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Byforeningens tidning for Mollebor och Mollevonner
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MdlleKurirens knepigaste artikel
Julknipet verkar ha varit lite knepigt, precis som det var meningen.
H2ir kommer svaren:

Dviirgplaneten Pluto; Idolvinnaren - Agnes; Hundrasen Schiifer; Pepparkakskryddan Ingeftira;
Riksdagspartiet - Moderaterna; Dombovar Ungem; Skyttekungen - Klose;
Fullmiiktigeordforanden - Per-Staffan; Lagen - Jantelagen; Tilldragelsen - Ryds marknad;
Polarpristagaren Led Zeppelin; Dodssynden - Liittja
Och av alla dessa bokstiiver blev det l.orst6s JULKLAPPSRIM
Svar har strdmmat in iinda till nu och den som blev den lycklige vinnaren
pi Viistra Bangatan i Molle. Du iir dtirmed kvalificerad

till slut

ar Per Thorn

till knipvinnamas flnal ftjr firet. Grattis,

tr
Och nu

Per!
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Det giiller att anviinda de hiir bokstiiverna och bilda si minga ord som
mdjligt. Varje ord miste dock ha minst fem bokstiiver. Ord med fem
bokstiiver ger fem poiing, sex bokstiiver 6 poiing o s v. Orden skall vara i
singularis, verb i grundform och i tveksamma fall5r det SAOL (Svenska
Akademiens Ordlista) som giiller.
Och ndr du har klarat det si ger vi oss pi niista bokstavslek. Bilda si
m6nga ord som mdjligt lodriitt och vigriitt. Fdr varje ord riiknas poiing
efter antalet bokstiiver. Maximalt antal po2ing p6 denna del blir alltsi 50.
Alla fftr tio poiing till att bdrja med enligt nedan, men samtidigt begriinsar
vi dig lite grann. De orden miste niimligen sti kvar, men i ovrigt f6r inga
egennamn anvdndas. I ovrigt ffir du anviinda vilka bokstiiver du vill.
Hogsta sammanlagda poiingen
Lycka till!
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bokstavslekarna vinner.

Glom inte att ltigga svaren i l6dan hos Lena Strandmark pi Algriind

Mtille Byfiirening Plusgiro
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Kullobergsvogen,
Molle (vid kopellet)
Tidsbestollning
tel.042-3473 71
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Den l4.iuli startade det som Linni beskriver som en mddosam resa frdn "Vigen till Lyhan eller yttersta udden av Kulla, river
en besvrirlig dkevrig jtimte stranden, utom ordincir landsvdg och gcistgivaregdrdar." Pd vdr jiiladskam var det alltsd som ekipaget skumpade.fram... lite roligt attJbrestcilla sig.

"... folkets beskedelighet svarade mot denna behageliga ort"
I ir uppmiirksammas Carl von Linn6s ftidelse, den 23 maj 1707 i Stora Rflshult i Smiland. Tilldragelsen
firas med hundratals evenemang i Sverige och utomlands. Som bekant giorde Linn6 flera resor inom
och utom landet. Som 42-flring bestikte han Sk6ne pi uppdrag av riksdagen. Syftet var att klarliigga
landskapets tillgingar. Linn6 sjiilv har beskrivit resan i boken Curl Linneus skdnska resa dr 1749.
Ett par dagar tillbringades i vflra trakter och ur boken har vi hiimtat nflgra av hans kommentarer.

Om du tror att du vet
allt, iir du diligt underrtlttad.
-Valkommen

Knes'sk"rdsorak

till

Nya H6ganiis Bokhandel!
HoGANAS

fL"r//rrr)r/

Hogands Bokhandel, Kopmansgatan

13,263 38 Hogands.
10-18, lordagar 10-14

Telefon 042-34 01 97. Oppettider: mindag-fredag

Han kommenterar sina iakttagelser
av landskap, vdxtlighet, gruvoq fornminnen och andra loreteelser liings
resvdgen. T ex vilka fi skeredskap som

anvdndes i "Hojands", att "potatoes
viixte hiir (i triidgfirden i Krapparp)
mycket vdl, men beklagades att folket icke giirna ville iita rcitterna."
Hikull kommenteras "Higen kallades det hogsta berget av Kullen,
som ligger rdtt norr om Krapparp
och iir den hogsta lantkiinning lor de
sjofarande. Forrdn regn skall komma,

af ekenstam
I\/lAKLARBYRA

wwrM.ekenstam.se
042-12 33 30
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synes kring om Kullen en dimma,
varav folket siiger att kullkciringen

TYGKOMPANIET

brygger r)t sig."

Omgivningama och miinniskoma vid
Kullagirdens Wiirdshus verkar han ha

tyckom:

"Kullagird, ett enstakat rusthill,
halv kvart 6ster om
var
omgiven i cister,
vilken
furen,
med
de skallige,
soder och vdster
{allika Kullbergen, inom vilka en
169 niistan en

vacker och ren bokskog pfl alla sidor
instiingde 6ker och iing med girden,
som 169 oppen pi norra sidan 6t havet
och tiicktes allenast av bokskogen.

