst 60% av klubbens
möten skall man närvara vid. Har man
inte möjlighet i sin egen klubb kan man
gästa en klubb pa den ort där man i
stället befinner sig och få närvaron
tillgodoräknad. Eftersom vär by är en
populär sommarort betyder det att man
speciellt under sommaren har många
gäster på sina veckomöten. Det kan
t o m vara så att det är fler gäster än
egna medlemmar.
Rotarianer har bekostat
utrotningen av polio
Med sin bas i USA är välgörenheten
en viktig del i det internationella Rotaryarbetet. Många projekt världen över
har kunnat realiseras med organisationens fonder. Läkarbanken är ett sådant
och poliovaccineringen som lett till att
polion försvunnit.
Konstauktioner för
Läkarbanken
I Möt leklubben har man inriktat sig på
att stödja Läkarbanken och tänkt sig
att en år! ig konstauktion skall ge pengar
till denna. Förra året startade man, mitt
i den varmaste sommar vi upplevt.
Trots vädret lyckades man skrapa ihop
ett netto på 35 000 kronor. Det kommer
säkert igen att fortsätta med ett Iikadant
arrangemang i år.
MÖLLE kuriren nr 3 2002

De glada herrarna pa veckomötet är
Ö,jan Rinner/, Ake Fredriksson och
D:intars I 7eglins

Per-Eric Schyberg och Rose-Marie
Öhrstedt tillfälligtvis på Hotell
Kullaberg

Utbeytesstudenter en typisk
Rotaryverksamhet
200 000 ungdomar har genom Rotary
ratt chansen att byta miljö under ett läsår. Detta organiseras genom de lokala
klubbarna. Sålunda har Mölleklubben
redan hunnit stå värd för två amerikanska ungdomar som gått i skolan i
Höganäs och bott i Mölle resp Arild.

-

Hej alla Möllebor,

Under våren är det inte bara naturen som väcks till liv i Mölle utan också vi på
Hotel Kullaberg och Turisthotellet. I mars och april kommer en del förändringar att
märkas och en hel del evenemang planeras Just nu för fullt, bl.a. kommer vi att på
fredagar ordna After Work i källaren. Brunchen kommer tillbaka med full kraft den
2 mars och har nu blivit ännu lite mer amerikansk.
Nedan ser du ett axplock av aktiviteter, vissa är klara, andra ska finslipas, så kontakta hotellet eller kom förbi om det låter intressant så berättar vi mera.
28 FEB-2 MARS DANS WEEKEND

After Work introduktion, Dans & Räktrålare på Turisten, Brunch med levande musik

7-9 MARS - YOGA WEEKEND
Yoga i fyra pass med instruktör, Vegetarisk & Japansk meny, Karioke med dans
14-16 MARS - PROVARHELG

Trubadur, ost, ol1vol1a, bilar, konjak, choklad, Spansk meny med flamenco
21-23 MARS - YOGA WEEKEND

Yoga i fyra pass med instruktör, Vegetarisk & Japansk meny, Karioke med dans
28-30 MARS - RÖDVIT WEEKEND

Smörrebrödsdronningen Ida Davidsen på besök, D1xie på Turisten, Dansk brunch

4-6

APRIL - BUKOWSKIS WEEKEND

Bingolottokocken Ulf Wagners Europaresa, Bukowskis visning, Brunch med bingo
11-13 APRIL - KONST WEEKEND

Gästkock, Vernissage Henrik Bager, Vinprovning Grand Cru, Brunch med grill
17-27 APRIL - PÅSK , KONSTRUNDAN

Vernissage Yqö Edelman, Cafe, Påskaftondans på Turisten, Brunch med grill
Och som du säkert vet är du välkommen I veckorna för att äta lunch, besöka vår
bistro el ler njuta en middag. Afternoon Tea klockan 15.00 på lördagar. Boka i tid
så kan vi se till att alla får plats!
VI SES PÅ HK!

PS. Vi behöver extrapersonal och sommarpersonal, är du intresserad, engagerad
och kompetent - kontakta hotellet. DS.

HOTE~,KULLABERG
260 42 Mölle · Tel 042-34 70 00 • Fax 042-34 71 00 · info@hotelkullaberg.se • www.hotelkullaberg.se

MÖLLE kuriren nr 3 2002
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Bank i butik
......

Långt till banken?
Lugn! Med bankkort kan Ni ta ut kontanter* på Skutan i
Brunnby och på Skeppet i Nyhamnsläge.
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Givetvis är Ni också välkommen till våre tre bankkontor i
Kullabygden.

'

* Gäller i mån av tillgång på kontanter. På keppet kan, i även sätta in
pengar.

