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VINNARBILDEN I MÖLLEKURIRENS FOTOTÄVLING "ÅRETS MÖLLEBILD"!
Juryn, som består av Möllekurirens redaktion,
(och som kanske påverkats en aning av motivets årstidstillhörighet)
vill härmed gratulera Lena och Arne Rössel på Norra Brunnsvägen 8
till denna ärorika seger där konkurrensen var stenhård ...
Juryn kan också konstatera att Mölle bland sina invånare
hyser många med sinnesnärvaro nog att kasta sig över kameran
när naturkatastrofer i form av t ex en tromb hotar vår by.
Vi bjuder på ett litet axplock av tävlingsbidrag på sidan 18-19.
0

God Jul & Gott Nytt Ar!

När man sitter och bläddrar i Mölle-kalendrarna är det många
bilder ur livet och vardagen förr i tiden man blir nyfiken på att få
veta lite mer om.
Möllekuriren bad Hans-Otto Pyk berätta om vintrar i Mölle för 70 75 år sedan, särskilt ur barnens perspektiv.

Passa på
att förse dig med ett
fantastiskt bildarkiv "mölliana"
från svunna dagar.
Vi har buntat ihop alla sex
årgångarna i ett paket som
finns att köpa till det
förmånliga priset av 300 kronor
(50:-/styck, dvs till halva priset)
så långt lagret räcker - ett
tillfälle som inte återkommer!

Här i Mö lie - liksom på de flesta andra
platser var det ungefär som i visan "Ja
se det snöar". De första flingorna möttes av barnens jubelrop. Det blev fart
på skridskor och skidor. Slädarna som
stått undanställda i uthus och på vindar
plockades fram.
~
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Ta kontakt med
Anne-Marie Lind på 347553
eller titta in på Knafves Cafe
om du vill fynda ...

Julklappen till alla
kalenderbitare!

~lå.randeg,
VINTER!
Det är nu - när det blåser kallt
om knuten - det är som roligast
att förändra och skapa en varm
och trivsam miljö inomhus.
Nya textilier till möbler och
gardiner t ex.
Jag har fått hem många vackra
och inspirerande tygprover från
Europas ledande fabrikanter.
Dem kommer jag gärna och
visar i ditt hem.
Eller gör ett besök hos mig på
avtalad tid. Jag samarbetar
med professionell sömmerska
& tapetserare.
Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 76 68
mobil 0708-342590
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Skridskoåkning på
vattensamlingar och mossar
Hans-Otto minns en obebyggd tomt
på Gyllenstiernas Alle.
- Där fanns en vattensamling där jag
tog mina första steg på skridskor. Sen
kunde man gå ut på fä laden när det
frusit till på Lergravarna (vattensamlingarna till vänster i första delen
av fäladen) eller till "Skä lhunnadammen" (dammen längst ned vid
vattnet). Där var det lite större och
friare, så dit gick man då man blivit lite
äldre.

Då man vuxit till sig ytterligare några
tum, fick man gå ända till Mölle mosse.
Det var inte bara Möllebarnen som
åkte skridskor på mossen. Barnen från
samrealskolan i Höganäs kom med tåg
ti ll Mölle station. De marscherade
sedan uppför Storhallsbacken (nuvarande Brantelid), vidare över "schantan" (Sergeantens åker) ivriga att så
fort som möjligt komma till mossen.

qocfJu{

Där slog man sig ned på en stubbe,
spände på sig skridskorna med remmar
och sen spelades bandy, eller så försökte man sig på konståkning. De
flesta åkte issnurra. Den var konstruerad av en stolpe som stuckits
genom isen ned till bottnen. Upptill på
stolpen fästes en slana, som stack ut
åt ena hållet. Där rymdes en rad ungar,
som skrinnade, föll av, skrattade, reste
sig och så höll det på. En del hades. k.
svanskridskor, andra åkte på halvrör
(se foto).
Hotellen "isade"
Så höll Mölleungarna på tills hotellen
började "isa". Arbete gick före nöjen,
isen behövdes för olika ändamål på
hotellen, tex för att förvara livsmedel
svalt, eller ti ll punschen. Då man
"isade" sågades kvadratiska block ur
isen så att det uppstod vakar och
dä1med blev det alltför riskfyllt att leka
på isen. Blocken ställdes på högkant
på marken intill mossen. Hotellens
körkarlar kom med häst och släde och
hämtade isblocken som förvarades i
sågspån i hotellens islador. Även
fiskhandlare Andersson behövde is,
och han förvarade den i en stor hög
med aska. Ask/ishögen låg vid gångstigen som leder från Södra Strandvägen bortmotFågelviken.

a qott ¾ytt;f_r

och så hoppas vi på en rikfigt skfin vinter!
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Barnens vinterlekar i Mölle på
1930- och 1940-talen
Med spark och släde i
Backarna
- Vi hade mycket roligt i Backarna,
minns Hans-Otto. Inte bara barnen,
utan även de vuxna åkte spark eller
släde nedför backen längs Kullabergsvägen.
- Min mor och två väninnor brukade
åka kälke. Ibland åkte jag också med.
Baktill hade kälken en bänk, där två
personer kunde sitta. Därifrån styrdes
ekipaget med ens. k. "balestege". Det
var en lång käpp som det gick väldigt
bra att styra med.
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Färden kunde börja vid "Femöringen"
(en nöjesplats mitt emot vägen ti Il Bella
Vista), nedför Möllebergsbacken och
ut på isen i hamnen. Kullabergsvägen
var ju inte så starkt trafikerad vid den
här tiden, men sku lle det inträffa att
en bil eller hästskjuts närmade sig så
gick ropet "körare, körare," som en
löpeld. Var något fordon på väg uppför
så fick vederbörande vackert vänta ti Ils
vägen var fri från slädåkare.
- Här bodde många barn på den tiden.
Alla kände alla och skolan hade sex
klasser. Jag kan inte tänka mig något
annat ställe som erbjuder så många
möjligheter till friluftsliv med skogen,
havet, backarna. Det var ett mycket
friskt och gott liv, ett härligt liv, men
det tänkte vi ju inte så mycket på då,
sammanfattar Hans-Otto.