Siledes var hdr en av de artigaste
situationer, som upptiinkas kunde,
och folkets beskedelighet svarade

Vi har nu dven fitt tyger frin Mulberrys.
Under viren kommer ett stort urval av
nya ryger frin vi.ra leverantorer.
Vi hjelper dig med montage, somnad,
mi"ttagning och ridgivning.

*

>k t<

>t<

>t<

Centralgatan 43 i Htiganiis
042-33 22 88,,070857 83 90

Oppet tis-fre

l2-l&,ltir

10-14

emot denna behageliga ort."
Linnd civemattade hos kapten von

Kochen p6 Krapperup. Denne gav
order om att ett exemplar vardera
av de olika fisksorter som ffingades

Konstkeramiker

i "MollelAje" och "Arillsliije" under
natten skulle loras tillgasten. som isina
reseanteckningar noggrcnt beskriver
de olika fiskartema och hanteringen

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

av dessa.

handgjort & handm6lat

Att Skflne och det skinska foll Linnd
i smaken I'orstir man av de ord som

stengods

sammanfattar den skinska resan:
"...och liimnade Skine med si mycken ldngtan, som vi med ncije besett det

Garngrdnd 6,260 42 MOLLE

land, vilket icke allenast ibland alla
svenska iir det behageligaste och

mildaste, utan ock tiivlar med de
mesta

i Europa.
INGRID S. ERIKSSON

*)

Pfr

Linnds tid var det vanligt att

unga mdn som studerade fdr att bli

priist bytte sitt fridelsenamn mot
ett nytt, "finare". Ofta var det nya
namnet inspirerat av nigon fcireteelse
i hembygden. Carl von Linnes far,

Nils Ingemarsson, studerade till priist.
Vid flidernegirden i Smiland stod
en mtiktig lind. Han iindrade ordet
lind sh att det lAt mera latinskt Linnaeus. Nzir sonen Carl Linneaus sA
sm6ningom adlades, iindrades namnet
till von Linn6. I dagligt tal siiger vi
numera kort och gott "Linn6".

M6lles egen "affar" med tyger, kuddar och porslin

BHranden
Kom och titta nrir vi har

Opper

HUS

onsdagen den 21 mars mellan 11-18
Ovriga tider

-

ring for hembesok

Varmt vdlkomna till
Ulla Lundstad
Kullabergsvagen 6 i Molle

tel042-347668
mobil 0708-342590

MOLLE
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Mollekuriren frdgor:

Vod innebor
"vdrstodning"
for dig?
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Antligen
har caf6t dppnat igen!
Vdlkommen in
pd lunch eller fika.
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Korin Lyberg:

Ann Nelson:

TriidgArdsstrik, att ta bort allt det
vissna och gliidjas at allt det nya som

VArstiidning ftir mig brirjar sfl smitt
dAjag tar bortjulsakerna. Sedan pAverkas jag av ljuset. Virstiidning rir
inget jag bestiimmer till en viss tidpunkt utan tar som det kommer. Niir det
kdnns som om det iir ftirdigt inomhus
gir jag ut i triidgirden och tittar pi alla
lcikar som bdrjar sticka upp urjorden.

viixer pA vir tomt kring Villa Africa.

tel042-34 79 91

Det kan kiinnas som att man stiidar
bort mrirkret och viilkomnar ljuset och
sommaren. Det skarpa ljuset avsl<ijar
ocksi alla skavanker, inte minst hos en
sjiilv, ler Karin.
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milgrupp ger bettre pris
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Valvet kan erbiuda dig en unik tillging till de allt viktigare
danska kriparna. Virt samarbete med SvenskDansk
Fastighetsformedling inneb:ir bl. a. att obiekten exponeras pri
rvu,rv.boligsverige.dk. Detta ger dig en exklusiv exponering
mot cirka tva miljoner potentiella danska kiipare. Llmna din
bostad till oss pi Valvet sri fir du tillging till fler kopstarka
spekulanter, utan att det k<>star dig niigot extra!
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1,252 20 Helsingborg,
www.valvet.se
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Tomos och Morio Svensson,