LÄSSUGEN?
Kom med i BOKCIRKELN på biblioteket i Mölle.
I cirkeln iar du läsa nyutkomna böcker.
Cirkeln startade nu i februari så du har fortfarande chans att vara med.
Vill du veta mer - kontakta
Lena Strandmark tel 34 79 10

--

I

•• ....--

i

Nybörjarkurser

I

Vi startar med olika kurser den 5 april
och kontinuerligt därefter.
Mer information på telefon 042-34 70 12
eller på vår hemsida http:golfutrustning.com

Intensivkurs i påsk
12 timmar i golfens alla moment
Start 18 april-21 april
09.00-12.00
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Johannas
~ Golf shop->

I•

'

Från "Danske Svendsens" till "Skärraton"
Den numera skära fastigh ten mitt i byn har under nästan
ett helt sekel spelat en central roll i Mölles affärsverksamheter. Hu t kom till på 1890-talet efter att
föregångaren brunnit ner till grunden i den stora branden
1890. Dan -k ,end en byggde här en affär, men da
fanns bara n, ästliga delen, vänd mot torget. 1910
övertog hu et av handlare Carl Ny från l löganäs. :-,om
byggde till längs Möllelägevägen.
Här ble, nu ett mindre varuhus med . tort utbud från tyger
till badartiklar. I det ursprungliga hu et fann ydsvenska
banken i bottenväningen. Här har ock å funnits kiosk och
Berghists skomakeri. I mitten a, 70-talet upphörde
affär ,erksamheten i h med att ICA Fyren kom till,
fa ti!!heten säl de · och b, !!!!des om helt och hållet till
lägenheter.
~

~-~

Krogen på berget

FÖR INFORMATION
OM TIDER
OCH EVENEMA ·c
www.krapperup.nu
te1042~344800.344190

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

MÖLLE kuriren nr 3 2002
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Nu blir det
matbuss Butiksföreningen
avvaktar

0

Aret som

Just nu verkar det som om vi blir utan
affär en sommar till. Butiksfören ingens
arbete med att få fram tillräckligt med
intresserade för att bygga en ny butik
har inte lyckats. "'Bara"' 75 har hittills
förklarat sig\ i11 iga att investera.
Med start i februari finns nu en matbuss
i Möl le - \ id stationen - en gång i
veckan. Från Skutan i Brunnby levererar man också till dem som sa önskar.
Dessutom kommer den lilla sen icebutiken att finnas i hamnen ~om
tidigare.
Men fortfarande lever Butiksförcningen . Ordföranden J/ats Jacohsson är
öppen för att föreningen kommer att
engageras i andra, billigare alternativ.
Kanske finns det en möj Iighet att få en
mobil butik (finare ord för barack) till
att börja med?

I

... i stationshuset har drivits galleri och
hyrts ut lägenheten pä. ovanvåningen.
Lars Nilsson har varit intendent...

... städning av våra stränder har utlort5
av ett antal bybor, som kunde , arit
fler ...

... katten har slagits ur tunnan. Stor
kattakung blev Gustav Holmbeck och
liten Jonathan Bengtsson ....

... man har samlat till valborgsmäs \ffil
och talet till va.ren har hållits av Christer
Elfversson ...

Snart siar vi här igen. Iförda päls och vmtermö a e/h r !älta varkläder,
det är fragm1? Platsen är dock de11 amma och skönare finns inte.

Installatör
Behrens Alternativ Energi AB
AUktoriserad IVT återförsäljare
Tel 042-23 85 82
Vi utförteMCe på IVT-värmepumpar mm

Tenno Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat aerviceföretag
Tel 042-15 14 50, 0431-130 30, 0418-43 61 10
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ens verksamhet
•••• •••
. . . mid mmarfirande har arrangerats
vid lekplatsen...
. . . l - LLI kalendern har tagits fram
och säl 8\ Solveig Johansson. Li-.c.:
Håkan 111. Anne-Marie Lind h Britt1aric Petersson - äterigcn ett ort
bidrag till föreningens ekonomi ...
. . . tillsammans lfä.--d hamnföreningcrt
turistföreningen, \.:h krögarna i Kullabygden har Sil kn dag arrangerab.
där b)föreningl."n hållit i hattparadcn där
Anna l rik, in tog hem pri t...
... me<l kommunen har ) I n träffat
om stationshuset både, ad
beträffar en lösningpa upp\ännningsfragan och ett längre arrende ...

8\ tal

. . . f<"r inlonnation om översikts-planen
har, ,rdna allmänna möten med
kommunala företrädare ...
. . . MÖLLEkuriren har givits ut med
f),rn nummcrtill nf"llcboroch
möllevänner med ett tiotal engagerade i
redaktion (Mona l lcllebcrg. Kirsten
Knafve, Ingrid Erik: . n. Lotta Bignert
Henrik Bager och f lakan Lind).
annonser(SolveigJohanssi. n. larianne
Bager och Alf Rasmusson) och
distribution (Lennart Svensson och
Sonja Söderberg) ...
. . .. , aktavlösning har skett i
stationshusets bibliotek där KG
Hansson. Gunilla Andersson, Elisabeth
Bolin och Elisabeth Svensson lämnat
över till Eva Larsson. Leif Persson, Siw
Dreiwitz och Lena Strandmark. ...
. . . styrelsen har ocksa sett till att
stationshuset blivit väl underhållet...
... den avgående styrelsen med Per
Steholt. Peter Schölander, Alf
Rasmusson, Claes Gudmundsson.
Kirsten Knafve, Mona Helleberg,
Gunvor Elfversson och suppleanterna
Katarina Rehnström, Cecilia Zettersten
och Gunn-Brith Loven-Sundström kan
lägga2002 till handlingarna med mycket
gott samvete.

