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Från första ide till verklighet

MÖLLEkuriren inne på tjugonde året
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Sommaren 1987 tyckte den dåvarande
ordföranden i Byföreningen,Lennart
Silen Alfredsson, att vi kunde
kanalisera informationen i byn i någon
form av tidning. I styrelsen satt då
också yrkesmannen Åke Thomson
som åtog sig att realisera
funderingarna och bli tidningens förste
redaktör. Så kom det första numret i
juli 1987 - en bytidnings premiär!

Till att börja med gjordes tidningen i
det lilla formatet, hälften mot dagens,
och bara i svart-vitt. Bildkvaliteten
lämnade en del övrigt att önska. Men
man var i gång och första numret
innehöll 20 AS-sidor. Visserligen upptogs 8 av dessa sidor av byföreningens
verksamhetsberättelse, men där fanns
också en hel del av intresse utanför
föreningen . Hans Peterson skrev en
betraktelse om Mölle utifrån, Arne
Hagbergs vårta! det året publicerades
liksom Greta Yngves poetiska minnesteckning av Alma Öhrström och Kirsten Knafve inledde en serie om 'Hus
i Mö lie' . Solviksbadet diskuterades och
verksamheten i åtta olika föreningar
presenterades.

MÖLLEkuriren är nu inne på sitt tjugonde år! Den nuvarande redaktionen
har gjort sitt tjugofemte nummer på sex
år. Numera är inte ambitionen att varje
nummer skall vara det bästa. Ändå
tycker vi nästan alltid att det blivit så
när Lotta fått redigera färdigt och lagt
den sista handen vid layouten. Numera
är vi fem i redaktionen, fyra annonssäljare och en ensam som sköter distributionen i Mölle. Vilken bytidning kan
uppvisa ett liknande engagemang?
Och en liknande spridning. Med posten
går varje nummer både till Tyskland
och Hongkong!
År 2000 gjorde den nuvarande redaktionen sitt första nummer. Då bestämde
vi oss för att göra en tidning i stället för
ett medlemsblad. Uppskattningen har
inte uteblivit varken från läsare eller
annonsörer. Därför ser det ut som om
byföreningens ekonomiska bistånd
snart kan utgå.
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Arbetet betecknas av ett relativt lugn
större delen av året , men under fyra
perioder uppstår något som skall sluta
i ett crescendo. ldeer uppkommer,
bollas och förkastas eller läggs på is.
Trots allt blir det några uppslag kvar
att fördela i redaktionen och andra
skribenter skall kontaktas. Ingen förstår hur det någon månad senare skall
kunna ligga ett nummer av MölleKuriren i varje brevlåda igen. Under
tiden säljs annonser och jagas material
som underlag för produktionen. Allra
mest sliter Lotta som skall producera
annonser, välja bilder-och ofta ta dem
själv, som skall redigera en del halvfärdigt material och till slut göra layouten , dvs bestämma hur det skall se
ut och få ihop ett färdigt original till
tryckeriet.
I redaktionen har vi numera Håkan
Lind, Kirsten Knafve, Lotta Bignert,
Ingrid S. Eriksson och Lena Strandmark.

VÄLKOMMEN TILL

/Ro// {]CersÖs
0a.1n- & [}Cerrsalon9
Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

Apropå kommunalvalet!
Numera är det partierna som styr över vilka vi skall
rösta på, även på det lokala planet. Annat var det
förr. Innan vi blev en del av Höganäs, för 35 år
sedan, hörde vi till Brunn by kommun. Men det gjorde
vi inte så länge för ända fram till 1966 var vi ett
självstyrande municipalsarnhälle. Då var det fart och
fläkt på fullmäktigemötena minns Nils Åke Jansson
på Södra Strandvägen, som var med redan på den
tiden. Ni Is Åke hade kommit till Mölle som ung
tullare 1952. Han fick hyra huset ovanför hamnen
som han sedan fick köpa.
Municipalet styrde över ordningen, hälsovården,
byggnationen och brandstadgan. I det sammanhanget
hade man t.o.m. egen polis.
Läraren Gösta Svensson var
fullmäktigeordförande och
mest höll man sammanträdena i storskolan, dvs den
fastighet vid infarten som nu
är privatbostad och
dessförinnan hyste
Mölleträdgården.
HÅKAN LIND

SAMHÄLLETS VÄL
• Gösta Svens-son, lärare

Bernh. Bengtsson, pensionatsägare

Frank Elfverson, disponent

Anders Bökberg, sjökapten

Gösta Andersson, murare

Claes Jönsson, föreståndare

Signe Eriksson, lärarinna

Hanna Jönsson, affärsbiträde

Lalla (Alma) Ohnsson, fru

Tora Svensson, fru

Klas Paulsson, ingenjör

Bore Bodelsson, lantbrukare

Wictor Johnsson, målare

Olle Läns'berg, författare

Cornelius Axelsson, chaufför

Aike Sahlsten, charkuterist

Bruno Johansson, polisman

Göst?, Welföerg, konditor

Erik Olsson, f. d. lanobrukare

Knut Nilsson, frisörmästare

Carl Gustav Cronberg, gymnastikdir.

Per Holmbeck, kock

J oh'n Erik J ohnsson, handlande

Erik Nilsson, elektriker

Ingeborg Höber, handlande

Alida Bengtsson, ,fru

Arne Svärd, tulltjänsteman

Olof Sandberg, snickare

Nils Ake Jansson, tulltjänsteman

Gerd Killman, fru

-Nils Johnny Svensson, brevbärare

Aina ) ohnsson, fru

Gulli Svärd, fru

Lisa Knafve, fru

MUN ICI PALFULLMÄKTIGVAL

Många kända Möllenamn trängdes på listan
Samhällets väl.från sentfemtital. Nils Åke tror sig
komma ihåg att det fanns en lista till att vä(ia på,
men med så många av byns aktade namn samlade här
är det tveksamt.
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Annonserna såldes från början nästan enbart av
Solveig Johansson, denna oförtrötteliga
fotvårdare som gjort så mycket för By.föreningen
genom åren.
Nu är det.flera som säljer: Susanne Nauckhojj;
Marianne Nordin, Stig Peterson och Lena
Strandmark.
För distributionen i svarar Lennart Svensson, vår
hamnkapten( som finns på bild på annan plats i
bladet, sid 15) .

Över en halv miljon från 117 annonsörer
En annons i MÖLLEkuriren är
definitivt inte bara ett stöd för
Syföreningen , Tidningens läsekrets är en åtråvärd målgrupp för
allt fler annonsörer, Och allt fler
annonsörer kommer utifrån. Bara
en tredjedel av intäkterna har
kommit från företag i Mölle.
Annonsintäkterna är en
förutsättning för att vi skall
kunna fortsätta med en tidning
av nuvarande kvalitet.

Atelje
eller ateljeplats
i eller i närheten
av Mölle sökes.

Tel. 042-347467
Annonsintäkternas fördelning
genom åren
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Alla känner väl Sonny - men vem är Johnny?
Vi sitter hemma hos Sonny och Aina Svensson, en eftermiddag i augusti.
Båda är välbekanta profiler i Mölle. Sonny är pensionerad posttjänsteman.
Han övertog brevbärartjänsten efter sin far"Jojje" (och efterträddes av
sonen Lennart).Aina känner många till som en av eldsjälarna i flera
föreningar, på senare år främst Kapell-syföreningen. Sonny- som döptes till
Johnny men själv alltid kallat sig Sonny - är född i byn. Hans släkt har
funnits i Mölle sedan urminnes tider.Aina från Degeberga kom hit 1947 då
hon hade fått anställning som barnflicka i familjen Sahlsten. De båda har
alltid varit engagerade för byns väl och ve i olika sammanhang.MK ber dem
dela med sig av sina tankar om Mölle då och nu och tiden däremellan.

Vad menas med utveckling?
Hur ser ni på byns utveckling?
vi]] Möllekuriren veta.
- Ja, det beror på vad man menar med
utveckling, svarar Sonny filosofiskt.
Byggandet av bostäder har ju ökat. Där
har det blivit en helt tokig utveckling
prismässigt. Tyvärr är det för många som
bor här för kort tid av året. Samtidigt har
all den service vi hade tidigare helt försvunnit. Utom bussförbindelserna , de är
fortfarande bra.
- Det jag saknar är den gamla bygemenskapen . Den finner jag inte mer,
säger Aina. Jag upplever att den håller på
att försvinna .

De återstående resterna av den
bygemenskap de tänker på är
träffarna i Ruffen och Kapellsyföreningen. Sonny är en av
"Ruffagubbarna" och Aina är i hög
grad engagerad i Mölle kapell.
Sonny blickar bakåt:
-Förr hyrde sommargäster i husen. De
kunde hyra en hel sommar, eller i alla fall
flera veckor. Sjöfolk flyttade ut i uthus eller ned i källaren och hyrde ut sin bostad
till sommargäster. Det fanns underlag för
god service och flera affärer. Så skedde
en nationell standardhöjning. Man kunde
ha egen bil, och de som tidigare varit
sommargäster fick råd att köpa sig ett hus
som sommarbostad.

Den ökade rörligheten gjorde att människor som bodde i mindre samhällen kunde
åka till orter där utbudet av varor och
tjänster var större än på hemorten. Sakta
utarmades servicen i de mindre orterna,
där Mölie bara är ett av många exempel.
- Då vi hade flera affärer i Mölle behövde
man inte körkort. Nu blir det allt längre till
all service och det är svårt att uträtta
ärenden då man inte kör bil, konstaterar
Aina som - liksom många möllebor saknar en affär.

Ingvar Blomqvist minns

fru Botilda Göranssons affär
och när det fanns nio taxibilar i Mölle
- Fru Botilda Göransson startade sin affär
omkring år 1900 . Den låg på det som
numera är Tönnes väg. I mitten av 1920talet övertog handelsmannen Carl Ny
affären och drev den som en filial till sin
större affär nere i byn.
- Den första expediten som jag minns var
Tora Elfversson på Villa Tufvan. Efter
henne kom Esther Persson , Gurli Jönsson
från Höganäs , Mäitha Andersson och Elsa
Blomqvist. Elsa var min syster och hon
var bara 16 år gammal när hon 1937
började sitt första arbete som affarsbiträde.
När Ingeborg Höber, som övertog affär
och filial , överlämnade verksamheten till
Knut Nilsson kom han efter en tid att lägga
ned filialen. De kvarvarande varorna
övertogs då av Martha Andersson som
hade en mjölkaffär i samma hus. Den del
av huset som hade varitBotildas affar revs
och huset fick en ny tillbyggnad i stället.
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Naturligt alkaliskt

Gamla vackra skyltar
- Se på de vackra emaljskyltarna! Monark
var choklad och kakao ifrån Kanolds.
Nästa skylt är reklam för en välkänd
produkt! Rarnlösavatten finns än i dag.
Till höger om dörren finns en skylt med
"Gloria-G" och det var reklam för smör.
Längst upp till vänster om dörren tror jag
det är reklam för "Maggie buljong" . Det
står i alla fall att det är "KvalitetsmäI·ket".
Märket under med figuren är "ATA", och
det var skurpulver.
Emaljskyltarna var mycket motståndskraftiga mot väderoch vind. Skyltarna var
till verkade av järnplåt och ytbelagda med
glasfluss , den så kallade emaljeringen .
Även i hushållet var det då vanligt med
emaljerade grytor. Idag används bl.a.
emaljerad plåt till badkar.

Ramlösa-vatten
förnämsia bords·och hälsovatten
Försäijes här
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Elsa Blomqvist, uppvuxen i Mölle ,
välkomnar här alla kunder till affären.
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Man kan inte gnaga på ett hus!
Att huspriserna i Mölle stigit vet va1je läsare.
Liksom att priserna på sålda hus dessutom
påverkar taxeringsvärdet för övriga fastigheter
i Mölle . Sonny och Aina berättar om sin egen
upplevelse av kontakter med skattemyndigheten på grund av ett drastiskt höjt taxeringsvärde på sin fastighet. Svaret löd:
- Ni bor i Mölle, så det är bara att acceptera!
- Men vi behöver mer än att bo, och man kan ju
inte ge sig till att gnaga på ett hus. Det sker en
skrämmande utveckling i de här kustbyarna
Arild och Mölle. Om 20-30 år är det avfolkat
vintertid i Mölle, befarar Sonny.

Mycket är bättre
Båda gläds över bekvämligheter som centralvärme, automatisk tvättmaskin , WC, telefon,
bland mycket annat. Saker som inte alltid varit
så självklara. Sonny erinrar sig 1930- och 40talen och vill inte ha tillbaka något från den
tiden:
- När jag växte upp var det dass på gården .
Och när man steg upp på morgonen fick man
först sätta fyr i spisen och sen gå ner i källaren
för att hämta kol och briketter så att mor skulle
ha möjlighet att hålla liv i elden resten av dagen.
Nuförtiden tar vi för givet att vi ska kunna nås
när som helst och var som helst. Mobiltelefonen
gör det möjligt. Vi slår numret med knappar och
det går snabbt och lätt. De bemannade telefonstationerna tillhör historien .
I Mölle låg telefonstationen nere vid hamnen.
4-5 personer, alla kvinnor, tjänstgjorde där. Den
som hade egen telefon (vilket fortfarande in på

1950-talet var ganska sällsynt) ringde upp
hemifrån på vevtelefon, uppgav vem man ville
tala med och så kopplade telefonisten . Det
fanns också telefonhytter så att de som ännu
inte skaffat egen telefon kunde gå dit och
ringa mot kontant betalning.
- Vi hade ingen egen telefon, berättar Aina.
- Då jag skulle få Lennart hade jag förvarnat
Gösta Elfversson som hade taxibil om att det
kunde ju bli aktuellt på natten. "Du får väl
banka på" sa han.
Sonny minns skåpet som satt på telefonstationens ena gavel . Rapporter om sjövädret
telegraferades in och dem satte damerna upp
i skåpet.

"Utvecklingen" råder man inte
över
Sonny och Aina är inte några gnällspikar.
Långt ifrån! Det är en sak att slentrianmässigt
klaga att "det var bättre förr". Det är en helt
annan sak att som Sonny och Aina minnas ,
och med saknad tänka på, sådant man tyckte
om och trivdes med.
- Man är väl lite nostalgisk, ler Aina.
-Man kan inte ha det bättre som pensionär
än vi har det idag, menar Sonny och tänker
särskilt på fisket, som är hans stora hobby,
och på kompisarna nere i hamnen.
Båda är eniga om att den s.k. "Utvecklingen"
råder man sällan själv över. Och att "utveckling" innebär förändring både till det sämre
och till det bättre.
TEXT & FOTO: INGRIDS . ERIKSSON

Nio taxibilar i Mölle
- På sommaren 1939, strax före
andra världskriget, fanns det inte
mindre än nio taxibilar i lillaMölle!
Bernhard Bengtsson hade tre,
GustafElfversson och Evald Hansson hade vardera två. Anders
Wellberg och Karl Olsson hade
vars en. Två av dessa bilar var
öppna för att kunna konkurrera
med hästdroskorna.
På hösten när kriget bröt ut försvann alla taxibilarna utom två
som försågs med gen gasaggregat
för att kunna fortsätta köra . Gengasepoken, som troligen väcker
många minnen hos den äldre generationen, varade mellan 1939
och 1945. Gengasaggregatetgick
att elda med inhemskt bränsle och
gasen som bildades ersatte bensinen .I dag finns ingen taxi i byn.
Mölles sista taxiägare blev SvenErik Hömlund, som det ser ut idag.

ö

§
Taxi, var god dröj ... nej inte i Mölle 1939 - då fanns det f?Od service! De stiliga
chaufförerna är/rån vänster: Herbert Lundberg, Gösta Berg, Åke Johansson och
Gösta Eifversson och en från Turisthotellet som jag inte vet namnet på.

Hjälp med nedtecknandet av Ingvar Blomqvists minnen
samt bidrag med illustrationerna : ROLF H NILSSON
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ger en känsla av trygghet när du står inför
en bostadsaffär.
På Länsbergs har vi många års erfarenhet
av fastighetsaffärer just på Kullahalvön.
Det har gett oss god lokalkännedom och
ett rikt kontaktnät som vi gärna delar
med oss av.
Kontakta oss om du söker ett boende
utöver det vanliga eller behöver hjälp att
sälja din fastighet här på Kullahalvön.
Våra aktuella objekt, samt de vi sålt
nyligen, ser du på www.lansbergs.se.

Rickard Länsberg är registrerad
fastighets-mäklare med gedigen
mäklarerfarenhet och god kunskap
om Kullabygden. Tel 042-33 08 09
Sofia Johansson är registrerad fastig-

hetsmäklare med examen från Högskolan i Malmö och med rötterna i
Kullabygden. Tel 042-33 08 09
Rune Nilsson är ekonom med lång

erfarenhet av fastighetsaffärer och
ett brett kontaktnät i regionen.
Tel 042-33 08 09

Storgatan 64, 263 31 Höganäs.
Tel 042-33 08 09, Fax 042-33 21 08. www. lansbergs .se

------~,.,.41ii,. _______
LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET
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Skyltade stigar

TEXT &FOTO:
INGRID S. ERIKSSON

Vägföreningen har låtit sätta upp
fem nya skyltar med namn på
stigar. Namnen har kommit till i
samråd med gamla Möllebor.
Harastigen går mellan Grand
Hötels parkering på Bökebolsvägen
ned till Harastolsvägen.
Stinsagången leder från Stationshuset, förbi Vita Byn och Gylleröd. Det
berättas att det var längs den här
stigen som stinsen gick på väg till sin
verkstad där lokomo-ti ven stod
uppställda.
Fäladsstigen går från Silltorget på
Gylleröd till cykel vägen längs
Fäladen.
Petter Svens stig går från Mölle
Hamnalle mellan de fyra Eksjöhusen
och Gylleröd. Petter Svensson ägde
en gång marken där Gylleröd och
Eksjöhusen nu ligger.
Strömmingen börjar vid Eksjöhusen, och fortsätter mellan Gylleröd
och Vita byn fram till Stinsagången.
- Någon invände att i våra trakter
heter fisken sill, både i stort och i litet
format. Det är i Östersjön som liten
sill kallas strömming, berättar
vägföreningens ordförande Håkan
Göthe . - Men vi ansåg risken alltför
stor för sammanblandning med
Sillgränd om vi hade kallat den
aktuella stigen Sillen.

"Ingen måll'id ul'an ost"
Romarna visste vad de talade om - en måltid utan ost är knappt
värd namnet.
Och vad skönt att man inte längre behöver åka vare sig till
Italien eller Helsingborg för att få sitt lystmäte - kom hit
istället och prova till exempel den schwe· ·ska Gruyere Reserve,
eller Parmigiano-Reggiano, en äkta pa mes
Varmt välkommen!
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OLDSBERGS OST
Köpmansgatan 6 a , 263 38 Höganäs . Tel 042-33 05 05.
Mobil 0706-75 Il 25 . info@oldsbergsost.se

Pizzaslice och dryck 65:Varje lördag från 13 .00- 16.00 i bistron
Välkomna!

KULLABERC
3../ 70 00

11 11111u.hotelk11/lalwri;.se
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Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

När vi nu åter "flyttar inomhus"
efter en underbar sommar
brukar lusten att förverkliga
ideer till förändringar i hemmet
infinna sig.
Låt dig inspireras av nya vackra
tygprover från ledande
fabrikanter i Europa - textilier
för såväl möbler & gardiner
som för dukar & kuddar m.m.
Jag kommer gärna och visar
tygprover i ditt hem. Eller gör ett
besök hos mig på avtalad tid.
Jag samarbetar med
professionell sömmerska &
tapetserare.

medicinsk hudvård med
väldokumenterade resultat mot

Acne,Rosacea,Rynko~
Torr hud mm

Erbjudande

Ansiktsbehandling 60 min. NU
inkl. frans- och brynfärgning

so~-
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ord. pris 600:-

Exuviance ansiktsbehandlingar är både
behagliga och fantastiskt effektiva.

Ulla Lundstad

Hos Carina Thelin på Skönhet finns ingen stress utan
kunden får gott om tid. I en smakfullt inredd salong där
inredningsföremålen är till salu kan ni även njuta av vacker
konst. Här är smidigt att parkera.Välkomna!
(Auktoriserad hudterapeut. Tystnadsplikt)

Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 76 68
mobil 0708-342590

Kopparmöllegatan 12 B, Helsingborg• 042-12 29 50

B Ahlquist Maskin AB
STENARBETEN * SPRÄNGNINGSUPPDRAG * MARK * BYGGNADER
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 045-77 00 18, 070-650 76 50

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:ons-torsd 15--18,övrigtidenlök
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Gaffi1a H US

www.gamlahus.com

Bruksgatan 31, Höganäs, 042-34 90 05
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Så fick då Mölle äntligen sitt eget Zanzibar!

Den 12 juni drog grävskoporna in på
lekplatsen och härjade bland
blommor och blader. En vecka
senare var bygget i hamn(!) och på
rnidsommarafton,den 23 juni, var det
dags för invigning. Carl-Eric
Nordstrand, en av initiativtagarna
bakom projektet, invigningstalade
och Sara Cronberg fick äran att
klippa det blågula bandet.
Sedan var det fritt fram för lek
och dans runt midsommarstången.
FOTO: STIG PETERSON

af ekenstam

MÄKLARBYRÅ
www.ekenstam.se
042-12 33 30

MÖLLE kuriren nr 3 2006

9

Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
(K,nes;skto,dsp,åkl

Möllekuriren-frågar:
TEXT &FOTO:
INGRIDS. ERIKSSON

HöGANÄsvJdkuJd
Höganäs Bokhandel, Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag-fredag 10-18, lördagar 10-14.

TYGKOMPANIET
Vi har ett brett sortiment
av skandinavisk textildesign,
och ombesörjer allt
från mått till montage.

******

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

Öppet tisdag-fredag 12-18, lörd 10-13

IT'sAMUST •• •

Maud Ankardal
- Oftast reser jag till Göteborg där jag
bor. Som liten flicka reste jag hit och
tillbringade påsklov, sommarlov och jullov
hos mormor på Blåsbo i Mölle.

Unna dig ett glas ji-isk och naturren äpplemust med syrlig dofl av svenska trädgårdsäpplen. Inget socker, inget
vatten, inga konserveringsmedel. Bara I00%renfniktsajl varsamt pressad ur nyplockade äpplen från Skåne.

www.kullamust.com
Öppet för fruktinvägning och mustuthämtning
from 1/9-06. Månd-fred 15.00-18.00
Tel 042/681 07

Jag har möjlighet att ta emot ytterligare några
nya patienter. Vi erbjuder såväl allmäntandvård
som implantat, för att få fasta tänder.

Välkommen!

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Krapperupsvägen 115
260 41 Nyhamnsläge
Telefon: 042 - 34 48 03
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Eva Fredriksson med Casper
- Jag åker till min mans föräldrahem i
Småland. Det är en gård i glasriket och
där tillbringar vi mycket fritid. Eller så
åker jag till Frankrike för att åka skidor,
spela golf och umgås med goda vänner.

När du lä

r Mölle - vart reser du då?
Charlott och Axel
Mangbo med Chimmo
- Egentligen finns det inte
någon annan plats på jorden
där man hellre vill vara än i
Mö/le . Vi älskar ju det här. Nu
går vi en mysig lid till mötes i
september och ok1ober.
Fast i november vill man ju ha
lile sol och värme, så då reser
vi bor/ , I ex lill Kanarieöarna.

med barnen Max och Rut
- Vi har i111e hunnit med au
lämna Mö /le ännu f ör vi är så
nyinjly11ade. Men vi har
förstås tagit en tur till
Helsingör.
Det är el/ trevligt resmål.

- Min man och jag reser till vår1
andra hem i Sydfrankrike, men jag
ser redan fram e11101 all komma
tillbaka till alla goda vänner i
Mö/le, och till morgonbadet i
So/viken.

Magnus och Daniel Löfqvist, Louise Cederin och
hundarna Rambo och Jojo
- Vi reser till Val Gardena i Dolomiterna (ltalien)för all åka
skidor beräuar Magnus. Louise reser till Stockholm där hon
bor med sin f amilj.

MÖLLE kuriren nr 3 2006
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Själv behövde jag inte heller bege mig långväga for att fånga
vad jag var ute efter, jag gick in till grannen.

Möllefolket är ett blygsamt släkte. I fårra numret bad
vi om fina glimtar från trädgårdar runtom i vår by.
Vi på redaktionen blev inte precis överösta av bilder i
våra brevlådor eller nedringda av bybor som ville ha
hjälp med förevigande av blomsterprakt. Man vill ju inte
tränga sig på men heller inte ge upp, så vi tog saken i
egna händer och jagade upp några motiv.
Ingrid tog sig uppfår backarna
till Anna Zaar, som med
stolthet visade upp en praktfull
blyblomma. Och inte vilken
simpel blyblomma som helst,
utan en läcker italienare ...
Anna fick den som stickling av
sin hyresvärd i Pietra Santa.
Varje morgon då hon gick till
arbetet passerade hon den
vackra blomman, vars
avkomma hon nu alltså gläds
åt i sin trädgård.

••

Ar gräset alltid g1

- en avundsjuk betr

~

Ibland känner jag mig riktigt nöjd med min trädgård.
Det brukar inträffa den 13 juni varje år, hela det dygnet.
Då har jag om allt gått som smort hunnit klara av stora
vårröjningen och börjat vässa sekatören inför sommarens ymniga tillväxt. Pionerna har just bötjat sin praktfulla
blomning och man kan inte få nog av att sniffa in väldoften och förundras över naturens nästan onaturliga
skönhet. Rosorna är översållade med fräscha knoppar
och de tidiga pimpinellerna står i sitt flor.
Men redan efter midsommar brukar loppet vara kört.
Den fri ska grönskan är inte längre frisk, en vecka utan
regn och jorden har blivit ti ll cement-eller, det andra
scenariot: vi har fått blåst och regn, pionerna ligger
vattenfyllda och brunfläckiga på marken, de stolta
riddarsporrarna knäckta etc. etc.

Håkan avlade visit hos
Ulla och Åke HurtigAndersson på Gylleröd
och beundrade deras
vackert blåmålade
trädgårdsmöbel inbäddad i
lummig grönska.

Men att öppna grinden ti ll grannarna, Björn och
Marianne Pålsson , Gylleröd , och stiga in i deras
lustgård är en fröjd för alla sinnen : min blick gläds åt
frodig grönska och välskötta rabatter,jag hör ett stilla
sus i blåregnet (som är rosa) över en av utep latserna
och fåglarna här låter faktiskt malligare än de som bor
i min vildvuxna klematis på gaveln (det är för övrigt ett
gäng gråsparvar som kivar och tjattrar som Piff och
Puff, fast 20-30 till antalet). Hos Pålssons kunde man
vänta sig att få se en elegant påfågel sprätta omkring .
Eller i alla fall en nätt liten pärlhöna . ..

§

En annan dag sneddade
han Bökebolsvägen och
fick en fin bild av Klas och
Lena Jörgensens pampiga
entre och därtill en vacker
grön V1J från ett rum med
utsikt.
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·önare hos grannen?
aktelse
Gräsmattan hos Pålssons böljar verkJjgen, grön och saftig.
Så har det varit i alla tider. När jag och mannen i mitt liv
som nyinflyttade sommaren 1975 gick bland jordhögar
och försökte rycka ogräs med vår ettåriga dotter tultande
i släptåg, såg vi en dag hur stora rullar av gräs rullades ut
hos grannen (som då inte hette Pålsson). Suck. Ack. En
dag blev jag och dottern till och med bjudna på kaffe där
och kunde beskåda grönskan på nära håll. Det var då
avundsjukan började slå rot.
Jag måste betona att detta inte handlar om någon mjssunnsam avundsjuka, utan en snäll . För är det några som
förtjänar en vacker trädgård så är det Bjöm och Marianne,
som de påtar och pysslar. Ibland smygtittar jag genom
häcken när jag ligger och rensar ogräs och ser hur
Marianne står och pekar ut (hon har ont i ryggen) hur
dom vill ha det och så verkställer Bjöm. Med glatt humör.
Bjöm tycker bättre om att jobba i trädgården än att titta
på fotboll eller friidrott på teve! Och han erkänner öppet
att han inte alls är sportintresserad. Vilken man och vilket
mod! Den inställningen är jag också lite avundsjuk på ...

TEXT & FOTO: LOTTA BIGNERT

När Marianne tröttnat på att
kånka på fikonträdet i kruka ut
och in mellan årstiderna
bestämde hon sig resolut för
att plantera det på skyddad
plats i trädgården. Det gick hur
bra som helst och har nu vuxit
till en ca 1½ m hög och vid
buske. Fullt av fikon, både årets
skörd och nästa års, skymtar
fram bland de vackra
välformade bladen.
Blåregnets frukter. Om man aldrig har
sett dessa dinglande gröna och ludna
"kalebasser" - och det hade inte jag kan man verkligen undra vad det är.

Färgskalan är vilsamt diskret, många vita och ljust rosa
blommor, gatsten och kullersten behagligt neutralt mot
det gröna. Trädgårdens planering känns alldeles självklar
och man fylls av en rogivande känsla. Här vill man bara
slå sig ned och njuta_. Inte måste man vara nyttig och
duktig jämt. Eller?
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Ja, tack, gärna
en så'n soilllllartill!
MölleKuriren har lyssnat runt bland verksamheterna i byn. Och ingen
är missnöjd, även om man inte talar om rekord överallt. Från
midsommar och ända in i augusti hade vi stabil värme utan så mycket
som en droppe regn. Och turistströmmen växte,och växte,och växte ...

Ja, juli var en mycket bra månad med mycket fler besökare än
under förra året, men så kom augusti med rätt mycket regn. Så för
oss på Kullaberg blev det ingen rekordsommar konstaterar Daniel
Åberg , som är Arne Jönssons efterträdare och förestår
naturreservatet och är länsstyrelsens fö rlängda arm på berget.
Sammantaget blev årets sommar i nivå med 2003.
Marcus Petersson, som har campingen vid Möllehässle har svårt
att hålla sig för skratt när sommaren förs på tal . Minst fem
procents ökning av beläggningen har man haft under juli med
80 .000 gästnätter! Och ännu bättre har det gått med butiker,
serveringar och aktiviteter. Campingen är som ett samhälle för sig .
Under sommaren bor där fler människor än det gör i Mölle!

På Golfklubben skiner man med hela ansiktena. Kan sliet Gunilla Björneman och Eva
Albertsson är lika nöjda som Johannas Pyk,
som är kluubens pro med egen shop. På något
sätt har spelet flutit mycket bättre i år än
tidigare. Med ett sådant väder verkar det som
om golfarna tar det lite lugnare och inte
tvunget behöver ge sig ut så fort solen tittar
fram. Årets golfvärdar som hjälper till och tar
hand om egna medlemmar och gäster har
också bidragit till förbättringen. Men det fin ns
fortfarande plats för mer spel , även mitt i
sommaren .

Seniorlån.
En möjlighet att låna av dig själv.
Har du fyllt 58 år och äger en villa, bostadsrätt e ller fritid sfasti ghet som är lågt bel ånad e ller kanske inte be lån ad a lls?
I så fa ll kan vi e rbjud a dig ett Sen iorl ån . Lånet innebä r i
korta drag att du med din fa stighet eller lägenhet so m
säkerhet, får låna upp ti ll 60 procent av marknadsvärdet.
Välkommen in p å vårat kontor p å Storgatan 44,
Höganäs eller ring oss p å 042-18 84 00.

Höganäs
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På Kullaberg finns fyra olika alternativ för den hungrige eller törstige
turisten. Förutom Ellens cafe vid Ransvik och Kullagårdens Värdshus
så finns ute vid fyren både Fyrrestaurangen i de gamla
fyrvaktarbostädema och Fyrkiosken där familjen Jonsson härskar
oinskränkt. Familjens överhuvud, pappa Lars Peter, ski ner som en sol
när tre bussar med ryska turister just lämnat (och länsat?)
glasskiosken. Minst tio procent upp under semestermånaden. Då
behövs fem personer för att hinna med.
Också mitt i byn har man haft en strykande åtgång. På Mölle
krukmakeri pustar Lisa Wohlfart och Pyttan Åberg ut. Det fanns
tillfällen i somras då det inte fanns en enda kruka att uppbringa. Och
det berodde inte på att de arbetat för lite! Även cafeet i krukmakeriet
har gått för högtryck.

Kirsten Knafve i Turistbyrån och dottern Unn
i Knafves Cafe är synnerligen nöjda med det
mesta. Hur mycket bättre det gått i år jämfört
med tidigare år har de ingen aning om. Men
Kirsten har så pass mycket koll att hon konstaterat mycket större glassinköp än tidigare år.
Det tyder på att också försäljningen varit
rekordartad .

Hamnkaptenen Lennart
Svensson har i slutet av
augusti räknat in över 1700
båtar. Något rekord lär det
inte bli mer, för nu är båtarna så stora så i antal räknat
får det inte plats lika många
som förr. I sommar har det
varit ännu mer liv på hamnplanen från gäster som
kommit landvägen , en rent
otrolig ökning av semesterfirare, konstaterar hamnkaptenen.

Men till slut blev det för mycket av det
goda och naturen slog tillbaka
Den 25 augusti skrev HD så här: ."Det är inte läge att bada i Öresund just nu.
Miljökontoret i Höganäs har fått in rapporter att det förekommer blågrönalger vid badstränderna längs med kusten, bland annat vid Kvickbadet i
Höganäs, Lerhamn och Fågelviken i Mölle. Blomningen ser ut som en gulgrön
soppa som liknar rabarberkräm eller ärtsoppa. Blågrönalgerna kan vara
giftiga och därför bör man undvika kontakt med vatten som är kraftigt färgat
av alger, speciellt hundar och småbarn bör vara försiktiga. Miljökontoret har
också satt upp informationstavlor vid badplatserna om att det är olämpligt att
bada!'
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MÖLLEkurirens sommartävling
Den blev som när man anordnade skönhetstävling i en by i Norrland - ingen vann!
För första gången i MÖLLEkurirens
tävlingshistoria står vi utan rätta svar!
Vår sommarpromenad där det gällde att
identifiera gator, stigar och gränder i
Mölle blev tydligen för svår! Men här
kommer de rätta svaren och i rätt
ordning:
Vi startade vår promenad från kapellet, som på våren omges av blåsippor. - 10. Gyllerödsstigen, som går

från kapellet upp till SCA-stugoma 12. Sergeantens väg - 1. Högkullsvägen - 9. Kullabergsvägen, var
faktiskt brantare en gång - 8. Harastolsvägen - 4. Badhusgången intill
Strandgården, prova sjumilasteget! 11 . Norra Strandvägen , här gick
faktiskt en liten järnväg från stenbrytningen till utlastningen i hamnen

OCH APROPÅ KOSSOR ...
Ibland händer det att djuren som betar på fäladen
tycker att gräset är grönare på andra sidan. Då du
observerar det, eller något annat som verkar vara fel
och som rör djuren, ring då Ingemar Bengtsson, mobil
0733-529618 eller Eva Gottberg, mobil 07~3-529617.
Om du ser något som verkar vara fel i något av våra
naturreservat, t ex ett trasigt staket eller något annat
som inte verkar vara helt i sin ordning, ring Janne
Gustafsson, tel 0730-921386. Han ansvarar för
samtliga naturreservat inom Höganäs kommun.

- 7. Kåsvägen , som mynnar precis
intill Sissa skans, en av tre gamla
försvarsanläggningar - 6. Norra
Brunnsvägen -13. Hantverksvägen 3. Gyllenstiemas alle - den boulevard
som anlades mellan hamn och den
då nya järnvägsstationen på en tid då
Krapperup ägde hela byn - 5. Mölle
Hamnalle - 2. Sillgränd. Och så var
vi framme på fäladen, där klockgrodorna bor. Svårare än så var det
inte, men nu blir det lättare!

Vad säger kon?
Titta på Frederic Täckströms kossa
på omslaget en gång till. Och lyssna
riktigt nära. Om du hör - och förstår
- vad kon säger, skriv då ner det och
lägg i lådan hos Lena Strandmark,
Ålgränd 14, eller maila till
lotta.bignert@telia.com

Garantifond Plus
Ett helt nytt fondsparande - samtidigt som du
lår del av börsuppgångarna har du skydd mot
": kursfall. För bra för att vara sant?
'"'Kom in så berättar vi mer.
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Du finner informationsbroschyr och faktablad
på www.handelsbanken .se/fonder

I
Handelsbanken
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Arbeten som inte längre efterfrågas
Lumpatanten, skärsliparen, dasstömmarna m fl ihågkomna av Ove
Bengtsson, Ingvar Blomqvist, Lisa och Eva-Lisa Knafve
På 30-talet kom Iumpagubbarna antingen
på cykel eller med tåget från Höganäs. En
av dem eller båda stod och ropade på
gårdarna: "Lump, sticky lle, tomflaskor!! .. .Lump, stickylle tomflaskor!!"
Gamla strumpor var eftertraktade, de
kunde kardas upp.
De bar säckar med det insamlade på
ryggen och var riktiga biergubbar. De
betalade 2 öre för små tomflaskor och 5
öre för literflaskor, minns Ingvar. Det var
en prishöjning från 20-talet då skrothandlarna hade givit 1 öre för små flaskor
och det var inte heller så tokigt på den
tiden .
Ove och andra barn i byn brukade leta
tomflaskor uppe på Italienska vägen. Där
satt gärna danskar och åt ur medhavda
matkorgar och njöt av utsikten och
resterna lämnade de efter sig.

Finns det någon lump i år?
När våren närmade sig såg man fram emot
besök av lumpatanten. Äntligen skulle
man bli av med tidningar, utslitna kläder,
nötta sängkläder och andra trasor som
man sparat under året. En del användes
till mattrasor, men resten tog lumpatanten
hand om.
Hon gick in i hus efter hus och frågade
alltid samma fråga: Godda , godda frun,
finns det någon lump i år? Tonfall och
röstläge var också detsamma år efter år.
Hon hade alltid ett besman med in och
vägde lumpen och tidningarna och gav
betalt efter vikten. Gamla täcken gjorde
hon hål i och hängde upp på besmanet. I
bilen väntade alltid hennes chaufför, som
var en stor och kraftig man. Det var på 50talet hon hade denna verksamhet.
På Ryds marknad sålde lumpatanten och
hennes döttrar stora pepparkakshjärtan
som man fick vispad grädde på. De var en
av höjdpunkterna på marknaden.

Han kom om våren ...
Skärsliparen brukade också dyka upp när
det blev vår. Han kom på cykel och åkte
från hus till hus. Fanns det några pågar
som kunde springa in och fråga i husen
så bad han dem , annars gick han in själv.
Han stäl lde upp en liten medhavd slipsten
i trädgårdarna. Medan han slipade knivar,
saxar och liar så att de blev vassa som

rakblad , trampade han hela tiden på en
pedal, som fick slipstenen att snurra.
En annan skärslipare kom i egen båt till
stora hamnen och hade nog hotellen som
främsta kunder. Slipstenen hade han
ovanpå hytten. Både båten och han själv
hade sett bättre dagar, men han drog sig
tydligen fram ändå och det var ju
huvudsaken.

Dassens riddare?
Smens Adolf och Krischan var byns
tidigaste dasstömmare. Spannarna tömdes i en öppen kolkista på en hästdragen
vagn . Det stänkte och luktade och kistan
slöt inte tätt utan det rann utmed vägen
där de körde fram. Adolf hade alltid en
studentmössa på sig när han körde.
Senare blev det en stängd vagn med luckor
av plåt vi lket antagligen ökade komforten
en hel del. Gubbarna kunde ropa till varandra: Dom är inte hemma hos .. .... för dom
har inte skitit nåt alls! (Här i Möllekuriren
nämner vi inga namn .)

Skenande hästar
När Ove var pojke hade han och några
andra klättrat upp i de två stora popplarna
vid Halali. Rätt som det var hördes en
kraftig smäll. Det lät som ett kanonskott
och pojkarna skyndade sig att klättra ner
för att se vad som hänt.
På Harastolsvägen hade kärran och Adolf
råkat komma över kanten med vagnshjulen . Hästarna blev rädda och råkade i
sken. Det var nedförsbacke och det blev
snabbt en väldig fart.
Vagnen hade tagit med sig hela köksverandan på Petter Fiskas hus, det gula
huset mitt för Breidablick. Vagnen välte
och innehållet rann ut och hästarna
fortsatte i full galopp.
De kom inte längre än till villa Utsikten för
där tog vägen slut. Där övergick den till
en liten stig och hästarna kunde fångas
in. Detta hände antag]jgen 1926 och efter
den incidenten ordnade Nils Pyk , som
bodde i närheten , med att den långa muren
som skyddade mot avgrunden blev
byggd.
På vintrarna skogade Adolf och Krischan
på berget. De brukade ha med sig en
väckarklocka i ett Litet skåp som de hängde
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upp på en gren. Klockan var ställd på
ringning så de skulle veta när det var dags
att äta. Busungarna i byn, bl.a. Ove,
brukade skoja med dem och ändra tiden
framåt eller bakåt. Så la de sig förstås i
bakhåll och inväntade med spänning
reaktionerna .

En skitig historia
Slampen och Ragnar på Kockenhus var
också dasstömmare i Mölle , liksom Fridlund från Björkeröd. En gång när Fridlund
stod på vagnen utanför hotell Mölleberg
ryckte hästarna tiJI och Fridlund tappade
balansen och föll ner i vagnens innehåll.
Han hade inte brytt sig om att stänga
luckorna. Han tog sig upp men kavajen
hade blivit kvar och han försökte rädda
den.
En dam som bevittnat händelsen sa:
"Bry er inte om kavajen . Fridlund ska få
en annan kavaj av mig."
Då svarade Fridlund: "Kavajen struntar
jag i, men det är de goe smönnadarna i
fickan jag letar efter.
Historien lär ska vara sann och efter det
fick Fridlund heta Skidlund (=skitlund).
NEDTECKNARE AV MINNEN:
KIRSTEN KNAFVE

Fotot är taget av Knud Erik Vingtoft, innan
detta dass vid hans villa "Skansen" revs .
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CAPTAINS' har öppet året om.
l>!Jut av maten och utsikten) ta enfika eller öl igoda vänners hg.
Tors 18-20) Fre 18-21
Uir 12-17 18-21) Sön 12-18
Fredagar och lördagar kan Ni även boka kvällens 5-rä#ers mef!Y.
Ovng tidpåfdrbeställning
Har Nifrågor om mat eller dryck - kontakta ossfo·r mef!Jfiirslagfor middagpå hotellet eller caten·ng/ avhämtning
Rumfrån 900:-per natt
Välkommen med Er bokningpå tel 042-362230

Beso·k gdrna vår hemsida p å www.grand-molle.se
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Valvet

når fler spekulanter

"Prenumerera" på
MölleKuriren genom
medlemskap i Mölle
Syförening
Sätt in 150 kronor på
postgiro 515201-2

Höst på Mölle
Krukmakeri!

Större målgrupp ger bättre pris
G en o m e tt samarbe te m ed d e n led a nde m ä k larfirma n i Köpe n h a mn sregione n,

Kom in
på en god soppa
efter höstpromenaden .

M e tte Lykke n Bo lig , kan Va lve t e rbjuda dig e n unik ti ll gå ng ti ll d e a ll t
viktig are d a nsk a kö pa rna . Sa marbe tet in ne bä r att o bj e kte n expone ras på
www.boligisverlge.dk sa mt i e n pe rma ne nt u tst ä llnin g i centra la Köpe nha 1nn.

VARMT VÄLKOMMEN!

D etta ger d ig en ex k lusiv exponering m o t cirka två m il jo ne r po te ntiell a d a nska
k ö pare. Lä m n a din bosta d ti ll o ss på Va lve t så få r d u tillgån g ti ll fl er k ö p sta rka sp e ku la nte r, uta n a tt d et kostar di g n ågo t ext ra !

--

MÖLLE

,

-ilrukMAKERI & c~~

Fågelsångsgatan 4, 252 20 H elsingborg, Tel: 042-1 2 16 16
www.valvet.se

Mölle Hamnalle 9

I

tel 042-34 79 91

~').

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SPARBANKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----1
GRIPEN

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

~').
SPARBANKEN
GRIPEN

Vi hälsar dig välkommen till Sparbanken Gripen i Höganäs.
Övre raden fr v Per Braman, Lena Eliasson, Pär Arvidsson.
Nedre raden fr v Jessica Sjövall, Gunilla Fridlund,
Erika Ahlin.

Storgatan 77 A Höganäs, 042-490 29 30, hoganas@gripen.se, www.gripen.se
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Krogen på berget

.....
-•

._

Il. ALLTINOM

VÄRME VATTEN SERVICE
KYLA och BUTIK
I

I

I

Eleshultsvägen 33

260 41 NYHAMNSLÄGE

telefon 042-34 74 20

När det gäller värmepumpar:
Återförsäljare för CTC, IVT, FUJITSU

••

0

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 mm

Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag

Mölle Målarna
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

20
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Per-Johan Holmbeck
aukt. fönsterunderhållare

Norra Strandvägen 40
26042 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening

VIHAR

TYIERNAI
1.329 olika för

GARDINER
1.096 olika för

MÖBLER

Möllediplomet
2006

42 olika för

SÄNGÖVERKAST

Byföreningens ordförande Jan
Nauckhoffhade glädjen att tilldela
Frederic Täckström 2006 års diplom
med motiveringen:

För att under en lång tid ha
dokumenterat olika händelser i
Mölle och framställt
underhållande och informativa
filmer som möjliggör för nutida
och framtida Möllebor att se delar
av Mölles historia
Nu hoppas vi att detta skall sporra
Frederic till nya filmer och därmed fler
tillfällen för oss möllebor att träffas på
stationshuset och ta del av dokumentationen kring vår by.

Dekoratören
Promenaden 18 • Svanshall • 042-36 72 00

www.dekoratoren.se
Öppet torsdag - söndag 13-18

Kär och galen?

CAFE

_,

EL~~
LÅ~OR.!
CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com
för ideer och förslag.

Välkomna!
042-34 01 00

Fastighetsbyrån
I Iör av dig när ditt nya 1iv bö1:jar!

Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS
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HALSOHUSET

Storgatan 72
HÖGANÄS

MITTE BOHLIN
042-33 07 65
Hälsokonsult: Stresshantering · Yoga · Meditation · Zonterapi
0739- 76 13 03
ANNIKA NILSSON
Kroppsterapeut: Smärtlindring · Avkoppling · Helkroppsbehandling

ELISABETH PALMQVIST
Terapeut: Stress & Kris

Mottagningen: 042 - 33 23 96 samt Storg. 32,
Ängelholm (Cityhälsan) 0431 - 16 390

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

070 - 32 69 253

BIRGITTA FALK
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut: Konsultationer

0708 - 22 63 24

GUNILLA HANSSON
0730 - 4 l 42 72
Cert. traditionell kinesisk akupunktör:
Akupunktur · Massage · Friskvård · Purity Herbs · Smärtlindring
ANITTE KILEFORS
0702 - 27 85 04
Samtalsterapeut, psykodynamisk inriktning · Gestaltterapi
KIROPRAKTISK KLINIK

0703 - 83 95 56

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

ETT STORT TACK
TILL ALLA
SPONSORER
SOM SKÄNKT FINA PRISER
TILL SILLENS DAG I MÖLLE
2006-07-22

SPONSORER TILL
VI NSTLOTTE RI ET
Agne Andersson
Cencia
Fyra vänners butik
Gruvtorgets parfymeri
Olivia Johansson
Night &Day Miljö
Systrarna på Piren
Bertil Berg
Lillemor Lövgren
Lotta Länsberg
Kerstin Tillberg
Marianne Wickström
och familjerna Alpman,
Bohman, Edström, Mark,
Olsson, Ohnell, Sahlsten,
Schyberg, Schölander,
Strandmark och Vikström
SPONSORER TILL
HATTPARADEN
Grand Hotell
Hotell Kullaberg
Mölle boklåda Länsbergs
böcker
Mölle Hamnkiosk
Leksaksaffären Leka
på Storgatan

-konventionell tandvård
, , -implantatbehandling
1
-tandhygienist

Gunilla Bergdahl
samt med hjälp av laser:

cert. massör

ÖPPET HUS
lördag 7 okt 11-14
Annika Mars visar
smycken & pashminaschalar
Tandläkargruppen no,gainas
Storgatan 47 263 31 Höganäs042-34 04 44
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NYHAMNS HÄLSOCENTER
0708-32 08 93

AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING
HÖSTEN 2006

Brunnby församlings
aktiviteter i Mölle
6/9

kl 12.00

10/9
21 /9
4/10
5/ JO
8/JO

kl
kl
kl
kl
kl

18.00
14.30
12.00
14.30
10.00

15/ 10
19/1 0
2/ 11
8/Jl
16/11
19/ 11
30/11

kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl

15.00
14.30
14.30
12.00
14.30
15.00
14.30

Kyrklunch i Möll e stationshus
Gun och Tommy Svensson berättar om
"Episode r under sina utl andsår"
Gudstjänst, Marianne Kronholm
Mölle kapellsyförening i stationshu set
Kyrklunch i Möll e stationshus , Lars Wilks
Mölle kapell syförening i stationshu set
Tacksägelsemässa i Mö lle kapell , Marianne Kronholm .
Medverkande Pax o Arnicitia
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell , Michae l Hoff
Mölle kape llsyförening i stationshu set
Mölle kapellsyförening stationshuset
Kyrklunch i Möll e stationshus
Mölle kapellsyförening i stationshu set
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell, Michae l Hoff
Mölle kapellsyförening i stationshuset

VINPROVNING
Under Kaj Zaars ledning träffas vi
två måndagar under hösten på
stationshuset för att lära oss litet mer
om vin .
Måndagen den 16 oktober kl.19.00
- nya världens viner
Måndagen den 20 november kl.19.00
- mousserande viner

HAPPY HOUR
On sdagen den 29 november mellan kl.
18-19 träffas vi på stationshuset för
trev lig samvaro och lyssnar på lite fin
musik.

GLÖGG
Traditionsenligt önskar biblioteket
god jul med att bjuda på glögg
torsdagen den 14 december kl . 16-18.

LOTTA BEHRNDTZ
Långgatan 29, Höganäs

Leg barnmorska
Preventivmedelsrådgivning
Samtal Hälsovård
K vällsmottagning vid behov

BENGTSSONS
OPTIK
HÖGANÄS

Tel: 042-33 32 86,
0768-22 42 45

KULLAPRAKTIKEN
Doktor
SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel

042-33 08 60

Privat familjeläkare

MÖLLE BOKCIRKEL
på biblioteket i Mölle. Ny cirkel med
höstens böcker har just börjat.
Pris som tidigare 225:Kom till bibli oteket på torsdagar
mellan kl. 16.00-18.00 och bli medlem
även du .
Alla varmt välkomna.

MÖLLE BOULEKLUBB
har i år liksom tidigare
varit aktiv med träningsspel på ti s-, ons- och torsdagar
samt täv lingsspe l ett flertal
sö ndagar.
Klubbmästare blev Jan Andersson.
Sommarfesten den 12/8 hade
rekordmånga deltagare.
Under hösten är spe ltiderna
ti sdagar k I. IO.00
onsdagar kl. 14 .00
torsdagar kl. 16.00
Alla är välkomna att pröva bouleklot finns att låna.

Över 3.000 nöjda kunder!

Erik0 fön0terput0
0771-42 42 42
www.eri ksfon sterputs. se
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Gott om rönnbär
Var och en kan se att rö nnarna är full a av klasar i år. Det
lyser vackert gulrött bland allt det grö na. Rönnbären är ett
av vädertecknen i den gamla Bondepraktikan. Där kan man
läsa att, om det ska bli en sträng vinter är det mycket
rönnbär på grenarna så att fåglarna ska kl ara sig. Suck!
tänker vi som halkade omkring på isiga stigar och gator i
vintras. Men hav tröst! I No rrland säger man att rönne n
bär börda endast en gång o m året, vilket innebär att mycket
bär är tecken på att det blir en snöfattig vinter. Välj sj älv
vilken version som passar di g bäst!

September

FOTO : ING RID S. ER IKSSON

Om höstmånaden Septe mber sägs i Bondepraktikan:
"Oväder i senare hälfte n av september efterfölj s nästan
alltid av starka stormar. Våt september ger torr o ktober.
Dimma på aftonen betyder regn på natte n. Faller löven
tidi gt från träden , kan man vänta en vacker efterhöst och
milt väder. Sena blo mmor i trädgårdarna båda vacker höst
och lindrig vinter. En rik humleskörd , stark vinter och gott
sädesår. När björkar och pilar länge behålla sitt löv grönt
uppe i toppen, medan de tidigt fälla det på de nedre
grenarna , kan man vänta tidig vinter och god vår. Oväder i
september bebådar mycket snö i februari och mars samt ett
gott sädesår. Åska i denna månad bådar ett fruktbart år."

Resor med lyx, spänning, avkoppling och kultur.
Vår specialitet är att skräddarsy resor.
Res när du vill!
Var borta hur länge du vill!
Se och upplev det du vill på din resa!

Höganäs Resebyrå
Storgatan 63. 263 31 Höganäs
Tel: 042-340 775. Fax: 042-340 042
E-mail: info@hoganasresebyra.se Internet: www.hoganasresebyra.se
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