med li!!o Mineo:
Virstiidningen brirjar med stiidningen
Fiiladen, tycker Tomas. Man kan se pi
miingden skriip om det varit en mild vinter
med sydliga eller viistliga vindar. DA tir d?ir
riitt mycket plastpisar och tomflaskor. Om
det blist {tiretriidesvis nordanvind sA iir det
inte si mycket skriip. M st2idar i tredgArden,
och brukar hjiilpas &t att ta det lite dA och di
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Ann-Sofie Holmbeck:
Jag har minga lonster mot sdder och di
virsolen skiner in genom dem si pflminns
man om virstiidning. Men jag fycker ocksi att
niir man promenerar i vArsolen si stiidar man
upp iiven i hjiirnan. Det blir som en mental
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vArstiidning.
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Rolf Gisel Ekdohl:
-Att ta tag i min lilla triidgird iir virstddning lor mig. Det innebiir bl.a. att
rengcira triidgirdsmciblema. Diir har det kommit till ett moment de senaste
iren, pi grund av luftfororeningar. Jag miste ta till hcigtryckstviitt for att
fh bort beliiggningen som fastnat under vintem. Sedan brukar jag se over
bilama, inuti och utanp6. Ett siirskilt trevligt inslag i virstiidningen iir att
grannarna ocksi vistas i sina triidgirdar och vi kan prata 6ver staketet.

I
,1

\

TEXT

& FOTO: INGRID S. ERIKSSON
MOLLE

kuriren 7

6ve, 3.OOO niijda kunderl
0m-

Eriks tonster?uto
0771-42 42 42
w w w. e rikef o n el e r p ute, e e

I

BORRNINGS. & SPRANGNINGSARBETEN

B Ahlquist Maskin AB
Box 2026 281 oZ HASSLEHOLM

tel 045-77 00 18, 070-650 76 50
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Vdlkomna!
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Dd gdr man tiu

KyLA sERvtCE
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BUTIK

Nya 0sterberg & Bengtsson WS AB ar
Eleshultsvigen 33, Nyhamsldge 042-33 06 70,070-2rt8 rt8 85 / 0rl

Frirsdljning och installationer
av alla ledande mdrken!
6ppet mAnd-fred 16.30-18.O0, lrird 1 1 .OO-13.00

Miille Mdlarnq
Utriver det traditionella mAleriet utfdr vi dven:
.
.
.
.

fonsterrenovering
hetvattentv€itt med algborttagning
milning med dkta svensk linoljefiirg
dldre mAlningsteknik samt dekorationsmdleri

Vi har iiven f<irsiljning av:
.rostfria och varmgalvade fdnster- och ddrrg6ngjdrn
.algtudttmedel
. linoljefiirg

I

rtz1OlLr kuriren

Per-Johon Holmbeck
aukt. fdnsterunderh6llare

Norra Strandvdgen 40
260 42 vOr-le
Tel/fax: +a6(0)a2-34 76
Bil: 070-334 74 94
Medlem i M6laremdstarnas
Riksfdrening
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Grand H6tel Malk
njat au maten och utsikten !

Vcilkommen

Ifar ni ftdgor om mat eller
dryck - kontakta oss frir
menyftirslag frir middag pd hotellet eller
catering/auhdmtning

CIpTAINS'

Besi)k gcirna udr hemsida
www.srand-molle.se

Tors 18-20, Fre 18-21
Uir 12-17 18-21, Siiru 12-18

I

Maritime
Fredag dz

ffi.

Li)rdag 19-21

5 - rci tte rs go u rm e tm e n1

Vcilkommen med E,r bordsbestcillning
p,; tel 042J62230

Vi vill gflrna ha
dig som kund.
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Vdlkommen att
testa oss!
Din nya bank i Htigands
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SPARBANKEN
GRIPEN

W hrilsar dig vcilkommen till Sparbanken Gripen i Hdgands.
1vre raden./i v Lena Eliasson, Per Broman, Jessica Sjr)vall

och Pcir Arvidsson.
Nedre raden fr v Gunilla Fridlund, Camilla Persson och

Erika Ahlin.

Storgatan 77 AHdganf,s, 042-490 29 30, hoganas@gripen.se, www.gripen.se
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Frdn yiinster Per Steholt, Lars Schiilancler, Lennatl Silen och LIlla Jakohs.son.

MdlleKuriren bjcid in till vir fcirsta M<ille-Panel, en diskussion kring nigra frigor
som pi nigot sdtt diskuterats mellan oss m6llebor till och frin.
De frigor vi ville ha svar pi och belysta av panelen var av tite olika dignitet,
men dndi korta och koncisa:
. Villvi ha banvallen asfalterad fram till Mcille?
. Har vi ett parkeringsproblem i byn?
:
. Gir Mcitle en framtid till mcites iin mer prdglad av pensiondrs- och
,.
sommarboende?
Svaren var inte lika korta. Det mdrktes att vir utvalda skara
har vanan att uttrycka sig. Och det var ju ocksi meningen.

Banvallen

-.:$
i

- skall den asfalteras?

I vinter har banvallen frin Htiganiis asfalterats genom
Strandbadsskogen fram till Nyhamnsltge. Men inte
liingre. Resten av banan fram till Mtille har fitt ett nytt
tjockt birlager av grovt grus, som packats hirt. Nu iir
det bra, men hur ldnge? Hade det varit bdttre att lita
asfaltsmaskinerna ta sig dnda fram?

Nej, inte flor v6r panel i alla fall. En rcirande samstammighet redovisades men nigra borjade iindi vackla
ndr man brirjar diskutera vad hiistarna och tjiilen kan
6stadkomma.

LSA: Nej! Men ur ekonomisk synpunkt iir det

bara

asfalt som giiller.
LS: Nej ! Varlor skall vi det'/ Allt kostar pengar och allt
miste bli utsatt for prioriteringar. I sfr fall finns det andra
saker som 2ir viktigare.
UJ: Nej ! Men vi har minga iildre som behdver ett jiimnt
och hirt underlag.
PS: Nejl Nu tir den viildigt bra som den iir, men htistarna
kan nog komma att lorstora en del.
CG: Nej ! Det hor inte hemma med asfalt diir. Jag tycker

att den alltid varit tillriickligt underhillen ftir cykling
och promenader som den anviinds till.

l0

MoLLE kuriren

Claes Gudnttmdsson

-

Fyra ungtuppar (?)
och bara en panelhdna!
Det var det hdr celebra sdllskapet vi valde
med ide! gamla byftireningsordftiranden:
(LSA) 80-tal- 1994
Lennart Sil6n
Lars Sch6lander (LS) 1994 - 1996
Ulla Jakobsson (UJ) 1996 - 2001
(PS) 2001 -2003
Per Steholt
Claes Gudmundsson (CG) 2003 - 2005
Kdnsfdrdelningen blev nigot sned,
men det fick vi ta ndr vi valde att vdnda oss
tilljust den hdr kategorin.

J

4

Hqr vi etl porkeringsproblem i bYn?
En minad om Aret dr - som vi vet - gatorna i byn fyllda

av

sommarg6stande svenskar, danskar, tyskareller holliindare.
Men ytterligare nigra veckor fyller sommarboende upp
eventuella tomma siingar i husen och har nistan alltid en
bil med sig, Speciellt pi Bokebolet mHrks det htir genom

pi

ett tillfredsstdllande
siitt. Och vackra baddagar trotsas alltid parkeringsftirbudet
i korsningen Norra Strandvigen-Ransviksviigen. Ar det hdr
ett problem fdr oss?
Aven om det finns mflnga mdllebor som tycker det sziger

svirigheterna att bli av med bilen

panelen i huvudsak: Nej

!

LSA: Nej, egentligen inte. Men vi kor for fort. Fiirre
bilar i byn kan vi tstadkomma med en infartsparkering,
giima mellan kapellet och itervinningsgflrden. Med
grdsbevuxna plattor hade den blivit trevlig.
LS : Nej, men vi har ett hastighetsproblem. Gyl lenstiemas

alld hor inte hemma i Mtjlle. Gor den smalare och giirna
vtigbulor. Den skulle kunnabli hurtrevlig som helst. Och
forresten borde parkeringen flyttas frin hamnplanen till
utfullnaden.
UJ: Ja, framfor allt pi Norra Strandviigen. Vid Solviken
5r det ju ndstan oframkomligt ibland. Liings hela Strandviigen hade j aggama sett en strandpromenad utan bilama
mot havet. Varfor inte 16ta Karl XII:s skansar bli en del
av den promenaden?
PS: Nej, enbart pga sommargdstemas bilar

i si fall. Jag
tror bide pi infartsparkering och itgarder flor att siinka
hastigheten, iiven pi Kullabergsvtigen. Och si miste det
goras nigot 6t sviingen vid Ryhuset!
CG: Ja, pi tvi stitt. Fast boende borde i storre omfattning
ordna bilplats

pi

sin egen tomt. For sommargiister borde

vi biittre ta vara pA de ytor
kullsviigen och
tror inte jag p6!

pi

som

finns t. ex pi

Bara-

Viistra Bangatan. Infartsparkering

l,

G&r Molle en frqmlid till motes on
mer proglot ov Pensionors- och

sommorboende?
Servicen har successivt minskat i byn genom iren. Nu
verkar det finnas risk for vira hotell och restauranger,
det enda Mtille har lyckats hilla stdllningarna med pa
senare ir. Andelen ilderspensiondrer ir en bit tiver
tredjedelen och huspriserna och transporterna lockar inte
barnfamiljerna. Ser vi framfor oss en fortsdttning pA den
hiir trenden?
Enhiilligt skriver man inte under pi den profetian, men
vid lite skrap pi ytan kiinns det mer som forhoppningar
iin forvissning.
LSA: Nej, det vill jag inte tro. M borju ntira stationen och
kan fortfarande se en hel del barn kliva p& skolbussen.
Och 2ir det inte fler iin for n6gra 6r sedan? Men visst, i
det kommunalpolitiska arbetet, miirker man dn mer hur
centralortens "bykdrna" prioriteras framfor andra byar i
kommunen.

LS: Nej, det 96r alltid i vigor. Niir vi flyttade hit for
35 frr sedan var det mycket yngre familjer. Det kommer
igen. Byn hills levande av allt fler som jobbar pi distans
fr6n Molle och av allt aktivare pensiondrer. De som

iir sjuttio i dag kan inte jiimforas med sjuttioiringama
for tretti 5r sedan. Men, se upp! Den mentala Aldern iir
ibland hogre iin den ffsiska. Vi miste ldra oss att ttia
mer av aktiviteter i v6r omgivning.
UJ: Nja, det iir besviirande att servicen ltirslunnit, allra
vdrst att vara utan afftir. Msst kan man tycka att bor man
p6 landet flr man acceptera att man ffir 6ka till afl?iren.
Men det blir likaviil till slut ett stort problem, speciellt
for de allra iildsta.
PS: Ocksfr nja. Jag tycker snarare att man ser en utveckling mot allt fler sommarfastigheter. Det blir allt tommare
och morkare under vintem. Under min tid i Byforeningen
arbetade vi hirt flor Atminstone sfldana saker som bredband

7

och gatubelysning. Affiiren lyckades vi inte med. Men jag
skulle vilja siiga att det dr mer markant aff det tir folk med
pengar som flyttar in, iin att det mest tir iildre.
CG: Kanske. Det Molle har att erbjuda iir ju naturen och
sitt liige mellan hav, berg och sliitt. Det flnns ju dtir lor

\

alla ildrar. Men iind6 sA miste byn kunna erbjuda nSgot
mer ftir att vi skall kunna locka yngre i storre omfattning. Och skola eller affiir blir det inte, alltsi stiger me-

delildem successivt.

Vi behtiver ingen usfult pd bunun,
vi har inget parkeringsproblem
och byn fortstitter utt levu
- genom distunsorbetare
TEXT
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gdng man arrangerar svamputstcillning vid Fri luftsfrrimj andets
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i Kullubygden

Att vara naturviin och att dessutom tagit pi sig att leda andra ut i naturen kan ha sina tiyerraskningar.
Gunnel och Bo Petersson vet. De har i mer dn 25 ilr varit aktiva i Naturskyddsftireningen och i den rollen
lockat med exkursioner och ftiredrag. Den hIr onsdagskvillen skulle man gfl med en grupp titl Stiftinggrottan
och tyckte det passade bra att samlas vid kapellet. Men nir Gunnel och Bo nirmade sig kapellet ingrade
man att man valt den platsen eftersom det samtidigt verkade vara nigot kyrkligt arrangemang pfl gflng.
Parkeringen var nfrmligen redan iiverfull och planen framfiir kapellet svart med folk. Niir de si smflningom
banat sig vlg genom horden av folk mtittes de av en kamrat i ftireningen som nigot skirrad, men lflttad,
kunde meddela att allt folket var diir ftir exkursionen! Si det var bara att traska iviig med hundratalet
personer, varav nflgra damer i vita tights och nigon farbror i trfltofflor.

Men riids inte. De flesta av foreningens exkursioner iir mycket liitta
att hiinga med p6. Och spiinnande
och liirorika. Naturskyddsltireningen

Den andra aktiviteten iir en kviillsSpono pd poddor med
ficklompo vid Molle Mosse! exkursion fr6n Bjorker<ids parkeDet iir en aktiv forening som ringsplats. Under Goran Paulsons

i

till Molle mosse for
att spana pi paddornas parningslek,

detta
nummer. Under viren och sommaren

ledning 96r man

i ficklampornas sken.

numera.

riiknar vi till 14 olika aktiviteter,
inne siviil som ute, inom kommunen
siviil som utanftir. Tvi exkursioner

Men sjiilvklart iir v6ra omgivningar
i Molle - pi fiiladen och pA berget -

gir l6ngt utanfor Hoganzis, den ena
till Linnds ftjdelseort Rishult lagom

Bjorkerodsdammen.

stiindigt iterkommande "j aktmarker"

till 300-6rsjubildet, den andra sfl l6ngt
som till Ammarnds i Viisterbotten

medlemmarna och andra intresserade
inrikta sig pi ett antal foredrag och

i Kullabygden dr inte Mollebaserad.
Fcireningen har hela kommunen
som upptagningsomr6de och Bo
och Gunnel iir hoganiisare

-

for naturviinnema. Och mtirk viil:
Man behover inte vara med i
foreningen for att vara vzilkommen
pA exkursionema eller friredragenl
I dessa dagar niir alla tiinker pfl sig
sjiilva flnns det fortfarande idealister
som stiiller upp helt utan ersiittning,
bara for gliidjen att Ii dela med sig
av sina kunskaper om vir flora och

fauna. Aldrig nigon avgift

ltir

en

exkursion eller ett foredrag inom
kommunen sflledes.
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MolleKuriren presenterar

Om man har tur pigir den vanliga
grodans och ikergrodans spel i
Fcirutom de

i

hiir aktiviteterna kan

och potatisbackarna ddr.

exkursioner

Den hiir sdsongen iir det tvi av aktivitetema som beror Molle direkt.
Den ena iir en del av ltireningens
praktiska naturvArdsarbete, virstiidningen av I?iladen, som gors samtidigt med Molle Byflorening. Byfor-

munen.

eningen stir ltjr stiidningen i byn och
en bit ut pfl ftiladen dzir man mciter
Naturskyddsforen in gen scjderi frin.

hade man varit en del av Helsingborgs

andra delar av kom-

Det iir itskilliga exkursioner

och

loredrag som man arrangerat under
foreningens 26 irr. 1981 startade man
'
en siirskild avdelning i Kullabygden
av Naturskyddsfloreningen. Tidigare
lokalavdelning.

l
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lomstervandringarna pd.fiiladen cir alltid lika populdra.
Den lilla orkidien gulynet (t v) dterfanns vid Zackows mosse
av Ingvar Jansson och Lennart Boman.
Gdlcrrycklar (t h) r)r numera mycket srillsynta pd Mdllefi)lad.
Klockgrodan (nedan) blir Lnappt 5 cm. I sl,nnerhet under maj
mdnad futn man hdra deras dova klockleiten vid dammarna
bort mot Vattenmci I lan.

(

Sldtterarbete pd Zackows mosse.

ldeell folkbildning
500 medlemmor behover

Naturskyddsltireningen har en sjiilvpitagen folkbildande uppgift i sitt ar-

Zackows mosse arrenderar man t o m
numera, vilket innebiir en flrlig fagning

foryngros

bete med att stimulera medlemmamas

pA

Lokalavdelningen har ca 500 med-

miljo- och naturintresse. Det sker i
form av exkursioner, foredrag och
studiecirklar. Till sin hjiilp tar man

lemmar i hela kommunen. Bland de

aktiva i floreningen iir biologiliirama
klart ovenepresenterade, men di det

iir diir mycket av kunskapen

finns
om v6r flora och fauna dr det kanske
naturligt. Men medlemskadern har
ocksfl en civerrepresentation av iildre, eff I'orhillande som man inte iir
lika glad flor.

prolessorer och andra expefter inom
olika omriden, i den min de egna inte
riicker till.

Klockgrodorna vid dammarna pi
ftiladen har givetvis alltid varit av

viren och slitter pi sensommaren.

Ett annat viktigt omride ltir foreningen iir opinionsbi ldningen. Genom

iren har man

entriiget pflpekat
att skotseln av Kullaberg i lorsta
hand b<jr syfta till storsta m<ijliga
biologiska rningfald. Man tycker att
viistra Kullaberg skots alldeles for
mycket som en park.
Dessutom s& delar man Arligen ut

ett stort intresse. Grodan betraktades
som utdod htirifr6n sedan 1960-talet,

miljodiplom

Riksorganisationen ger ut tidningen

men iterupptiicktes 1977 och finns

mest miljoanpassade sortimentet.

Svensk Natur fyra gflnger per flr.
Som medlern ffir man tidningen
hem i brevlidan. Dessutom ffir

nu i stdrre omfattning.
En dfllig badsommar tir perfekt for

man lokalavdelningens programblad

sin overlevnad.

ett par ginger om 6ret. Fdr detta
och Itir aft bidra till ltireningens

Det hiickande storkparet

opinionsbildande verksamhet betalar
man 295 kronor om flret som enskild

medlem och 365 kronor
fbmilj.

lor

en

klockgrodan som kriiver vatten for

i

Ingels-

triide, projekt Pilgrimsfalk pA Kullaberg och restaureringen av Zackows
mosse innanfor Nyhamnsliige dr andra aktiviteter som engagerat medlemmama rent handgripligen.

till

butiker med det

Har du nu lockats av Naturskyddsloreningens verksamhet kan du ta
chansen att liira dig iinnu mer om
floran i vira omgivningar. Under maj
ochj uni anordnar man en studiecirkel
i viixtkunskap med fem triiffar. Men
hiir finns dock en kursavgift. Och

kom ihig fbrstoringsglaset eller
luppen!

MOLLE
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Doniel Aberg hoppus ntvcket pci bonmtar och mdllebor infdr seisongen.

Sd hcir ser vakten ut numeru.

"Grin darna" b lir "bom marna"

runt

Han kommer att.finnas pd plats dygnet
men jobbar inte nattetid.

bide hos iildre och yngre mtillebor. Men nu kanske det blir iindring pi
det, ftir nu har det kommit bommar i viigen. Till piskhelgen blir det
premiir. Dfl skall bommarna i funktion ftir ftirsta gflngen. Och det skall
fungera precis som i ett parkeringshus. Man tar en biljett i automaten
nflr man flker in sfl htijer sig bommen sniillt om allt fungerar. Nir man

Fcir att gdra det hela si smidigt
som mojligt skall vAgen breddas i
anslutning till bide in- och utfartsautomaten. De som vill vdnda, de som
dr tveksamma och de som miste leta
efter kort eller pengar ffir inte hindra
trafiken ftir mycket. Mssa dagar iir
kcierna linga iindi.

skall ut matar man automaten med pengar, betalkort eller flrskort.

Nu gdr molleborno fritt in

till reservatet pfl Kullaberg har kallats ',grindarna,, flnda
sedan Kullabergs Natur bildades och lit inhflgna omrfldet med riktiga
grindar. Dessa ir borta sedan lflnge, men de lever fortfarande kvar bide
Infarten

pd berget igen
- om mon hjolper till!
Niir Kullabergs Natur bildades i

pi

forra seklet och bcirjade
ta betalt for tilltradet till berget
sumade molleborna till. Ingen var
liingre intresserad av att hjiilpa till
niir det borjade brinna. Det fick
borjan

Karochgalenl

bolaget att snabbt tindra sig och lova

m6lleboma att komma in gratis for
all framtid mot att vi skulle hjalpa till
med sltickning si fort det behdvdes.
Numera har vi sedan liinge v6r

fastighetsbyran.se

egen brandk6r som tillsammans

med brandkiren i Hdganiis klarar
det mesta. Det har gjort att man pfl
senare 6r kunnat "smyga bort" den
htir lordelen.

i samband med de nya bommamas tillkomst ger Arne Jonssons
Men

Swedbank

@

Fastighetsbyran
Hor av dig nzir det ztr din rur attbytabostad!

'14

MOLLE kuriren

eftertradare som forestindare lor

Kullabergs Natur, Daniel Aberg,
pi nytt mcilleborna mojligheten till
fritt intriide. Och nu, som d6, iir det
kopplat till en motprestation. Nu tir
det ett dagsverke - nija, fem timmar
- som turistviird som beriittigar till ett

"

Trist, trist,

Qcka turist... "
Den 14 december stod byggnaden som huvudsakligen
inrymde Fyrrestaurangen i ljusan l6ga. lnte lorriin
lAgorna syntes dnda ner till byn fanns nflgon som
reagerade. Det drojde alltsfl si liinge innan larmet
gick att inget kunde rtiddas. Kvar stir nu bara en
skorsten. Annu vet man inte vad som orsakade branden.
Till sommaren kommer de sorgliga restema att ha

Itirsvunnit, men inte mer.
Agare till fastigheten, liksom till ovriga forbyggnader,
tir Sjofartsverket. Byggnaderna ingir inte liingre i
nigon kiirnverksamhet ltir verket utan dr uteslutande
ett kulturarv som florvaltas. Eftersom fiirstikringen inte

6rskort. Turiswtirdarna iir placerade
i vaktstugan och skall si gott som
mojligt kunna hjalpa besokare till
rdtta och vdlkomna dem hit.

"lngen kiinner viil till Kullaberg si
bra som molleborna och det tir viil
inte mfrnga som hyser en sidan
omtanke och k2irlek till berget som
just molleboma", sdger Daniel.
Han vet hur han skall uttrycka sig
for att It oss dit han vill, men vi
hiller med och tycker Daniel iir viird
vflra symboliska baddriikter lor sitt
initiativ.
a!
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tiicker de 4-5 miljonema som en ersiittningsbyggnad kostar miste
Sjofartsverket st6 for mellanskillnaden, berdttar den ansvarige Kjell.
Ottosson frfln Norrkoping. Inget beslut iir faffat dnnu, men stalltipset
iir positir,t. I vilket fall blir nog inte byggnaden klar forriin till niista
siisong. Den kommer extericirt att vara en kopia av den nedbrunna
byggnaden lorutom att eternitplattorna ersiitts av panel i likhet med
frrmiistarbostaden. Som det ser ut nu kommer det att bli restaurang
eller natum-rm, det senare i sA fall i Naturvirdsverkets regi.
HAKAN LIND

Swedbank

O

l(om in med ditt orange l<uvert
Vi bjuder dig pi nigra upplysningar om framtiden. l(ommer du in fdre den 31 mars
fir du dessutom en present. Det ir aldrig fdr sent att borja spara till pensionen.
Aldrig for tidigt heller.
www.swedbank.se/pension
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De seglade uppl'or Lagan till fallet
vid Laholm, och av b<inder vid sm6landsgriinsen bytte de till sig sigat
virke (som mdttes i tum, kubikfot
och riiknades i tolfter), ekbark till de
danska garverierna och laggstiiver
till danska funnbindare. Efterhand

En dcickadfiske ochfrahbdt seglar utfrdn Mdlle. Efter sin riggning kallades
fartygstypen "sprdtbdt". En del varjdrsedda med skans eller "forhus". Ofta dvernattade man i lastrummet under ett segel.