". .. , mgarna
.
,J1mtcn·
som var nyh eten fi..
or aret pa" S1·11ens D ag FOTO: INGRID ERIKSSON
blev ett lyckat inslag. Här är det vara tuffa kommunpolihker som
plumsar i vattnet.
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KULLAPRAKTIKEN
VÄLKOMMEN TILL

Doktor

{R,ol/ {!Cersös
fl>am,- & [}Cerrsalong

SVEN-GÖRAN BLANCK

Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning

tel 042-33 08 60

FAMIU SÖKER
BOSTAD I
KULLABVGDEN
Allt av intresse. Hör av er till
Erik Lindberg
tel bostad 34 79 93
tel mob 0733-42 53 55

Centralgatan 3 5
Höganäs

Privat Familjeläkare

BRUNNBY FÖRSAMLINGS
AKTIVITETER I MÖLLE
Mars
6
9
18

kl 14.30
kl 18.00
kl 12.00

20

kl 14.30

Mö lie kapellsyförening träffa i Möll · t ,, ,nshus.
öndagsgudstjänst i Mölle kapell. Tomm~ \'ensson.
K) rklunch i Möl le station hu . Efter kaffet berättar
textilkonstnärinnan Kri tina lgnestam om sin örtagård
och hur \'ävda bilder bin ti .. Från tär till bild".
ölle kapellsyförening träffas i Mö lie stationshus.

April
3
8

kl 14.30
kl 12.00

13
20

kl 18.00
kl 08.00

!\1ölle kapellsyförening träffas i Mölle stationshu .
K Hklunch i Mölle stationshus. Efter kaffet berättar
tadsträdgärdsmästare Ole Andersson om sitt
arbete pä Sofiero.
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell. Tommy Svensson.
Påskotta i Mölle kapell. Tomm) Svensson.

kl 18.00

Söndagsgudstjänst i Mölle kapell. Tommy Svensson.

Maj
11

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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TERPUTS
PROFFSHJÄLP MED
FÖNSTERPUTSNING!
Många
erfarenhet!

N·OTISER
MÖLLE BYFÖRENING
håller sitt årsmöte i Mö lie stationshus
onsdagen den 19 mars kl 19:00
Välkomna!
Motioner till årsmötet skall inlämnas i
byföreningens brevlåda på stationshuset
eller till Claes Gudmundson, Högkullsvägen 12, senast 8 dagar före årsmötet.

MÖLLE HAMN Ek För
håller årsmöte lördagen den 22
mars kl 10:00 i Mölle stationshus.

e-post:eriks.foostcrputs@curomail.sc

Telefon 042 • 34 29 26

HÖGANÄS

Byggnadsaktiebolag

K.ROSENKVIST

Vi utför alla typer av
byggnadsarbeten såsom
om - till - nybyggnad.
Transporter med kranbil.
Hjullastare.
Uthyrning av bostäder.
www.rosenkvistbygg.se

.Mölle .Måla,na
1
11 i 1 d i·tet
-• ' 111 kf.
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 Riksförening

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
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MÖLLE VÄGFÖRENING
håller årsmöte lördagen den 3 maj
kl 10:00 i Mölle stationshus.
Kallelse med dagordning kommer att
ske via annons i HD senast 14 dagar
före samt via anslag vid Ruffen i Mö lie
hamn.

LEDAMOT
MÄKLARSAMFUNDET

TRYGG
FÖR••
SALJNING
AVER
BOSTAD
Mäklar.firman
Peter Nykvist AB
Tel 042-35 22 40
www.nykvist.se
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Snart är grönskan åter här och rapsfälten kommer att lysa gula även i år ...

Din mäklare på Kullahalvön
Om du funderar på att köpa eller sälja d in bost ad ,
finns det många skäl att vända sig till den loka la mäklaren .
Stor kännedom om vår natursköna bygd och manga nöjda kunder.
Kontakta oss när du vill köpa, sälja eller få värderat din bostad .

FASTIGHETSMÄKLARE
Tel. 042 - 23 86 40, Fax 042 - 35 25 30, Mobil 0704 - 93 11 41
8åtbyggarevägen 8, 260 40 Viken, epost: villakonsult@telia.com www.villakonsult.se

:

