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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

" ... dagarna mörkna minut för minut.
Tänd våra ljus, det är nära till natten,
snart är den blommande sommaren slut."
Tove Jansons Höstvisa klingar lite sorgset.
Än vill vi inte riktigt släppa taget om den ljuva
grönskans tid. Men obevekligt har vi nu hunnit
fram till "den vår de svaga kallar höst" för att tala
Erik Axel Karlfeldts språk.

nr3 2003

Mycket i Mölle kretsar kring hamnen. I detta
nummer försöker vi få en bild av vad som ska
hända där.
Ännu ett nedslag i föreningslivet presenteras.
En kommunpolitiker hamnar i "heta stolen", dock
inte i den som befinner sig i Rolf Hersös dam- och
herrsalong, som vi för övrigt också besöker.

souvenir film

Konstkeramiker

från ide till visning

KERSTIN J:SON TILLBERG

produktion av:
video- foto - multimedia events- fest och bröllop

Unikt
handgjort & handmålat
stengods

Charlotta Lennartsdotter och
Nicolas Pucciarelli

Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

Tel. 042 - 347676
Mobil. 0734 - 163907
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Marita i Mölle

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

DAHLBERG

CAPTAIN,..S:
Komochämågaenkltfiånuirlmimpi:remdemeny

el/ersiJtneriz:åmsJjforochdrickdigcxialiinnerslag.

MARITIME

Besök gärna
Mölle
Byförenings
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NyttfårihätäraJtMaritimehare{{Etjredagaroch lördagar.
HärkanMäJaa lacarteeller5-rättersmeny.
Välkommen rn«iErlxYrdslxNäJJ,ningp1td042-362230.
Besök gärna var hemsida på www.grand-molle.se

www.mollebyforening.com
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MölleKuriren testar

Vad vet kommunalrådet om MöUe?
Sedan november förra året har vi haft ett nytt kommunalråd i Höganäs, moderaten Peter Kovacs. Han är född
1965, uppvuxen och bosatt i centralorten, men säger själv att Mölle är kommunens pärla. Hit tar han sig och
familjen ofta på fritiden, gärna med båten. Men MölleKuriren undrade: Vad vet vårt nya kommunalråd
egentligen om Mölle?
TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND

Vi tog reda på det och här är resultatet - och betyget.
Sex frågor ställde vi med maximalt tre poäng på varje fråga.

Frågorna ???

- -- -

Hurmånga
a) invånare i Mölle nu och för hundra
år sedan
b) hur många fler hushåll finns under
sommaren jämfört med vinterhalvåret
(i procent)
c) hur stor andel ålderspensionärer
och hur stor andel barn ( 16 år o yngre)

Peter Kovacs svar

Rätta svar

600 nu och 700 för 100 år sedan

700 nu och ca 630 för 100 år sedaJ1

ungefär40 %

dtygt50 %

dtygt 30 % pensionärer, 18 % barn

33 % pensionärer och 10 % barn

~

Vem sköter
a) Solvikens och Fågelvikens badplat-;er kommunen (med viss tvekan)
b) hamnen
bamnföreningen
c) Kullaberg
Kullabergs Natur
Vad heter ordföranden i
a) Mölle Vägförening
b) Mölle Byförening
c) Mölle hamn ekon. förening
Hur många gästar årligen Mölle
a) på campingen (i gästnätter)
b) i hamnen (i gästbåtar)
c) i bi I på Kullaberg
Vilka är de tre största ideella
föreningarna i Mölle (räknat i antal
medlemmar)

HAkanGöthe
Vet ej

Ingen aning

100.000

Ei>
~

Golfldubben,Byföreningen

Var någonstans kan Du se eller höra
Djupadal
a) Blåsipporna
Mölle mosse
b) Klockgrodorna
Kullamannens grav
c) Kullamannen

hamnföreningen
staten genom Naturvårdsverket
HAkanGöthe

ro.ooo
1.200

kommunen (tveklöst)

9
~

~

Claes Gudmundsson
Bror Petersson

85.000
2.000
300.000
Golfklubben, Byföreningen
och Tennisklubben
Vid kapellet
Fäladen mot Vattenmöllan
Han finns egentligen inte

Summa 9 poäng av 18 möjliga är fullt godkänt, även om MölleKuriren har varit överseende med de ibland
lite yviga svaren. Lite oroväckande är det dock att både Claes Gudmundsson och Bror Petersson är okända
storheter - eller ska vi säga var. Våra två främsta kanaler till de beslutande församlingarna i Höganäs
får inte vara okända.
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Kiosken i Solviken

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Som alla trogna besökare i Solviken
noterat var inte Ulla Erlandsson på plats
i kiosken denna sommar. I tjugofem år
sålde Ulla glass, godis, läsk och lektyr
till badare och vandrare soliga sommardagar. Efter så lång tid verkar ju förhål1an den a beständiga och familjen
Holmbäck som nu har övertagit rörelsen har nog fått höra en hel del kommentarer i sommar beträffande skiftet.
Bara under den lilla stunden jag sitter
och pratar med Ulla nere i hamnen
kommer flera personer fram och vill
hälsa på henne.
Ulla har verkligen påbrå inom turistbranschen i Mölle. Föräldrarna hade
flera kiosker i byn och dessutom Ransviks cafä, där Ulla serverade i ungdom-

en. Hennes far Auke Lindström var anställd av Kullabergs Natur och hade
titeln badkamrer. Ullas farfar och
farmor hade sekelskifteshotellet Lindström. Farfar var också byggmästare
och byggde familjens hem med många
rum med tanke på uthyrning. Det blev
det pampiga flervåniga korsvirkeshuset
vid vägen upp mot Grand Hotell.
Ullas första kiosk Sommarboden fanns
intill föräldrahemmet i den fortfarande
existerande byggnaden i Möllebergsbacken. Glass, godis, läsk, souvenirer
var gångbara då också och dessutom
kunde man köpa en hel rad dagstidningar hos Ulla. Förutom alla svenska
höll hon Politikken och Berlingske för
danskarna, Deutsche Abendblatt och

Bildzeitung för tyskarna och de engelska möllebesökarna behövde inte gå
miste om sin Times.
I takt med att bilismen ökade på femtiotalet blev kioskens läge mindre
gynnsamt. Det var svårt att stanna och
parkera och så småningom flyttade Ulla
till en annan av familjens kiosker i närheten av Sol viken. Det var en fin och
rymlig blockhuskiosk men tyvärr skulle
den flyttas upp till Kullens fyr efter ett
par år. Ulla fick hitta på en ny lösning
och det blev en husvagn som hon köpte
av Lars Hersö och ställde upp vid Solviken. Men nu uppstod ett nytt problem.
Husvagnen var inte särskilt inbrottssäker och en gång när Ulla kom dit var
alla varorna försvunna och det enda
som låg på disken var en kvarglömd
kofot.
När man slutade ta entre för gående
besökare till naturreservatet blev vaktstugan i Solviken ledig och då flyttade
Ulla dit i stället och där blev hon kvar i
tjugofem år.
Glassmärket var GB ända från starten
i första kiosken Sommarboden. Och godiset kördes ut från Stolz Chokladlager
i Helsingborg. Förr kom försäljare från
Mazetti och Marabou och bredde ut
högar på disken för avsmakning av olika
sorters choklad. Kanolds kola var ett
favoritmärke och när Ulla var ung
kostade cocosgräddbullarna 5 öre.
Order skrevs och Stoltz körde ut varorna. Försäljarna rationaliserades ju
bort och Stoltz bytte namn, men de kom
ändå med Ullas varor i alla år. Ända
från 1952!
Ulla är bosatt i Helsingborg, men
flyttade alltid ut till Mölle i lagom tid till
badsäsongen. Sommarbostad hade hon
i många år i Isaacs Annies länga. Hunden Skrållan följde alltid med till jobbet.
Från en bur utanför kioskväggen kunde
hon följa med i händelsernas gång och
låta sig beundras av barn och vuxna.
Skrållan hade flera företrädare i kiosken:
Pyret, Pussi, Smulan, alla chihuahuas,
en lämplig ras för en kioskhund, liten
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och stillsam. Men som vakthund duger
den inte lika bra och det var inbrott flera
gånger även i denna kiosk. Ulla minns
också med en rysning epoken med
ungdomens valborgsmässofirande vid
Solviken, som drog en hel del negativt
med sig för kiosken.
Många har glatt sig åt Ullas kiosk och
dess sortiment. Och åt badtemperaturen som alltid stod upptecknad på
väggen. Under vår pratstund frågar en
dam: Hur kunde du vara så billig med

harlekinböckerna? För bara en krona
fick man en kärleksroman som lämpade
sig så bra för ett par timmar på klipporna för en sextonåring. En annan
drog sig till minnes att Ulla fick Dagens
Ros i Helsingborgs Dagblad en gång.
När kiosken stängdes vid sex, halv sju
på kvällen var det dags för Ulla att ta
sig ett dopp själv. Ja det var en rolig tid
och alla dessa trevliga människor att
prata med!, säger Ulla.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE

••

FONSTERPUTS
PROFFSJUÄLP MED
Vi lämnar
FÖNSTERPUTSNING! ~ : : . - . fasta priser
Många års erfarenhet!
·. ·:·:.
på uppdragen!
Elll.
RING IDAG så
1 ;
VI UTFOR UPPDRAG I
ger vi ett pris.
· hemmet
,•a (F-skattesedel
1
• kontoret
.R
~ finns)
. butiken
- industrier mm.
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e-post:eri.ks.fonsterputs@euromail.se

042-34 6133

mobil 0708-14 6133

LEDAMOT
MÄKLARSAMFUNDET

TRYGG
••
FOR••
SALJNING
AVER
BOSTAD
M äklarfirman
Peter Nykvist AB
Tel 042-35 22 40

www.nykvist.se

Krogen på berget

FÖR INFORMATION
OM TIDER
OCH EVENEMANG

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

www.krapperup.nu
tel 042-344800, 344190
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; PÄRLDAGAR! \
Trä om ditt gamla pärlcollier
för endast

@

1:-/pärla

Vilken

(ordinarie pris tran 175:-)
Eller fynda odlade pärlcollier med
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Bränneslyckevägen 152
Brunnby

Soppa!

'i!!'

20%rabatt

(mellan Mölle och Arild)

Kom in och värm dig i höst
med en god, varm soppa.

(gäller collier vi har i butik)
Vi utför även förlängningar
och byte av las
(minimipris 75:dobbning 40:totalt 115:-)

B&B öppet hela året

Mölle Cafe öppet alla helger.
Krukmakeriet öppet dagligen.

Butik&Cafe höstöppet:
torsdagar - söndagar
och alla helgdagar

MÖLLE

12-17

,t

~
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li>ukMAKER\ & cri,.Y

Tel: 042-34 61 41

/J>t~

Välkommen

Storgatan 62
Höganäs 042/340623

••

VALKOMMENTILL
KERAMIKENS HUS!
Nu har du chansen att under ett och samma

y

tak få se och uppleva de bästa formgivarna och

På

konstnärerna i Sverige, både när det gäller

otroligt bra erbjudanden i butiken.

KERAMIKENS HUS
Keramikens

Hus

har vi

alltid

keramik och glas. På Keramikens Hus har vi

Missa inte chansen fynda keramik och

samlat det största utbudet i Skandinavien av

glas av kända märken och formgivare.

handgjord keramik, det vackraste glaset från
Glasriket i Småland samt några av världens

MINIU

ÄLLNINGAR

bästa formgivare och konstnärer. Hos oss finns

, r; .m

även fabriksförsäljning av Höganäs Saltglaserat

beundra

AB,

världsberömda keramiker som Hans

Höganäskrusens

original

frä.n

1835.

Här får du möjlighet att
fantastiska

verk

av

Eftersom vi inte har några mellanhänder kan

Hedberg,Tina Reuterberg m fl.

priserna ligga 20-40% lägre än vad du får betala

Gla

i fackhandeln. Pä. Keramikens Hus får du

möjlighet att se Kjell Engmans Limited

inspiration och ideer till det dukade bordet,

:~~ :~:d::;d:::~:tua~~a~~s~::~~~~g ~\

fritidshuset, trädgården, presenter, julklappar,

Besök oss

nu

så har du

utsmyckning till företaget och tillgä.ng till
konstkeramik och glas av mycket hög klass.

~

'-'-i

:a..:::::
KERAMIKGATAN 3 (MITTEMOT HÖGANÄS KERAMIK) 263 39 HÖGANÄS
ÖPPETTIDER: SEPT-APRIL:MÅN-FRE 10-18,LÖR 10-16,SÖN 11-16
MAJ,JUNl,AUG: MÅN-FRE 9-18, LÖR-SÖN 10-17
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I
RISTORANTE

Övervintrar i Källaren
på Hotel Kullaberg
miär torsdagen den 28 aug
rs 18.00-21.00, fre & lör 18.

The Golden Brunch
HK:s populära söndagsbrunch startar igen efter sommaren
Premiär söndagen den 7 september
Två sittningar: 12.00 & 14.30

H-iKBistro & Matsal
I Bistron kan du alltid äta & dricka något gott från vår barmeny
I Matsalen bjuder köksmästare Paul Widell på det allra bästa för säsongen
Ring för öppettider och beställning

Välkommen~

Tel: 042-34 70 00 • www.hotelkullaberg.se • info@hotelkullaberg.se

MÖLLE kuriren nr 3 2003
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Det kom ett brev till redaktionen

FUNDERINGAR PÅ EN BUSSRESA
Jag skulle vilja dela med mig av de
positiva intrycken jag har haft sedan jag
började åka buss i stället för bil. Efter
att flera saker inträffat, som lyckligtvis
inte ledde til I all varliga följder, började
jag ifrågasätta det kloka i att köra
samma sträcka till jobbet dag in och
dag ut.
Jag bestämde mig då för att pröva ett
annat sätt att ta mig till Helsingborg.
Jag fann att bussarna gick skapligt, en

l ~l~r~~!l~~~~!~~
Eleshultsvägen 358,
260 41 Nyhamnsläge

Välkommen kontakta

Gunilla Bergdahl
certifierad massör

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93

Motionera
i Mölle
sommar som
vinter
Agneta Jetzen, 347 532

gång i timmen på dagtid, i båda riktningarna. Det är kJart att hela resan tar
längre tid än med bil, men fördelarna
med att åka buss är många. Man kan
koppla av, vila, läsa och framförallt
slippa stressen i trafiken. Dessutom
fungerar bussen ibland som en kontaktpunkt, man pratar med andra möllebor,
som man tidigare träffade i affären.
Om man köper månadskort så är det
intjänat efter 5-6 motsvarande resor

med bil. Även om man någon gång i
veckan behöver bilen till olika ärenden,
så lönar det sig!
Förutom att man med bussåkandet
bidrar till en miljövänligare trafik, så
bidrar man också till att vi får behålla
den buss-service vi har idag. Så slipper
vi möllebor bli mer isolerade än vi redan
.• I
ar.
Jean Wagner
möllebo och miljövän

.Mölle .Måla,na
(l\il er•·rn• dk~o11t· et
Per-Johan Halmbeck
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

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070-650 76 50
8
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Maria Hafstad (med Milli):
- Jag är med i byföreningen. Det är
ju en intresseförening som värnar om
Mölle. Det känns som om politikerna
inte alltid gör det. Vi tycker att byföreningen gör ett bra jobb. Sen är sonen medlem i tennisklubben. Den är
speciell och håller hög kvalitet.

MÖLLEkuriren frågar:
I vilken eller vilka föreningar i Mölle.är du medlem?

Ebba Strandmark:
Ebba är just på besök hos mor och
far. Då Ebba bodde i Mölle var hon
med i golfklubben, tennisklubben och
seglarklubben.
- Det var ju det roligaste man visste.
Det var det man gjorde med kompisarna. För mej var det framför allt
segling och tennis.Här fick man nya
kompisar, här fanns snygga killar att
kolla på. Jag har haft en otrolig nytta
av att ha gjort de här olika sakerna.
Birgitta Rönneman:
Birgitta är bosatt i Mölle sedan 30 år
och aktiv i bridgeklubben.
- Spelet är så trevligt. Vi är ett gammalt gäng som umgås och som bryr oss
om varann. Både den sociala delen och
själva spelet är viktiga. Vi spelar alltid
tävlingsbridge. Så är jag med i byföreningen. Det hör till att man ska vara
medlem där.
Erik Wennerström:
- Jag har varit aktiv i butiksföreningen
och är medlem i byföreningen, fast inte
så aktiv. Om det ginge att få en butik så
hade det stärkt byn, menar jag. Vi kom
ju i alla fall dithän att kommunen ställt
tomt till fö1fogande, Byföreningen är
viktig på ett sådant här ställe. Man kan
ta sig an frågor som är av intresse för
många men är alltför stora för enskilda.
Lycke Claesson:
-Jag är medlem i seglarklubben och i
tennisklubben. Det är roligt att segla och
härligt att vara ute på havet. Jag går på
tennisträning i Lerberget på vintern och
vill gärna hålla igång tennisen. Träningen
i tennisklubben ger övning inför Möllespelen, även om det inte alltid går så bra
på tävlingarna.
Jonas Medin och Katarina
Kuylenstierna (med Alfred):
BådaärmedlemmariMölleGolfklubb.
- Jag har så många vänner där och det
är en roligt sport, säger Katarina. Hon
spelar ungefär varannan dag och har
hcp7,5.
- Det är jättekul att tävla och att umgås
med kompisar, menar Jonas, som spelar
varje dag. Jonas har hcp 3,0.
MÖLLE kuriren nr 3 2003
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Ovan en bukett Stolt fjällskivlingar.
Till vänster: Vid rätt väderförhållanden skjuter
Karl-Johansvamparna upp som raketer ur jorden.
Då kan det gå snabbt att fylla både korgar och
papperskassar.
Hemma igen ska hela "fångsten" tas om hand,
dvs rensas, förvällas/stekas; frysas eller hängas till tork.

Höstens höjdpunkt...
.. för många i alla fall, är när stövlarna åker på
och svampkorgen letas fram ur gömmorna.
Efter en torr sommar längtar svampentusiasterna
intensivt efter regn. Har kantarellerna torkat bort
finns det fortfarande en god chans att få skörda de
matigare Karl-Johansvamparna lite senare på
säsongen.
Det ångar från den fuktiga marken och luften är
fylld av friska dofter. Trädens blad har börjat skifta
färg. Det är i skogen man upplever hösten starkast.

NATTMACKA
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Stek svampen knaprig i smör.
Rosta skivor av ett gott lantbröd i ugnen.
Gnid in de rostade brödskivorna
med kluven vitlök.
Ringla över lite god olivolja.
Lägg på generöst av den stekta svampen
och toppa gärna med lite rå röd lök
och kanske en klick creme fraiche
om man vill göra det hela lite matigare.
SeNera med kall öl.
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Skördefest
på Krapperups slott
20--21 september
Vår önskan är att tillsammans med Er
anordna en traditionell skördefest på anrika Krapperups slott.
Syftet är att vi ska visa upp traktens underbara råvaror
som finns direkt runt knutarna och
samtidigt fa framhäva våra konsthantverkare
såsom silversmeder, hattmakare, tovare samt keramiker etc.
Bertil Svensson, vår rikskända trädgårdsspecialisc,
ska vara konferencier och hålla i invigningen.
På innergården kommer vi att grilla lamm, kalv och korv
från traktens uppfödare och tillverkare.
Detta rar besökarna provsmaka.
Där kommer även marknadsscånden att finnas
med försäljning och provsmakning av must, honung, pajer,
bröd, rökt fisk - ja, allt som hör skördetiden till.
Vi har tillgång till täppan på andra sidan vägen
där vi ska ha kor, kalvar, gäss, höns och rar.
Där kan barnen även prova på hästridning.
Kullateacern ska ha framträdande tillsammans med besökarna.
De tar även hand om barnen, som kommer att fa följa med
och titta på same mata djuren som finns i täppan.
Kullagillet ska uppträda med dans och musik.
En lokal konstnär ska på sitt eget vis skapa ett konstverk
med hjälp av råvaror från trakten.
Om vi tillsammans hjälps åt blir detta en minnesvärd fest
som förhoppningsvis ska återkomma varje år.
Vi samarbetar med: Stiftelsen Krapperup,
Höganäs T uriscförening, Miljö & hälsa, Länsveterinären

Soliga hälsningar

DAHLBERG

Tel: 042-36 22 30

Eva Dahlberg RikardJohansson David Mil! Fredrik Hyberg
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Boule - byns billigaste friskvård!
Det är faktiskt 14 år sedan
bouleklubben bildades i Mölle!
Olle Könsberg, Sune Ryden och
Åke Thomson var de framsynta
herrar som drog i gång verksamheten med den senare som förste
ordförande. Klubben har nu vuxit till
125 medlemmar och blivit till en av
de aktivaste föreningarna i byn den kan t o m utmana golfklubben
när det gäller arrangerade aktiviteter. Tre gånger i veckan under
nio av årets månader träffas man
och tränar. Varannan söndag
tävlar man dessutom. Med en årsavgift på 75 kronor blir
det inte mer än 30 öre per timme arrangerad friskvård!
Kommunens billigaste?

12
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I och för sig kan boule spelas på vilken
öppen - och någorlunda plan -yta som
helst, men förutsättningarna för en
rättvis kamp ökar om man spelar på
iordningställda banor. Nu har klubben
nio välskötta banor längs stationshusets
perrong. Den första stod klar 1991 och
de tre senaste - och sydligaste - går i
folkmun under namnet "Schybergska
lunden" sedan den förre ordföranden
Per-Eric Schyberg personligen bekostat materialet. Området har helt klart
fått ett lyft genom bouleklubbens verksamhet och skötsel. Charlie Svensson
är klubbens tredje ordförande och kallar
stolt anläggningen för Mölles enda park.

-,

Förutom de arrangerade tränings- och
tävlingspassen ordnar man två fester
om året - på sommaren och vid jultid.
Den sociala samvaron är minst lika
viktig som själva spelandet, kanske
viktigare för många. Därför är tävlingsutbytet med utombys begränsat till två
tillfällen per år, en hemma- och en bortamatch mot Landskronaklubben. Då är
man 30 man i varje lag så de många
banorna kommer väl till pass.
Greta Yngve, Etlzel Attren och Hilde
Wellberg har dock flera gånger gett sig
i väg till pensionärs-SM, då representerande pensionärsföreningen. Bland 50
lag har man placerat sig så högt som
femma i SM! När MölleKuriren hälsar
på står Greta på skadelistan och Ethel
skall iväg och klippa sig, men ändå kan
man inte låta bli att titta till sina kompisar
på träningen.

Boule är absolut ett alternativ för den
som inte vill förboka en tid och för den
som lider av långa väntetider. Till bouleklubbens träningspass går man, skriver
upp sig, blir lottad ihop med en medspelare och får spela under två timmar.
Med sig har man förstås sina egna klot,
men klubben har för utlåning om någon
vill prova på. Vid en del tillfällen har
man också hyrt ut banor och klot till
konferensgäster i byn. Mycket uppskattade tillställningar har det varit.

Och faktiskt - det är inte bara pensionärer i klubben. En fjärdedel av medlemmarna har inte nått pensionsåldern,
några av dom är inte ens myndiga. Men
sporten passar också väldigt bra långt
upp i åldrarna. Flera medlemmar har
varit aktiva en bra bit över nittiostrecket.
Oavsett vilken ålder du själv är i är du
välkommen till stationsornrådet tisdag,
onsdag eller torsdag. Där hittar du ett
gäng som verkar ha mycket roligt ihop.
TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND

Numera spelar damer och herrar i samma klass. Från början var damerna i
egen klass, men sedan man konstaterat
att damklassen var väl så bra slogs de
ihop. Årets klubbmästare i singel blev
också en dam, nämligen Siv Andersson. Klubbmästerskap spelas i singel,
dubbel och trippel. Det är den enda
tävling då paren inte lottas.
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Rolf pysslar om sin kund Gw111
Blom som berättar att hon kan få
både ansikts-massage,
nackmassage och hårvård hos
Rolf.

Faktaruta
En fiskeloggbok

skall innehålla uppgifter om:
- båtens namn
- när båten går ut och när den
kommer in igen.
tex kl 17 .00 den I juni 2003
- hur många meter garn
- gamens masktäthet
- vid vilken bredd- respektive
längdgrad näten sätts i sjön
-datum för varje tillfälle
- vad man tagit i land
- vad man kastat överbord
Dokumentet signeras och sänds till
Fiskeriverket varje månad.

Arbetsplats Mölle l l

Fiskare, frisör och tusenkonstnär
Möllekuriren presenterar den här
gången en mångsysslare i ordets
verkliga bemärkelse. Det är Rolf
Hersö - fiskaren, frisören och
tusenkonstnären vi talar om.
Rolf kom till Mölle redan som liten
påg då han hälsade på under helger och
sommarlov hos mormor på Norra
Strandvägen. Rolfhar Mölleanknytning
även på fars sida. Farfar hjälpte på sin
tid till med att plocka sten på de marker
som blev de första hålen på Mölle
golfbana. Rolf tog vägen över Stockholm, Malmö och Staffanstorp innan
han flyttade till Mölle för gott.
Rolfs arbetsdag börjar med att klockan ringer ca kl 4.00. En stund senare
går han ut med sin båt och vittjar garnen
han satte kvällen innan. Under hösten
tar han mest upp sill. Vid andra tider
fiskas ål och lax. Rolf är licensierad
yrkesfiskare. Det innebär att han måste
fånga en viss mängd för att få sin licens
förnyad. Men också att hans fångster
måste rymmas in~m de kvoter
Fiskeriverket beslutat om. Det kan i
praktiken innebära att kvoten för t ex
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sjötunga (som ger jämförelsevis god
lönsamhet) är fylld långt innan Rolf
hunnit fånga den kvantitet han skulle
behöva för att få fisket att gå runt.
Hobbyfiskare har inte samma restriktioner.
- Det är synd att inte alla får fiska lika,
menar Rolf.
Fiskar gör han mest i Skälderviken och
längs andra kuststräckor. Det finns inte
så gott om fisk utanför Mölle längre.
Som yrkesfiskare måste Rolf föra
loggbok, vilket vållar honom en del
besvär då han lider av viss ordblindhet.
- Men Carina är så duktig och sköter
loggboken, säger Rolf förnöjt.

Fiskaren Rolf avlöses av mångsysslaren Rolf, som i år arbetar på
Grand Hötel hos familjen Dahlberg som
han känner sedan gammalt. Här fungerar han som lite av en tusenkonstnär
och har bl a hand om trädgården, hissar
flaggorna, gör blomsteruppsatser eller
rycker ut på allehanda ärenden.
Arbetet på Grand upptar större delen
av dagen, men arbetsdagen är trots det
inte slut då han kör hem.
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TEXT OCH FOTO:
INGRID ERIKSSON

Nu träder frisören Rolf i tjänst. Sin
salong har han i källaren i villan.
Inredningen är mycket personlig, präglad av nostalgi och man känner sig
förflyttad en bit bakåt i tiden. De stabila
och bekväma stolarna är av gammalt
gott märke.
- Inventarierna övertog jag efter Knut
och Ingeborg Nilsson som upphörde
med sin frisersalong ungefär samtidigt
som jag var färdig med min utbildning
hos frisörmästare Sigfrid Kumpe i
Helsingborg, berättar Rolf.
Numera är här inte alltför mycket att
göra. Många av de gamla kunderna har
gått bort men Rolf är på bettet och det
är på håret (!) att han värvar Möllekurirens utsända som ny tänkbar kund.
- Jag har lärt mej det gamla sättet att
klippa, med personlig klippning som
passar just den kunden, säger Rolf.
Hustru Carina ser bara fördelar med
mångsyssleriet. "Det passar Rolf väldigt bra och han trivs jättebra med
arbetet på Grand," säger hon.

Välkomna till

r\OLLtTRftDGftR'n
DtsTftURflnG. Cflff ct MD
Fr o m 18 augusti
håller vi öppet
torsdag - söndag
tel 34 72 52
www.molletradgarden.com

äppeLpäppeL

1...:11llc1/)1Jc;cic'11s rnz1steri
/iJJJmur som 1•unli9t för sösonyen.
\ '( 'i 11\· () Il I I) Cl Il/ (' cl C 11 (' r u tu I) ö J) p 1e 17 .

preSeNt&1Nter1örb1Jt11(

Öppet mandag-fredag 15-18 tel 042-68107

Rotary måndagar kl 18.30

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknads/öringsnivå, servicekänsla och personligt
engagemang hos din lokalafastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansvarsförsäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.
Vid försäljning kontakta mig

042-33 0809

--z;fk.L ~~

®

Rickard Lii.nsberg
Kullabygdens mäklare

Cl

□

Läns bergs
-

Mäklarhuset Länsbergs Storgatan 64 (f.d. Sparbankshuset) 263 31 Höganäs
www.maklarhuset.se
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Detaljplan tråkigt ord med stor betydelse för Mölles hjärta
Ny vågbrytare från Strandvägen och öppnare hamnplan med nybyggnation på utfyllnaden.
Det är vart kommunstyrelsen vill styra utvecklingen med den nya detaljplanen för hamnen
som det nu skall samrådas om.
I övrigt är det tänkt att planen skall slå vakt om såväl natur- som kulturhistoriska värden.
Nuvarande utformning och användning av hamnområdet blir styrande i många delar
och skrivs in i planen, är det meningen.

''

''

' ---------------'-

--------FOTO: LARS BYGDEMARK

Mölle hamnområde. Linjen markerar föreslagen gräns för detaljplaneområde.
l . Kåsorna 2. Tångnean 3. Hotell Kullaberg 4. Lilla Hamnen 5. Yttre piren 6. Hamnplanen
7. Servering, butiker mm 8. Brandstationen 9. Stejleplatsen 70. Utfyllnaden l l . Ören
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Att ändra förutsättningar för markanvändning är en
omfattande- och tidsödande process. Nuvarande detaljplaner för hamnområdet daterar sig från 1944, 1960 och
1969. För Höganäs kommun har en översiktsplan antagits
förra året. Man har dessutom sagt att detaljplanearbetet
skall slutföras med hög prioritet för Mölle. En ny
detaljplan innebär att kommunen fastställer möjlig
utformning och användning av mark och byggnader. För
hamnens del omfattar planen strandområdet som
begränsas av Södra och Norra Strandvägen från
bebyggelsen på Södra Strandvägen till i höjd med
Strandgården på Norra Strandvägen.

Det här är förslagen i korthet
•

•

•

•

Ny vågbrytare - högaktuell i mer än trettio år
För Mölle hamn är detaljplanen en av de nödvändiga
pusselbitarna för att kunna åstadkomma ett nytt
vågskydd. Behovet av detta har pratats om och planerats
i mer än 30 år. Men - även om planen nu kommer att
möjliggöra en ny vågbrytare och kommunen får
vattendom i enlighet med planen kvarstår ändå det största
problemet - finansieringen. Just nu verkar det inte finnas
någon kommunpolitiker som prioriterar Mölle hamn
tillräckligt högt för att upp emot åtta miljoner skall kunna
användas för hamnförbättringen.