TEXT: INGRID ERIKSSON
Havet frös till
Det var många vintrar med så sträng
kyla att även havet frös till. Ute vid
horisonten kunde flera stora båtar ses
ligga infrusna. Några, bland andra
Hans-Otto, höll på med skridskosegling. Det var under krigsåren. Man
hade ett st011 segel som vilade på ena
axeln och när det riktigt vi lie sig kunde
man segla till Lerhamn tur och retur.
Det var mycket populärt bland de lite
äldre barnen att gå ut ett stycke på

isen och borra hål för att pilka fisk.
Det var en sysselsättning som förenade nytta med nöje. Fångsten innebar
ett välkommet tillskott i hushållet,
samtidigt som det var spännande att
se vem som kunde få upp flest fiskar.
Men, och det var ett viktigt men, man
fick endast gå ut på isen om det var
någon annan där samtidigt. Det var inte
helt ofarligt att vistas där i stark vind
och hård kyla.
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BENGTSSONS
OPTIK
HÖGANÄS
Tel. 331076
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DAHLBERG

s' GRILL & BAR
Kolt & fisk från grillen, 14 sorlers öl
Tors 18-20, Fre 18-21
Uir 12-17 18-21, Son 12-18

*

Marititne

*

Fredag & Lördag 19-21

En kulinarisk resa
bort från julbordets trängsel

*

fredag & lördag 25 nav - 16 dec
5-rätters gourmetmeny med julens smaker

Nyårsafton Supe & dans *
välkomstdrink, 5-rätters nyårssupe,
viner till middagen, kaffe, dans, nyårsskål
Pris Kr 1550:- per person

*

*

*

Har ni frågor om mat eller dryck - kontakta oss flir mef!Yfiirslag flir middag på hotellet eller catering/ avhämtning

Välkommen med Er bordsbestållningpå tel 042-362230

*

Besiik gdrna vår hemsida på 1111v1v.grand-mo!le.se
Hotell * Konferens * d la carte * Briillop * rest
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Därför läser vi Möllekuriren
Historien upprepar sig. I varje fall i vårt kök.

Lena Maria är född i Mölle,
uppvuxen i Göteborg och
sedan två år tillbaka åter
bosatt året runt i Mölle.
Nyb liven chefför bokförlagen Kommunlitteratur/
Hegas, med kontor i
Höganäs.
Gift med Carl-Erik,
tandläkare i Nyhamnsläge,
och till familjen hör också
Magnus, 17 och Lina, 15 och hunden Mejla, förstås.

Varje gång Möllekuriren kommer och Iigger på köksbordet
tillsammans med de rykande färska morgontidningarna, är
det någon som sträcker ut sin långa arm och med fara för
juiceglas och kaffekoppar drar till sig Möllekuriren.
Övriga familjemedlemmar blir besvikna - över att inte ha
varit lika snabba!
Jag har funderat över varför? Varför har Möllekuriren denna
dragningskraft på oss Möllebor?
Vi lever alla i en mediedominerad värld där infonnation
inte längre är en bristvara utan förekommer i överflöd. Vi
kan få hur mycket information som helst, om vad som helst.
Utbudet av tidningar, tidskrifter och böcker har aldrig
någonsin tidigare varit större än nu. Och det bara ökar,
hela tiden.
För att inte drunkna i infonnation tvingas vi göra val. Vi
väljer medvetet bort enorma mängder information hela
dagarna för att värja oss och värna om vår tid. Vi vet precis
vilka tidningar vi vill läsa, vilka program vi vill se och vilka
böcker vi vill låna på biblioteket. Vi är väldigt bestämda i
vår uppfattning. Vi ändrar oss sällan. Vi vet vad vi vill ha
och håller fast vid det. Vi skaffar oss helt enkelt en egen
medievärld.
Denna världsbild över vad vi vill läsa, är till viss del olika
från person till person, men somligt är gemensamt. Det
handlar inte bara om själva mediet, tidningen, radiostationen
eller TV-kanalen. Det handlar lika mycket om innehållet.
Bland det som många av oss anser är viktigt hör händelser
i omvärlden. Därför har vi kanske en rikstidning, eller ser
Aktuellt på TV. Världen angår oss. De politiska besluten i
Stockholm likaså. (Däremot är det svårare med den där
mellannivån som landstingen utgör. Hur många kan räkna
upp fem landstingspolitiker, eller läser Regionmagasinet!)

Ju närmare den lokala nivån man kommer, desto mer går
intressena ihop. Vi prenumererar på Helsingborgs Dagblad
och vi läser Höganässidan, hel Ire än artiklarna om vad som
händer i Klippan och Åstorp. Självklart!
Och så har vi då Möllekuriren. Det mest lokala är också
det mest angelägna. När Möllekuriren ligger på köksbordet
lyckas tidningen utan svårigheter konkurrera ut både
Svenska Dagbladet och Höganässidan.
Möllekuriren lyckas förena allas våra intressen och
engagemang kring det mycket nära. Möllekuriren ger oss
information om sådant vi undrar över och är lite nyfikna
på. Hur ser det till exempel ut i en trädgård i Gylleröd, eller
hur var det att bo i Mölle på 1940-talet.

I Möllebornas medievärld är det mest lokala för en stund
fullt i klass med både riksnyheter och världshändelser. Vi
har låtit Möllekuriren ta plats i vår medievärld och gett den
en så stark ställning att såväl lokaltidningar som regionaloch rikstidningar är gröna av avund.

LENA MARIA NORDSTRAND

Fönsterspecialisten
VI HAR ALLT INOM FÖNSTER & DÖRRAR
· Hög kvalitet • Stor kunskap • Bra priser .
- Vi sköter allt från mått till montage
- Vi utför också underhåll & renovering
Öppet:torsd-fred 15---18,övrigtidenlök

God Jul

Gamla Hus

&

Gott Nytt

Ar

Bruksgatan 31 , Höganäs, 042-34 90 05
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Kullamannen i pension
Kullamannens trädgård,
Kullamannens ansikte, ja
Kullamannen har gett namn
till många formationer och
platser på berget. Eller
snarare - Gustav Elfversson
på sin tid lät Kullamannen
låna sitt namn till både det
ena och det andra. Allt för
turisterna. Men ingen har
vetat vem han egentligen är
- inte förrän nu! Det är
nämligen Arne Jönsson. Och
som en bekräftelse på det
hela har Arne tagit
kullamannen som sin
mailadress.

Gunilla Bergdahl
cert. massör

EN GOD JUL!
presentkort
vete - körsbärskuddar
aloe vera produkter

NYHAMNS HÄLSOCENTER
0708-32 08 93

Ju{kfappsk{ipp
rra med annonsen
och 'Vi ger dig 15% ra6att
på valfri ju{kgrtong med
doft, 6åde dam och herr.
Vä{j meffan 6{ a qucci,
Cafvin 'l.(fein, (J)o{ce
qa66ana, Lanc6me,
jlrmani...
(]ä{{er veckg 49-50
o/ä{kJ)mna!

Arne har varit och är en institution i
Mölle under ett halvt sekel. Men nu
har han dragit sig tillbaka -åtminstone
från sin formella befattning hos Kullabergs Natur och sedemera Länsstyrelsen.

övertogs ämbetet av Erik Jönsson, som
sålde sin hotellrörelse i byn. Arton år
senare "ärvde" sonen Arne platsen,
som han behållt fram till i år då han
faktiskt gått i pension. Under en tid av
94 år(!) har alltså bara tre män delat
på kamrersbefattningen. Och sett
turister komma och gå. Svenskt rekord
i sitt slag?

AB Kullabergs Natur bildades 1914
av Geofysiska sällskapet i Lund,
Bolaget bildades för att köpa västra
delen av Kullaberg som baronen på
Krapperup bjöd ut till försäljning.
Genom AB Kullabergs Natur räddades
berget undan tyska stenbrytningsintressenter. Annars hade förmodligen
berget så småningom förvandlats till
tyska försvarsanläggningar eller motorvägar.

41 år på Kullaberg - då är man ett
med berget. Arne överlevde t o m
bolaget Kullabergs Natur och följde
med till statlig tjänst då naturreservatet
överläts 1997 till staten genom Naturvårdsverket. Den som bott i Mölle en
tid inser också lätt att Kullaberg är
Arne och Arne är Kullaberg.

Auke B Lindström blev bolagets förste
kamrer, då med titeln badkamrer. 1946

Oskiljaktiga och svåra att nämna var
för sig. En sak som Arne genomfört

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
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har vi andra möllebor dock svårt att
förlika oss med: Han tog bort möllebomas urgamla rätt att komma in på
berget utan att betala! Men t o m en
sådan sak kan man ändå fördra, när
Arne förklarar att det kommit så
många nya till byn så det var svårt att
känna igen alla. Och så ler han.

TURNOVER,
TARAJARMON,
BITTE KAi RAND,
TRUSSARDI,
MOSCHINO, SAND,
V ALERIE, Casch,
jeans från
J & Company,
7 for all mankind,
GOSSIP,
Lisa Valli,
skor och stövlar från
Donna Carolina ,
Billi Bi, Arche,
Primeboots, Mentor,
väskor från
Tosca Blu,
de läckraste sjalar
frånMAYA
skärp och en mängd
vackra smycken.

Men - ännu längre tid än för Kullabergs Natur har Arne gjort som brandbekämpare i byn. Sexton år gammal
började han i ungdomsbrandkåren den fick på den tiden tjänstgöra som
något slags levande "mobiltelefoner"
för att hålla sambandet mellan brandmännen. 46 år senare avgick han, då
som "brandchef' - också en befattning han fick efter sin far. Visserligen
har Arne haft lön för sina mödor men
byn är honom ändå stort tack skyldig!
Vilket imponerande engagemang Arne
fortfarande har i det mesta som rör
Mölle - och framför allt berget!

TEXT & FOTO: HÅKAN LIND

Köpmansgatan 5, 263 38 HÖGANÄS
TEL. 042-341616, MOB. 0708-32349

PE R BORU P D ES IGN

UTSTÄLLNING
HAVETS JUVELER
Fredagen den 9/12 kl 12-18
visas unika numrerade exemplar,
även Tahiti-pärlcollier,
både svarta och vita.
Priserna varierar
från 25 000 - 300 000.
Design och juvelerararbete
när det är som allra bäst.

ICS.-,.,,
l *'- ~-··• -I M•lf"'

Storgatan 62 i Höganäs, 042-340623
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VÄLKOMMEN TILL

{R,,[j flCe,.sös
Q)a,n- & flte,.rsalon9
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

~

ANNIE's
,
ATELJE
& BUTIK
PAUSEN ÄR SLUT ...
är tillbaka på samma adress
(f d bankhuset)
fast i mindre lokal.

ÖPPETTIDER
ONSDAG-FREDAG 10-18

Vitt vin och ost - går det an?
En stjärnklar kväll i oktober samlas 40 förväntansfulla personer i Mölle
stationshus. Det är utsålt. Evenemanget för kvällen är provsmakning av
kombinationen vitt vin och ost under Kaj Zaars ledning.

Kaj har tagit sig an uppgiften att visa
hur bra det går att dricka vitt vin till
ost, istället för att schablonmässigt välja
rött vin. Till vissa ostar passar det vita
alternativet till och med bättre.
Vi dukar fram våra fyra medhavda
vinglas på borden och raskt fylls de
med vin i olika nyanser av blekgult.
En tallrik med fyra generöst tilltagna
ostbitar ställs framför var och en. Nu
kan vi börja.

***
Kaj inleder med ett vin gjort på druvan
sauvignon blanc, producerat i Nya
Zeeland. Vinet kombineras med en
getost.
- Sauvignon blanc-vinerna från Nya
Zeeland är de som mest liknar
Sancerre och Pouilly Fume.
- Det är ett känt faktum att produkter som kommer från samma trakt
eller region trivs bra tillsammans,
berättar Kaj
Andra viner som bildar ett lyckat
äktenskap tillsammans med chevre är
Riesling eller en torr Chablis.

***
Nästa smakkombination är en kittost
tillsammans med ettklassisktAlsacevin,
gjort på gewurtztraminer, en druva som

är vanligt förekommande i gränstrakterna mellan Frankrike och Tyskland.
- Grundsmaken i såväl osten som
vinet har en besk ton. Osten har en
mycket kraftful 1, distinkt smak och
gifter sig utmärkt med det kraftfulla
vinet, förklarar vår läromästare.

***
Härnäst hamnar vi vid Stilla Havet, i
det kaliforniska vinhuset Fetzer. Vi
dricker en chardonnay och till den
mumsar vi lagrad greveost.
- Vi är jätteduktiga i Sverige på hårda
ostar, upplyser Kaj.
- I den här kombinationen passar
det fint med vinets kraftfulla
smörighet till den lagrade hårdosten.
Både vin och ost har bra karaktär.
Där finns hos båda en nötig smak
som gör att de gifter sig bra.

***
Till slut provar vi konstellationen vit
bordeaux från Cadillac, en av satellitkommunerna till Bordeaux, och grönmögelost.
- Vinet har framställts av druvor
som är sent skördade, till och med
botrytisangripna, och sötman därför
hög. Vinet utgör en bra kontrast mot
sältan i grönmögelosten, säger Kaj
och tillägger:

DAMKLÄDER OCH
MAMMAKLÄDER
öppet för försäljning
18 -23/12, kl 14-20

Galleri MOHegården,
Bökebalsv~en 1

Mefle, t'91 34 75 53
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Ost

63 11 Stone[eigli. Sauvignon <B fånc,

'Fransk,cli.evre

'M.ar[6orougli., :Nya Zee[aruf
2176 (}ewurtz traminer, <I<fserve Jfenny,
JI_[sace, 'Frank,rifi.s
16653 'Fetzer, Sundza[ Cli.araonnay,
'J(a[ifomien, V SJ/_
41 72 Cli.ateau 'Fayau,
Catfi[[,ac, <Boraeaw:, 'Frank,ri/is

Cli.auvignol en lijttost
<Birger Jarl ragraagreveost
S:t Jlgur, grönmögefost

MENAR DU ALLVAR MED
ATT GÅ NER I VIKT?

- Ett portvin skulle också ha passat
bra till den osten. Om det inte vore
för att vi j ust i kväll vill prova vita
viner till ost.

Varför inte prova det nya
konceptet Shape Works?

/sabel/a Hagman
Oberoende Herbolife Distributör

Kajs tips till auditoriet och läsarna är
kort och gott: Prova själv, det är det
allra bästa om du är intresserad av nya
smaksensationer.

tel 042-346203,
mobil 0733-360543

Nästa möjlighet att prova under Kajs
sakkunniga ledning är i stationshuset,
måndagen den 12 december, kl 19.00.
Då lär han ut kombinationer av choklad
och vin. Missa inte det här tillfä llet till
vidgat vetande och en trevlig kvälI!
Snart är julen här...

TEXT: INGRID ERIKSSON
FOTO: STIG PETERSON

Adventsfika
Ljusen glimmar i cafet.
Njut av mörh bröd m. stilton &
dadlar, saffransmuffins, julkryddad
äppelmust & andra godsaker
som hör julen till.
Butiken är fylld av vackra ting & fina
klappar & massor av inspiration!

Gäster till jul?
Övervåningen går att hyra över jul &
nyår! Charmigt boende till den stora
familjen eller till familj med vänner.
K ontakta oss för mer information.
Cafe & butik: öppet i december:
fre-sön 12-17
18/ 12 sista söndagen 2005

Välkomna!
Bränneslyckevägen 152

tel. 042-34 61 41
www.branneslyckan.com

Din bank

i Kullabygden
MÖLLE kuriren nr 4 2005

9

Det är gott om hundar i Mölle på gator, torg, i hem och trädgårdar.
I Möllekuriren har de inte synts särskilt mycket, men här ställer vi om synskärpan och
ser närmare på några av dem. För visst vore det enformigare i Mölle utan Lady,
Trollet, Pepsi, Guinness, Smilla, Honey, Frida, Dixie, Dolce, Sonja, Basil, Milton, Joppe,
Crissie, Herman Hund, Smulan och alla de andra!

Våra bästa vänner
Några strykarhundar i sti l med medelhavsländemas kan Mölle inte stoltsera
med. Men vissa trädgårdsrymlingar
kan påminna om Rivieran. I somras
dök en okänd golden retriever upp då
och då, en hanne från ingenstans, vid
serveringarna nere vid hamnen.
Papperskorgarna var målet. Metodiskt
vädrade han i den ena efter den andra
och dök ner i dem när det var lönt.
Han tog ingen notis om det rika folklivet
utan koncentrerade sig på sin uppgift,
en fullfjädrad inventerare. Så försvann
han diskret och obemärkt igen. Någonstans i Mölle lever en familjehund
dubbelliv.

hon, fritt översatt. När det blir hennes
tur är glassbetjäningen alltid för omständlig och hon måste skynda på med
uppmuntrande skall. Hon hinnerockså
ge Bengt Hindman en förfärad blick:
"Han smakar på min glass" ! innan hon
själv ger sig i kast med den.

Näpen är ingen exakt beskrivning på
Alice, men däremot på Sessan som
ofta hälsar på i hamnen, en renrasig
holländsk keeshund med en päls som
står som en sky nmt henne. Söderberg
är efternamnet och Sonja och JanIngvar heter hennes bästa vänner.

En svart labrador kan komma sladdande om hörnan på Bokrean, döv för
inkallelseförsök och med siktet tydligt
inställt på slipen och frågan "änder i
vattnet"? skriven över nosen. Jodå,
farten ökar maximalt, hon plumsar i
vattnet och upptar jakten. Men andsirn
är nog effektivare än hundsim och efter
en lämplig sträcka vänder hon om till
torra land och en grundlig genomruskning. "Alltid likadant", suckar
hennes ägarinna, "hon kan inte låta
bli".

Gunnel Elfverssons strävhåriga tax Tim
är li te till åren , 11 t.o.m., och lite stel i
lederna kanske. Han är artig, glad och
sällskaplig, men tycker allt att ibland
går det för långt med stillastående
samtal på hamnplanen. Han har mycket annat att sköta
också och måste
tyvärr göra sitt bästa för att avbryta
med hesa skall.

Nedan Alice (t v) och Sessan (t h) och härintill lille Tim
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Bengt Hindman och Betty

Man undrar vad Betty, norsk buhund,
tycker om ett sådant beteende. Hon
är helt ointresserad av papperskorgarna, hon når inte ens upp. Hon
köar i god ordning framför glasskioskerna vid hamnplanen, så snart
vädret tillåter. Mjukglass ska det vara,
helst bägare, en liten räcker, meddelar

10

Alice, en obeskrivlig korsning med gulaktiga ögon, är resultatet av en smitningsolycka kan man säga. Ett par
minuters ouppmärksamhet, en lös
grindspjäla och så var Alice och hennes
sju syskon ett faktum några veckor
senare. Men slutet gott allting gott.
Alice har blivit en uppskattad medlem
av familjen Johansson i Björkeröd och
hon sprider dessutom munterhet var
hon går med sitt orginella utseende.
(Tur för mig, för det var jag som
passade Mikla som smet).
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Just nu finns det nog bara en hundvalp
i Mö lie och det är Fanny, holländsk vallhund, bosatt på Gylleröd hos familjen
Per och Anne-Ellen Fossum . Pers
enda önskemål beträffande hundras
var att det skulle vara en hund stor
nog att inte försvinna i skidspåren.
Fanny är grå och Iite Lik en varg. I Mölle
är hon den enda representanten för sin
ras och utsocknes är den också ovanli g. Hon är lugn, snäll, rumsren och
verkligen bra på att spåra, säger AnneEllen. Valpperioden är hård att komma
genom, säger Per.

.

" Esther av Mölle", boende i Vita
byn och medlem av familjen
Vikström , knep andrapriset i vår
fototävling. Hon kan oc kså känna
sig som stolt inspiratör till detta
nummers tankar kring hur det är
att vara hund i Mölle.

harnnen, men det fick ges upp. Båtar,
idiotiska änder, malliga rashundar,
skumma byrackor, barnvagnar, allt var
värt en engagerad utskällning. Vi stod
maktlösa, affärerna hotade att stagnera och hundarna fick åka hem till
gården.

Det är fler
valpar på gång
i byn. Det är
Ebba,jack
russet, på Mölle
Krukmakeri,
som ska se ti Il
det nu i
dagarna. Fadern är inte okänd, även
han är en jack russet , heter Larsson
och är bosatt i Södåkra. Det blir nog
livat på krukmakeriet i jul.
Kan det vara så som det sägs att man
omedvetet väljer hund efter sitt eget
utseende? Tomas Dreilick och hans
hund Spencer, en klippt shetland sheepdog har verkligen en del gemensamt.
Båda två är kraftfulla, vithåriga och
utstrålar initiativförmåga. "Men det
var ju min fiu som valde hunden" säger
han. "Men hon valde förstås mig också", tillägger han, "hur går det ihop?"
En Rhodesian ridgeback spatserar
ibland över hamnplanen, muskulös,
majestätisk med oberörd attityd och
elegant hållning. Den ser respektingivande ut, men är snäll och pålitlig. Ett
par sådana vore fint att ha. Men hur
ska man själv hålla måttet i så fall?
Värja, cape, ett svart fullblod? En

ungersk adelstitel kanske. Självsäker,
definitivt mer tystlåten. Nej det går nog
inte.
Mölles hundar är efter vad vi tror
samtliga snälla och människovänliga.
En period spred en dobermann skräck
bland joggare i skogen, men den har
bytt vanor för längesen om den fortfarande är bland de levande. Pitbullhundar syns inte ofta till. När en sådan
någon gång visar sig i halsband med
meta! Ipiggar är den som en magnet för
misstänksamma blickar. Bofast eller
turist? är den tysta frågan. Lika misstänksamt glider blickarna vidare upp
över pitbullhussen. Bakomliggande
orsaker? Eller är det en rar, men oförstådd hundras?
En annan sak med hundar är att de
flesta skäller. En del raser helst oupphörligt. Om grannen som brukar tycka
om att sitta i solstolen med tekopp, bok
och rosendoft börjar verka blek och
tillknäppt och helst håller sig inomhus
kan det bero på gallfeber och det kan
vara ens egen hund som har orsakat
sjukdomen.
Vi ville ha Mikla och Laika, obskyra
härstamningar, hos oss på cafeet i
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Men det finns hopp. Sten Larsson i
Arild som arbetat som hundinstruktör
'
i många år och dessutom utbildat
bevakningshundartill försvaret, säger
att det kan vara lättare eller svårare
att lära dem att sluta skälla, eftersom
hundarna är så olika. Men det går.
Vattenpistol kan vara effektivt. Om
den skäller på grannen kan man be
denne att belöna hunden, så kanske
den slutar skälla på just honom. I sista
hand kan man skaffa ett halsband som,
när hunden skäller, avger ett luktärnne
som den inte tycker om. Det är dyrt,
men antagligen värt sitt pris i mångas
öron. Eller också kan man vända sig
till Sten Larsson som har lång vana
vid möllehundamas egenheter.

Festtips:
Om ni har ledsnat på all form av
pretentiös matlagning, kan ni börja
bjuda in fyrbenta möllevänner i stället!
Några burkar hundmat och kranvatten, så är festen klar! Ju stökigare
det är hemma, desto intressantare för
gästerna. I villa Villervallan ställdes det
till med hundkalas ibland under carlanderska epoken och vår Goodie,
dalmatiner, hörde till de inbjudna.
Hundarna älskade tillställningarna trots
krage- och slipstvång för herrhundarna
och koketta huvudbonader och rosetter
för damhundarna. För ledsagarna
gällde fri klädsel. De blygare hundarna
närmade sig faten med försiktighet.
Goodie utmärkte sig alltid genom att
kasta sig över sin mat helt utan förfining. Han svalde den hel i ett nafs,
tallriken höll också på att slinka med,
trots nordiskt championat och både hatt
och slips.

TEXT: KIRSTEN KNAFVE
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Möllekuriren frågar:
Hur är det att vara hund i Mölle? Favoritpromenadstråk?
T h: Chess, som är av rasen Kleiner Munsterländer, tycker det är
underbart att vara hund i Mölle. Det är matte Lizzie Malmberg
övertygad om. Han har levt här i alla sina 14 år och det har
varit ett långt och väldigt bra liv. När Lizzie och Chess går
promenad blir det på fäladen , bort till hästhagen och åter
hem igen. Med husse Erik går Chess vägen via stationen och
ner mot havet och tillbaka.

FLYG SKÅNSKT
mellan nordvästra Skåne
& Stockholm City/ Bromma

:s 295
.'f!
. al

kr

+ avg*
102 kr
.

Röd bilj ett, enkel resa , begräns·
at antal platser, priset varierar
från 295 + avgift. ( * Avgift är
den avgift Luftfartsverket tar ut,
f.n. 102 kr/ enkel resa) .

Boka på www.kullaflyg.se
Bokning mot avgift via telefon 042-244222 eller via din resebyrå.

kullaflyg.se
VETTIGA PRISER - SMARTA RESENÄRER

Kära Möllebor!
Välkomna till
Krapperups Kaffestuga och Slottsbod
Vi har öppet var je helg
tom den 13 december kl 11-17
Kaffestugan är fylld med hembakade kakor
och gott nybryggt kaffe & te.
Vi serverar en härlig god hemlagad soppa
med ett läckert tillbehör.
I slottsboden finns många spännande julklappar.
Vi öppnar igen den 1 april.
Tills dess vill vi tacka för i år och önska alla

Hjärtligt välkomna

T h: Molly, tre år, tycker att
man som hund inte kan ha
det bättre än här i Mölle.
Här finns naturen, mycket
vilt och många andra
hundar. Gott om intressanta dofter alltså. Matte
Vivianne och husse Bo
Johansson berättar att
Molly tycker mycket om att
promenera vid Solviken
under vinterhalvåret. Hon
vill helst gå lös och träffa
andra snälla hundar. Molly
är en trevlig blandning av
shih-tzu på mödernet och
shetland sheepdog/japansk
spets på pappans sida. På
bilden håller matte i kompisen Pepsi som är med på
promenaden.

T h: Ne/son möter vi utefter spåret,
där han springer bredvid husse
Anders Magneklint på cykel.
Anders tror att det är väldigt bra
att vara hund i Mölle. " I alla fall
har han det väldigt bra" , säger
han och syftar på Nelson, som är
en tvåårig boxer. Nelson brukar
dagligen vara med på jobbet
uppe vid SCA-anläggningen. Där
kan han röra sig över ett stort
grönområde och har nära till
skogen. Annars följer han gärna
med på cykelturer till Lerhamn
och tillbaka. Nelson trivs överallt
och med de flesta hundar.

önskar Mette & Isabella Hagman
Tel. 34 48 00
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T h: Tora, 5 år, tycker säkert att
hon bor i himmelriket tror matte
Astrid Christiansson. Förutom den
härliga naturen bor här bästisen
Findus (grannens katt). De pussas
dagligen. Tora , som är en stor
pudel, har många vänner bland
hundar också, säger husse Per
och tillägger självkritiskt att han
och matte inte har någon riktig
pli på Tora , som gärna springer
fram till människor hon tycker
verkar intressanta. På bilden
väntar Tora på sin tur medan
kompisen Frida får godis av
husse.

Ovan: Emma och hennes
matte Lena Danielsson är
eniga om att det är prima att
vara hund i Mölle. Emma, en
l l -årig Cairnterrier-dam, har
med åren blivit lite av en
"surtant" , tycker Lena . Hon går
i band därför att hon inte gillar
andra tikar. Nu då Emma är så
pass gammal går de båda inte
så långa promenader. Ofta är
det vinden som styr vilken
promenadväg man väljer men
uppe på berget brukar det
alltid vara skönt.

Ovan: Sixten, strävhårig taxkille, "tycker det
är alldeles utmärkt att vara hund i Mölle",
svarar husse Roger Marcus i Sixtens ställe.
Här finns gott om både kamrater och
antagonister som man kan busa med. Snart
åttaårige Sixten har tre favoritpromenadsträckor: På berget, invid och på själva
golfbanan. Eller i skogen runt Kockenhus
och Björkeröds by. Den tredje sträckningen
är fäladen, via Kockenhus och skogen. Då
husse jobbar blir det en kort byatur. De
många dofterna får kompensera för att det
blir lite mindre motion den dagen.

Tv: Hedvig, l ½ år, skulle svarat "Strålande! "
på MK:s fråga (om hon kunnat). Det här är
nog paradiset för hundar, förmodar matte
Kerstin Tillberg. Det är den bästa av världar
med både skog och hav. Det sistnämnda är
inte minst viktigt för Hedvig som fortfarande
badar. Som alla labrador retrievers älskar
hon vatten. De båda går sin dagliga
långpromenad - som Hedvig för övrigt själv
stakat ut - bakom kapellet, bort till Björkeröd
och tillbaka.

TEXT & FOTO: INGRID ERIKSSON
MÖLLE kuriren nr 4 2005
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Vad är det som händer på Kullaberg?
- Nej, det är inte Gudruns härjningar
utan gallring enligt skötselplanen

TEXT & FOTO: HÅKAN LIND

Gudrun härjade en hel del på berget i januari, mer på östra delen än
på västra. På den västra sidan tog stormen 1981 det mesta så det var
inte mycket lämnat åt senare års stormar. När man gått över berget mott
Himmelstorp i vintras och våras kan man ha f ått for sig att Gudrun tog
en hel del. En stor bok tvärs över en skogsväg eller stig är onekligen
imponerande och svårforcerad.

.,,,

Julstämning på
Mölle Krukmakeri!
Änglakrukor med Hyacint, ljusstakar.
lergodshjärtan, glöggmuggar. koppar.
kakfat, grötskålar och mycket, mer!

Men Knut Gy llenstierna på Bjersgård - som också har det övergripande
ansvaret för Krapperups skog - kan
berätta att Gudrun är helt oskyldig till
det som nu händer på östra delen av
naturreservatet på Kullaberg - i skogen ovanför kapellet. I stället är det
den regelbundna gallringen som utförs,
planerad sedan länge.
Det kan vara en del gran som egentligen inte hör hit utan som "invandrat"
och nu tas bort. Dessutom är det en
del bestånd av bok och annat bestånd

av lönn och ask som nu gallras.
Gallringen måste göras med vissa
intervall efter hand som träden växer
sig större. Under trädens omsättning
- som när det gäller bok kan vara 120
år - så görs en sådan här gallring 3-4
gånger. Det betyder att det kan
försvinna allt mellan 10-30% av
beståndet vid en enda gallring. Allt för
att skogen skall må bättre och växa till
sig. En ek behöver så småningom
minst tio meter runt omkring sig för att
få plats.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor:
Varmt välkommen!

MÖLLE

x~

,t~
-l.//(MAKERI & cl>Mölle Hamnalle 9

I tel 042-34 79 91

Glöm julbaket !!!
Vi har bakat massor
med bröd och kakor.
Allt säljer vi på
Mölle Fiskrökeri
FREDAGEN DEN 16
DECEMBER från kl. 10.00 så länge lagret räcker.
Hela behållningen går
till Mölle kapell.

Om d11 tror att du vet
allt_är du dåligt underrättad;

- Välko1nmen till
Nya Höganäs Bok11andel!

Mölle
Kapellsyförening
PS Vi bjuder på glögg
och pepparkakor.
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Västra Kullaberg i statlig ägo
- östra delen är Krapperups
Det som tidigare var AB Kullabergs Natur är nu en enhet inom
Naturvårdsverket, som handhas av Länsstyrelsen.
Tre man med Daniel Aberg i spetsen har hand om verksamheten.
Den omsätter ungefär 2 miljoner om året och består av två intäktskällor - avgifterna för inpasserande fordon och arrendeavgifter
för mark och byggnader på området.
Den bilburna turismen är den som
utvecklats mest för Mölle under de
senaste deceniema. Numera är det
ungefär 125.000 fordon om året som
passerar förbi vaktstugan och erlägger
avgift. Till det kommer alla golfare som
erlägger sin avgift i medlemsavgiften
till golfklubben. Upp emot en halv
miljon människor är det alltså årligen
som "turistar" på den här delen av
berget. Ändå känns det inte som om
naturen utsätts för för stora påfrestningar. De allra flesta kör ut till fyren ,
köper en glass, tittar på utsikten och
kör raka vägen tillbaka.
Kullabergs Natur ägde en gång allting
på västra Kullaberg utom fyren och
bostäderna däromkring , som var
sjöfartsverkets. Numera äger staten
genom Naturvårdsverket merparten
sedan 1997. För 9,5 mkr blev man
ägare till mark och byggnader.

perupsstiftelsen. Skogen sköts av
Skogssällskapet när det gäller större
arbeten medan öppna marker och
uthyrning av byggnader sköts av
gårdskontoret på Krapperup.

Gör Julen oförglömlig!
Hos Mölle Spa finner du den
skönaste presenten du kan ge.
Välj presentkort för ett värde
eller för en behandling.

Badplatsen Solviken ligger på naturreservatet och ägs alltså av staten.
Skötseln däremot är en kommunal
angelägenhet sedan en överenskommelse med Kullabergs Natur då
inträdet för personer togs bort.

Varmt Välkommen!

MÖLLE SPA

Badplatsen på Ransvik däremot är en
statlig angelägenhet. Den friköpta
marken är bara precis runt om byggnaderna där cafäet huserar.

För info ring:
Annelie 0733-96 65 65
Helene 0708-25 03 36

Vi kan Mölle!

Det som i dag inte tillhör de domäner
som förvaltas av Länsstyrelsen är
Kul lagården, som är golfklubbens (byggnader och den
närmast omgivande marken)
Ransvik (cafäet med den mark
som byggnaderna ligger på)
Fyren och fyrbostäderna - av
vilka en del nu omvandlats till
restaurangverksamhet
Den röda sugan ner mot
Ablahamn från Kullagården
De flesta fritidshusen som finns
längs vägen och vid Hjorthagen
är privatägda, men på
arrenderad mark

V i har en gedigen

KUNSKAP

om den

lokala marknaden i Mölle. Det är vårt
ANSVAR

att varje kund far all den hjälp

och kunskap som krävs när en fastighetsaffar genomfors. Att kunden ska
känna trygghet, säkerhet och
MANG

ENGAGE-

är en självklarhet for oss!

KUNSKAP ANSVAR ENGAGEMANG

Vissa av fritidshusen ägs också av
staten och hyrs ut på långtidskontrakt
på öppna marknaden.

Patrick Engström och H åka n Wa:rner
Fågelsångsgaran 4, 252 20 Helsingborg
Tel 042- 12 16 16 Fax 042-12 66 80
E-post: valver@valver.se www.va lver.se

På östra sidan är det Krapperup som
härskar, dvs Gyllenstiernska KrapMÖLLE kuriren nr 4 2005
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- - - - - - - - - SPJIUHIANKEN- - - - - - - GRIPEN

Fr v Jess ica Sjöva ll , Pär Arvidsson, Lena Eliasson, Erika Johan sson, Per Broman .

Vi vill gärna ha
dig som kund.
Välkommen att testa oss!
Din nya bank i Höganäs

SPARBANKEN
GRIPEN
Storgatan 77 A Höganäs, 042-490 29 30, hoganas@gripen.se, www.gripen .se
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Hjärt- och
lungräddning
När man som vi i Mölle bor vid en
"ändhållplats" kan det i ordets rätta
bemärkelse vara livsviktigt att ha
kunskaper om första hjälpen den dag
olyckan är framme. Kunskap ger
självförtroende och självförtroende
behövs för att man ska våga ingripa
och hjälpa till i väntan på ambulans och
sjukvårdare.
Det betonade brandinspektör Kjell
Klang, som vid tre olika tillfällen under
hösten lett kurser i ämnet. Fler chanser
att delta återkommer till våren och
Möllekuriren informerar när det blir
dags.

,

\
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-konventionell tandvard
-implantatbehandling
• -tandhygienist
samt med hjälp av laser:

-..,:._
- smärtfri behandling
- plekning
- kirurgi

Tandläkargruppen Höganäs
Storgatan 47 263 31 Höganäs 042-34 04 44
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FOTOTÄVLINGEN
Det är ofta så, att utan ideella krafter sker inte
mycket. Det må vara inom idrott, boende,
friskvård, ja listan kan göras oändligt lång.
Här i Mölle har beredvilligheten alltid varit stor
att efter förmåga hjälpa till med det man kan
för att främja bygemenskapen.
Därför vill Möllekuriren
dela ut fem baddräkter med tomteluvor
till alla eldsjälar som under årens lopp
använt sin fritid för att bidra till byns bästa
i olika sammanhang.
Ingen nämnd och absolut ingen glömd.

Sommarens tromb lockade många att leta fram
kameran, och segrade i "trombklassen" gjorde
Arne och Agnita Ekman. De har förutom
tromben fått med en samlad bybild och den
slaka flaggan i förgrunden medan ovädret
pågår för fullt inte långt därifrån är riktigt rolig.

God Jul!

C e nc ia Interiör
ANTIK A MÖB L ER & NY IN TE RIÖR

'it:Jlf{t för en
trivsam Ju[!
Lykt,or Ju[pynt <Be[ysning Ljus
Ju[gransk,ufor JDukg,r Ljusstakg,r
'Tomtar o/~ter Ju[k{appar :Mö6[er
<BrickJ)r <;[as Servisen §'ir[anger
Ju[kg,[endrar Ju[granssfingor Vaser
o/ink,araffer <Bringare 1.(onst 'Två[
O{jor SjaCar Smyckf,n Vaser m. m

Ö<PPE/I'cfI<JYE,<J{, <JYE,CP/M_(B~<J{,
'Torsdag-Predag
Lördag-Söndag

13.00-1.8.00

En ann' är så god som en and

qocfJu[ d, qott Wytt}f_r
Önsk,ar
}1 nders, Lina, Saga r1, Liffekj[[en
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Vi kan inte undanhålla läsarna en bild på våra
änder som blivit vanda att gå till Söderbergs
- som så många andra av oss. Söderbergs är stängt,
men ingen har talat om det for våra änder.
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ÅRETS MÖLLEBILD ...
Redaktionen vill tacka för alla
vackra tävlingsbidrag och samtid igt
beklaga att bara en vinnare kan
utses.
Men vi vill gärna visa nå gra av de
andra godbitarna, förutom omslagsbilden och " Esther av Vita byn" på
sidan 10.
Åsa Schenströms Mölle-vy (till
vänster) går inte av för hackor.
Och Philip Fahlborg har upplevt en
vac ker kvä ll vid Nimis (nedan till
vänster) och d etsamma har Björn
Hellqvist gjort på fälad en i Mölle
(nedan till höger) .

Knep och knåp med Mö/le-kuriren i jul:
Hjälp oss att hitta till Kepstallen och Dinbottensnara!
Mö/le-kuriren har valt som "sitt" område att hålla
sig till Mö/le och den närmaste omgivningen. Vi
betraktar den närmaste omgivningen som Kullaberg
bort till Himmelstorp, därifrån till Krapperup och
Vattenmöllan. Inom de här gränserna har vi nedan
namnet på tolv olika platser. Men vi har varit lite
busiga och kastat om bokstäverna i vart och ett av

SPARLYFTEN
DALANIO
KEPSTALLEN
HABITATORGINAL

de här namnen. Och så tänkte vi att ni skulle knepa
och knåpa lite i jul med att stuva om bok-stäverna så
vi får reda på vilka platserna är. När du har gjort
det skriver du ner de rätta svaren på ett papper och
lämnar till Lena Strandmark, Algränd 14 på
Gylleröd eller mailar till lotta.bignert@swipnet.se.
De platser vi vill ha rätt skrivna är:

BEDMATAD
TEVANNMALTÖL
DINBOTTENSNARA
ÅLRASA

KRISVAN
TELEKÖBOB
FANBAGNOL
BURKANALLE

Så fram med kreativiteten, en penna eller datorn. Mölle-kuriren önskar lycka till i julstöket!
MÖLLE kuriren nr 4 2005
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TYGKOMPANIET

B Ahlquist
Maskin AB

■

■
■
■
■

Ett av Skånes bredaste
stortiment!

STENARBETEN

******

SPRÄNGNINGSUPPDRAG

God Jul
&
Gott Nytt Ar!

MARK
BYGGNADER

******
Box 2026,
281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18,
070 - 650 76 50

Centralgatan 43, Höganäs
042-33 22 88, 0708-57 83 90

Öppet tisdag-fredag 12-18
lörd 10-13
Även söndagar i december

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

••
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VINNANDE VARME FRAN IVT
Hos oss kan du köpa din värmepump från IVT
Boka gärna tid för ett besök på vårt IVT-center i Viken
där du kan se värmepumpar i drift

Installatör: Behrens Alternativ Energi AB
Auktoriserad IVT återförsäljare, Tel 042-23 85 82
Vi utför service på IVT-värmepumpar m m

Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag
Tel042-151450,0431-13030,0418-436110
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Jul på HK!
Som avslutning på denna säsong erbjuder vi traditionell julmat
både till lunch och till middag.Vi har valt att servera kallt & varmt på tallrik,
buffe med varma tillbehör, samt ett gigantiskt gottebord som avslutning!
Sjä lvkla rt bjuder vi på vår egen glögg som s ta rttill detta.
Vill Ni bara komma !in för gottebordets skull går detta alldeles utmärkt.
Under granen ligger det julklappar till alla barnen,
något som kan sysselsätta dem när tålamodettryter...
295 kr per person, endast gottebord med kaffe eller te 105 kr per person
Barn under 12 halva priset.
Vi har även specialpriser på hotellet för dem som vill prova på att bo här en natt
innan vi stänger för säsongen. Ni vet väl att vi nu har 4 stjärnor.. ?

Nyårsafton 2005
En oförglömlig kväll och natt! Det hoppas vi åstadkomma tillsammans
när vi går över till det nya året. Så här ser programmet ut:
Champagnebuffe med lyxigt småplock och ostron
7-rätters gourmetmiddag med bland annat hummer och renfile
(Vi kommer attierbjuda exklusiva viner för under halva priset)
Underhållning och dans 21 - 02 under ledning av kvällens värd

Östen Wa rnerbring
Champagne till a Ila på 12-s laget och fyrverkeriet
Vickning med fri öl i källaren
1350 kr per person
(utan champagnebuffe 1150 kr)
Barbiljett 350 kr inkl HK ' s nyårs tallrik & ett glas rosevin
Varmt välkomna att boka bord på 347 000
Vi vill även ta tillfället i akt att tacka alla Er som stöttat oss & HK detta år.
Stort Tack!
Niklas & Madeleine med personal

HOTEL~iKULLABERG
---!
______ ...,d
!

..

.rr
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Brunnby församlings
aktiviteter i Mölle kapell
11/12
24/12

24/ 12

Söndagsgudtjänst kl. 15.00
Gudstjänst vid krubban med
Marianne Kronholm, Amicitia
och Pax-kören
Midnattsmässa kl. 23.30 med
Michael Hoff

2006
8/ 1
12/2

Söndagsgud tjänst kl. 15 .00
Söndagsgudtjänst kl. 15.00

Kyrkluncher i Mölle
I /2, I/3, 5/4 kl. 12.00
Program meddelas senare.

Mölle kapellsyförening
Vi börjar vå rterminen den 26/ 1
kl. 14.30 på stationshuset.
Under vå ren träffas vi följande datum:
26/ I , 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4
Gamla såväl som nya medlemmar
hälsas hjärtligt vä lkomna. Du kan
också bli stödmedlem ~
30:- för att hj älpa oss att bevara vårt
fina kapell.

BIBLIOTEKET har öppet torsdagar kl.16.00-18.00

B ED & B REAKFAST
Hyr lokal för fami ljefest, konferens etc.
Kullamannens kök lagar maten,
ni tar med drycken.

HOTELL

MÖLLEHUS'
HOTELL · LÄGENHETER · KONFERENS
RING FÖR INFORMATION OCH BOKN ING

042-34 70 16
www.strandgardenmol le.se

042-34 30 80 · Mölle Hamnalle 1 · Mölle

www.hotellmollehus.se

Skydda ditt hem!

KU LLAPRAKTI KEN
Doktor
SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs

Licensierad Låsverkstad

042-340707

tel 042-33 08 60

Privat familjeläkare

Storgatan 68, HÖGANÄS
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Krogen på berget

LÅ6-0~!
CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com
för ideer och förslag.
Titta gärna in på en
Dagens Husman eller
Vegetarisk buffe
med varma och kalla rätter.

Välkomna!

telefon 042-34 74 20

042-34 01 00
Centralgatan 43 , 263 38 HÖGANÄS

HÄLSOHUSET
METTE BOHLIN

Storgatan 72
HÖGANÄS

AKTIVITETER
I MÖLLE
SYFÖRENING
VIN & CHOKLAD
Pröva nya smaksensationer under Kaj
Zaars inspirerande led ning.
Måndagen den 12 december kl. 19.00
på stationshuset. Anmälan till Halvard
Dun berg på tel. 347003.
Begränsat de ltagarantal, bindande
anmä lan.

GLÖGG
S yföreni ngen bjuder på g lögg
torsdagen den 15 december
mellan kl. 16.00- 18.00 på biblioteket.
Passa gärna på att låna några böcker
inför julhelgen.

Varmt eä/lwmnat

042 - 33 07 65

Hälsokonsult: Stresshantering ·Yoga · Meditation
0739 - 76 13 03

ANNIKA NILSSON

Kroppsterapeut: Smärtlindring · Avkoppling · Helkroppsbehand ling
ELISABETH STRÖMKLINT

042 - 33 23 96

Dipl. kroppsterapeut: Stresshantering ·Massage · Samtal · Avspänning
EILEEN PALM

070 - 32 69 253

Cert. massör, medlem i Kroppsterap. yrkesförbund:
Massage · Zonterapi· Avslappning · Friskvård
BIRGITTA FALK

0708 - 22 63 24

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut: Konsultationer
GUNILLA HANSSON

0730 - 414272

Cert. traditionell kinesisk akupunktör:
Akupunktur · Massage · Friskvård · Purity Herbs

*

*
Färsk fisk
Rökt fisk
Skaldjur
Inläggningar

Välkommen till välmående! Ring för tidsbokning · www.hälsohuset.nu

••
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MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Keramikgatan 2 i Höganäs
TEL. 042-331 332

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se
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Is i hamnen - "bonusbild" från Lena och Arne Rössel.