•

Nya yttre vågbrytare men inga fler båtplatser.
Utgångspunkten är att kommunen inte skall vara
ensam finansiär
Utfyllnaden skall planeras för mångskiftande
användning, dvs det lämnas öppet för ytterligare
byggnation som komplement och/eller ersättning
av hamnhuset. Gärna något som kan bidra till en
förlängd säsong.
Betydande hänsyn till natur- och kulturvärden.
Skyddsbestärnmelser för ruffen och brandstationen. Fri sikt från Gyllenstiemas alle.
Parkerings- och övriga trafiklösningar enligt
dagens, men betonad önskan till minskad
parkering på hamnplanen.
Läget för KSS verksamhet permanentas och
kompletterande möjlighet till brygga från piren.

När kan det hända något?
Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige
år2004.
Därefter finns förutsättningarna för åtgärder i enlighet
med planen - utom för vågbrytare. Då krävs också också
att miljökonsekvensutredningen är slutförd. Det beräknas
den också vara nästa år. Dessutom krävs en vattendom.
Om inte alltför många hinder reses på vägen skall det
vara möjligt att börja 2006. OM - det finns någon som
betalar!
Men först är det samråd - redan nu i september - med
berörda parter som skall genomföras. Förutom mölleboma
i gemen är hamnföreningen en av de stora intressenterna.
Hamnföreningen arrenderar området av kommunen och
hyr i sin tur ut till de verksamheter som nyttjar byggnader
eller anläggningar i hamnen.

Det här är avsikten med detaljplanen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjliggöra utveckling av hamnen med hänsyn till dess kultur- och naturvärden
Ge möjligheter att långsiktigt skapa en attraktiv och väl fungerande hamn med goda upplevelsemöjligheter
Möjliggöra företagsamhet som fiske, äventyrsturism, serverings- och försäljningsverksarnhet mm.
Säkerställa strandområden med natur- och kulturhistoriska värden samt kulturhistoriskt värdefulla objekt i
hamnen
Möjliggöra byggandet av lokaler som kan användas för service för Mölle med omnejd
Säkerställa plats för båtuppläggning, parkering och angöring, göra hamnplanen så bilfri som möjligt med
beaktande av trafiktekniska lösningar
Utsikter från hamnen mot tex Kullaberg och Mölle by ska bevaras så långt möjligt
Möjliggöra nyanläggning av vågbrytare samt förändring av inseglingslinje till hamnen
Säkerställa räddningstjänstens områden för utryckning

MÖLLE kuriren nr 3 2003
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Bror Petersson, hamnföreningens ordförande:
Det pratas för mycket och handlas för lite!
"Det känns lite svårt att engagera sig alltför mycket i
planeringen av ett område, där det allra viktigaste är
att äntligen få det skyddat med en vågbrytare till."
Beträffande utformningen av vågbrytaren har
hamnföreningen f.n. en mycket konstruktiv dialog med
tjänstemännen, som Bror tror skall kunna mynna ut i
något positivt.

"En av de båtgäster som blev inblåsta här vid midsommar sa att det blev mer Mölle än han hade tänkt sig.
Det var på sätt och vis trevligt, men aldrig mer, sa han."
Även om Bror känner att tjänstemän och politiker är

/zamnområdet kan vara tagen i fullmäktige under
nästa år, men sedan återstår att slutföra
mi/jökonsekvensutrednirigen och att få en
vattendom. Eventuella överklaganden kan dra ut
tiden ytterligare."
Peter Kovacs, moderat kommunstyrelseordförande:
"Finansieringen av vågbrytaren måste lösas.
Vi kan inte prioritera 8 miljoner till en
fritidssysselsättning när pengar behövs till vård,
skola och omsorg. "

lyhörda har han bestämda åsikter om tempot, faran med
de kommunala långbänkarna.

Per-Staffan Johansson och Bror Petersson
Per-Staffan Johansson, kristdemokrat och möllebo i
kommunstyrelsen:
"Jag ser utformningen och finsnaieringen som de två
stora knäckfrågorna när det gäller vågbrytaren.
Detaljplanen och miljökonsekvensutredningen (som
båda är en förutsättning för vattendom) och
vattendomen i sig bör inte lägga några hinder i
vägen, men tar sin tid. Före 2006 är inte rimligt att
tänka sig ett genomförande.
Vi har avsatt pengar i kommunen för vattendom och
utredningar, men inte för genomförandet."

Vågbrytare - för åtta-nio miljoner?
Det finns flera förslag på hur en vågbrytare skall utformas
för att få en säkrare hamn. Kommunen har hittills inriktat
sig på ett av dem, men tittar parallellt på ytterligare
förslag. Gemensamt har förslagen att vågbrytaren skall gå
ut från Norra Strandvägen och utanför den stora
hamnpiren. Detta kommer med största sannolikhet att
ändra inseglingen, åtminstone i någon mån. Kostnaden för
det alternativ som kommunen hittills prioriterat har
beräknats till drygt 8 miljoner kronor. Man tittar också på
alternativ som är betydligt billigare - och kanske bättre.

Karl-Åke Nilsson, kommunens planchef och den som
skriver förutsättningarna för detaljplanearbetet:
"Det är inte realistiskt att tro att en byggnation av
vågbrytare kan komma igång före 2006 - oavsett
hur den skall kunna finansieras. Detaljplanen för
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Mågastenen vid Norra Strandvägen ligger där den

ligger genom alla sekler. Men hamnpirarnas murverk
klarar inte sjöns ohämmade krafter lika bra.
Redan vid kuling - om den är nordvästlig - blir
sjöhävningen inne i hamnbassängen över metern.
innanför ören är den samtidigt inte mer än 20-30 cm.

Vad är en vattendom?
Bertil Noren, miljöråd vid miljödomstolen i
Växjö, som är den instans som kommer att
behandla ansökan från Höganäs kommun:
Vattnet ut till 3 m djup ägs av den som har strandlinjen, därutanför av staten. Den som vill ha en
anläggning på annans vatten måste ha tillstånd till
det för att säkra anläggningens fortlevnad. I annat
fall riskerar man - vid någon tidpunkt - att bli
ålagd att ta bort anläggningen. Det tillståndet ges
av miljödomstolen i form av en vattendom. En
ansökan måste vara komplett, i överensstämmelse
med detaljplan, med markägarens tillstånd och
med nödvändiga beskrivningar av miljöpåverkan.
När väl en komplett ansökan kommer in tar
ärendet allt från ett par månader till hur många år
som helst beroende på hur många som har
synpunkter. Möjlighet att ha synpunkter på ett
ärende har alla som anser sig vara berörda. Efter
avkunnad dom kan dessutom överklagande göras
till miljööverdomstolen och därefter till högsta
domstolen efter prövningstillstånd.
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Två gånger tidigare har det varit nära
1970 föreslog hamnstyrelsen i dåvarande Brunnby
kommun att 165.000 kronor skulle anslås till en ny vågbrytare. Under ordföranden Carl-Gustaf Cronbergs ledning hade lika mycket framförhandlats i statsbidrag. Trots
detta lyckades man inte få igenom beslutet i dåvarande
Brunn by kommunfullmäktige. Och året därefter slogs
Brunnby ihop med Höganäs kommun. I början av 1990talet ansökte kommunen hos vattendomstolen om tillstånd
till vågbrytaren, men ansökan rann bokstavligen ut i sanden eftersom flera pusselbitar saknades vid det tillfället.

Hamnhuset rivs?
Verksamheterna förskjuts till utfyllnaden.
Planförutsättningarna andas mycket av dagens verklighet.
Utom på en punkt. När det gäller byggnadernas placering
finns det en klar önskan att dessa skall finnas mer på
utfyllnaden än på hamn planen i fortsättningen. Men hela
utfyllnaden skall inte kunna bebyggas, utan i två stråk. Det
ena löper längs stora hamnpiren där vi har fiskaffär och
hamnkontor i dag. Den andra möjligheten till byggnation
skall vara i brandstationens förlängning där våffelstuga
och museet finns i dag. Lite längre ut än befintliga bodar
föreslås de framtida möjligheterna.
Ruffen och brandstationen är däremot heliga och deras
ställning stärks om möjligt ytterligare.
TEXT: HÅKAN LIND

Detaljplanen värnar om den fria sikten längs
Gyllenstierna alle ut mot hai·et. Det gjorde även
arkitekterna som ritade Vita byn. Möjligtvis
inspirerades de av sina parisiska kollegor som drog
upp riktlinjerna för den moderna stadsdelen La
Defense? ! Därifrån kan man från den moderna
"triumfbågen" Grande Arche i rät linje se rakt
igenom 1800-talets triumfbåge, förbi obelisken på
Place de la Concorde ända bort till den nybyggda
glaspyramiden som leder besökare in i Louvren.

\1ä~larlm11an LII af 1-:ken"tarn

.ekenstam.se
ro42-123330
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fönster
dörrar
kök
eller
nya luckor
samt
fönsterunderhåll

gardin& möbeltyger
gardinstänger
sömnad
& montage

TYGKOMPANIET
Centralgatan 43, Höganäs
042-332288
Öppet tisdag-fredag 11-18
lördag 10--13

20

_J

NY ADRESS: Bruksgatan 31, Höganäs
042-34 90 05 mob 0708--34 91 05
Öppet tisdag-torsdag 15-18
lördag 10--13 eller efter överenskommelse _J
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Spegel, spegel på vägen där~····
'

Några miljöbilder från byn har råkat bli spegelvända i vårt arkiv.
Hjälp oss att placera dom. Skriv ner vilken gata för resp. bild, ditt namn och adress och lämna
till MölleKuriren, Ål gränd 14, 260 42 Mölle. Lycka till!

Bank i butik
Långt till banken?
Lugn! Med bankkort kan Ni ta ut kontanter* på Skutan i
Brunnby och på Skeppet i Nyhamnsläge.

,,
" ·,t?~:.
~~
~ --·
• L~.i.-.,°! f:.

\ \.\
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··~

-

Givetvis är Ni också välkommen till våre tre bankkontor i
Kullabygden.

' >'

* Gäller i mån av tillgång på kontanter. På Skeppet kan Ni även sätta in
pengar.

--------- -

----
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Politiker, flamenco och Möllediplom

Brunnby
församlings
aktiviteter i Mölle
SEPTEMBER
den 9 kl. 12.00
Kyrklunch i Mölle. Höstkollage i visor
och dikter med Maria Jönsson

den 14 kl. 18.00
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell

OKTOBER
den 7 kl. 12.00
Kyrk.lunch i Mölle. Barbro och Kjell
WihJ borg visar bilder på Skånska
kyrkor

den 12 kl. 10.00
Mässa med stora och små i Mölle
kapell

NOVEMBER
den 4 kl. 12.00
Kyrk.lunch i Mölle. Tommy Svensson
berättar om sina år i Brasilien

den 9 kl. 18.00
Söndagsmässa i Mölle kapell

den 30 kl. 18.00
Adventsgudstjänst vid ljus i Mölle
kapell kl. 18.00

VÄLKOMMEN TILL

Trots uppemot trettio grader lockade
byföreningens sommarmöte på Grand
de vanliga nästan 100 personerna. Vid
sommarmötet besöktes vi av en ny
trojka kommunpolitiker, nämligen
moderaten Peter Kovacs, sociaJdemokraten Sven Augustsson och kristdemokraten och mölJebon Per-Staffan
Johansson. För Mölles del kunde inte
konstateras några luftade politisktideologiska skiljelinjer. Tvärtom andades
en enighet och en lyhördhet, som borde
kunna var till gagn för den försatta
utvecklingen i byn.
Nytt hopp om butik i Mölle verkar det
finnas efter det att en nygammal
intressent velat kombinera butik och
bostad på den planerade tomten bredvid
annexet. I så fall krävs ännu en planändring.
Genom en enkel handuppräckning på
mötet visade det sig vara en förkrossande majoritet för flyttning av
avfallshanteringen till transformatorstationen. Kommunalrådet, Peter Kovacs, lovade att kontakta markägaren
- stiftelsen på Krapperup - för att få
höra deras argument mot den önskade
placeringen.

där mölleborna får komma till tals, blir
nästa steg i hamnföljetongen.
En glad och överraskad Lisa Wohlfart
tilldelades årets Möllediplom med
styrelsens motivering:

"Till en talangfull keramiker med ett
vackert krukmakeri och kafe som
ger såväl möllebor som besökare en
estetisk och kulinarisk upplevelse."
Det är Lisa som ligger bakom Mölle
Krukmakeri, en smakfull del av vår nya
centraJpunkt vid stationen.
Och så fick vi äntligen se Eva Flycht i
full frihet. Eva som vintertid är flamencokursledare på annexet ställde nu upp
med gitarrspelande och sjungande
kamrater. Med dansens hjälp förflyttade hon oss till spanska breddgrader. Den fullsatta saJongen och den
nästan tropiska kväJlen passade väl ihop
med Evas uttrycksfulla framträdande.
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Den utlovade presentationen av program för detaljplanen kring hamnen
visade sig inte vara fullgången. Ytterligare en månad krävdes för att politikerna skall få säga sitt och ett samråd,
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SVEN-GÖRAN BLANCK

Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60

Privat Familje läkare

Aktiviteter i
Mölle Byförening
hösten 2003
Höstens böcker
Tack för en fantastisk sommar med Kullens Segel Sällskap.
Ungefär 35 elever i åldrarna 7-13 år
har i två veckor, 3 timmar per dag, fått
segla optimist eller tvåkrona under
ledning av våra kunniga instruktörer.
I år har flera elever deltagit i segeltävlingarna i Kullen Cup och deltävlingen Mölle cup lockade 31 båtar. Som
ideell förening har vi många att tacka

MÖLLE TENNISKLUBB
har i år fortsatt att växa. J uniorträningen
har pågått i fem veckor med Tomas
Bergström som mycket uppskattad
tränare.
Möllespelen bjöd på extra många
matcher, så trots strålande sol hela veckan fick vi utöka spelet med en dag. I
år stcxi en spelare i särklass och det var
Christoffer Boman som enkelt och
med strålande tennis blev herrmästare.
Nästan lika överlägsen segrare var Eva
Karin Fridell i damklassen.
För oss Möllespelare var det extra
roligt att herrdubbelns vinnare var våra
egna juniorer Calle Bergman och
Ludvig Wahlund. De har också hjälpt
till med knatteträningen under sommaren, vilket kanske delvis låg bakom
att klasserna med de allra yngsta spelarna var de största. Jacob Ahlström
slog Axel Sellert i finalen för 10-åringar och Gabriel Rothoff nedkämpade
Viktor Knobe i knatteklassen.
Den största händelsen för klubben
kom mot slutet av sommaren då Berit
Nilsson blev svensk mästare i tennis
vid veteran-SM i Båstad. Roligt var
också att Henrik Källen gick till
kvartsfinal i sin åldersklass.

för att det ska gå runt, inte minst våra
sponsorer. Tack än en gång.
Nästa år kommer vi igen med fyra
intensiva veckor i juli. Håll utkik på
anslagstavlan på bodarna i hamnen i
påsk eller på hemsidan:
www.mamut.com/kullenss.

Johan Rehnström 347 207

VARMT TACK!
Mölle Byförenings styrelse vill framföra
ett varmt tack till alla som bidragit med
250-kronan till bergvärmeprojektet i
stationshuset med Annex, som därmed
kraftigt hjälpt till att göra det möjligt att
finansiera denna investering.
Insamlingen gav 76 000 kronor.
För att få bättre täckning för resterande
investeringsbelopp har styrelsen vänt
sig till ytterligare sponsorer, som genom
ett bidrag på 5000 kr kommer att få sitt
namn ingraverat i en plakett på en tavla,
upphängd i stationshuset. Detta erbjudande har inbringat ytterligare
25 000 kronor. Styrelsen vill härmed
också tacka dessa fem bidragsgivare
på det varmaste.
Slutligen också ett mycket stort tack
till alla som på olika sätt hjälpt till att få
stationshuset och Annexet till de
förträffliga samlingslokaler vi har i dag.

Mölle Syförenings styrelse

Midsommarfirande i Mölle
i sol och regn och sol!

Stort tack till samtliga medlemmar för
fina insatser under året!!
Vi ses söndagen den 28 september
kl 10.00 för att gemensamt stänga
ner banorna inför vintern.

Tusen tack till Katarina Rehnström och
hennes glada gäng - ingen nämnd och
ingen glömd - för ett väl genomfört
arrangemang.
Tack också till Horst ltzigehl för musiken, Karl-Gunnar Nilsson för allt grönt
till stången, Ann och Sten Nelson för
god hjälp med kaffekokningen.

Johan Cosmo ordförande

Mölle byförenings styrelse

Torsdagen den 16 oktober kl. 19 .00
bjuder byföreningen in till en kväll
med Ellen Skarp från Killbergs
bokhandel i Helsingborg. Ellen
presenterar höstens nya böcker.
Alla hjärtligt välkomna.

Nostalgisk afton
Onsdagen den 12 november samlas
vi för att titta på gamla filmer, foton
m.m. Föredrag och utbyte av gamla
minnen till förtäring i trevlig
samvaro kommer att göra kvällen
minnesvärd.
Hjärtligt välkomna.

Mö/le byförenings styrelse

MÖLLE KAPELLSYFÖRENING
Under hösten träffas vi som vanligt
på stationshuset följande torsdagar:
18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/ 11, 27/11.
Mötet börjar alla gånger kl 14.30.
Nya medlemmar är hjärtligt
välkomna.

HÖSTGYMPA
Motions gymnastiken för damer i
Annexet, Mölle stationshus, startar
den 8 september 2003. För vidare
information, ring Mö lie Friskvård,
Agneta Jetzen, telefon 34 75 32.

MÖLLE BOKCIRKEL
på biblioteket i stationshuset
Nu är det dags att bli medlem.
För 225 svenska kronor
får du läsa minst 40 böcker.
Torsdagen den 25 september

kl. 17.30
samlas vi till en stunds bokprat och
dricker en kopp kaffe tillsammans.
Nya och gamla medlemmar hälsas
hjärtligt välkomna.
Har du inte möjlighet att komma då
- ring Lena Strandmark, 347910,
om du vill bli medlem.

Din mäklare på Kullahalvön
Om du fu!1derar på att köpa eller sälja din bostad,
finns det många skäl att vända sig till den lokala mäklaren.
Stor kännedom om vår natursköna bygd och många 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
Båtbyggarevägen 8, 260 40 Viken, epost: villakonsult@telia.com www.villakonsult.se