overflyttades handeln till Halmstad,
som under sommarminadema kunde
besokas av hundratals "kullabitar".
Afftirerna med skogsbonderna gjordes upp utanfor stadsmuren och med
lasten ombord gav de sig sedan ut
pi handelsftirder som omfattade de
flesta danska hamnar frin Aalborg i
norr till Sonderborg i s<ider.
Ibland seglade man utan last hem till
M<ille men ofta tog skepparen med sig
sidant som han visste att han kunde

stilja hemmavid, som kumminkring-

Mtilles kepp urn us s eglutio n
pd 1800-tulet
Bitskepparna i Mtille pfl 1800-talet var kombinerade handelsmiin och sjtimiin.
De ktipte och silde sjilva sina laster. Bitarna de anvinde var smflo tippna eller
diickade. Seglationen btirjade i mars eller april och htill pi till slutet av juli.

T

lor inhandlade i Stege

pi Mon, "fris-

ka" gronsaker 1l6n Amager; (vitkilen
rtiknades i skockor; en skock var 20

st), potatis fr6n Gilleleje och veteoch ragmjol.

Bitskepparen Hans Norgren tvekade

inte att utstriicka ftirden Zinda till
Stralsund med sin oppna b6t for au

llandltikargruppen i Hdgands
utfdr behandling med implantat.

E:

Tina Ostin

Jan Christenson

Lars Fex
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-FS.jt)srittning av dcickad bdt i Mdlle pd

1890-talet

1872

fick Mdlle egen tullstation. Hcir pti bilden

Tvd Brdder Carolus, S.iu Brdder. Modeller pd Gilleleje museum av
bdtar byggda i Brunnblt socken omkr. I 850.
Oppnafiske- och /raktbdten Sju Brdder kdptes I 855 av Hans Tcinnesen i Mc)lle. Tdnnesen drev brridhandel mellan Halland och danska hamnar samtJiskade sill under hristmdnaderna. Under en resa
till Kalundborg dr 1857./i)rliste be)ten vdster om Kullen och Tdnnesen och hans btisteman drunknade. Bciten drev iland

ses

tulljakten.

f)

/ ,L

\

pd Nordsjcil-

land och koptes av nd gilleleje/iskare som anvcinde den till handel
ochfraktfart. Under julstormen 1902 slogs den till spillror.

forsla hem prima potatis

ning

till ftirsiilj-

For att kunna klara av ut- och in-

i Molle. Han gjorde den resan klarering av alla diickade och oppna
pi 1870{a1et.
bitar som trafikerade M6lle hamn

flera ginger

Genom seglationen

till

Danmark
uppstod omfattande kontakter mellan
Kullen och olika platser i Danmark.
Forbindelsema med Gilleleje var
mycket tiita. Likheterna dem emellan
var ocksi stora; byggnationema,
typen av fiske och handel, spreken
liknade varandra; minga ord var
gemensamma och b6tarna var av
samma slag. Gillelejefi skamas b6tar
var ofta byggda pi Kullahalvon.

slutet av juli upphorde handelsresorna och sillfisket tog vid och
pigick under hostminaderna. Kanske hanns det sedan med en eller ett
par fraktresor innan jul, t.ex. med

I

ved

till Kopenhamn.

inrdttades 1872 tullstation i Molle.
Kustsergeant Levaux var den lorste
anstiillde. Hans noggranna anteckningar civer M<illes smiskutors I?irder
ftirvaras pi landsarkivet i Lund idag.
Den forsta juni 1872 seglade t.ex. A.
Krabbe till Bandholm och samma
dag gav sig bitskepparen B.Larsson

iviig till Koge. Nigra dagar senare
seglade bitforaren N. Bengtsson till
Samsci och N. Olsson till Sonderborg
vid tyska grdnsen. I juni minad
6ret efter inkom 29 bitar fr6n olika
danska hamnar till Molle.
Fram till sekelskiftet fanns ett 60tal bitskeppare i Brunnby socken,

av smi 6ppna eller diickade b6tar.
Johannes Andersson frin Molle med
b6ten "Nya Hoppet" var den siste
av dem. Han holl

pi

ett stycke in

pi

1900-talet.

Idag iir det inte mycket beviint med
handelstrafiken mellan Molle och
Danmark, hamnarna p6 Bjtirehalvon
eller Laholm och Halmstad.

Ett och annat alkoholhaltigt inkcip
Gilleleje eller Hombeck kanske
och gtima med bitar som har blivit

i

snabbg6ende bensinslukande vidunder, med all komforl, siikerhets- och
navigationsutrustning, det tir al lt.

Ganska eliindigt och torftigt, eller
hur?
KIRSTEN KNAFVE

som bedrev denna handel med hjtilp

rulI

Bdtskeppare och hdt-fr)rare en sontmardag

fianfdr rtlJbn i Mdlle.
3
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En flykting kom till l\46lle
I Henkenhagen,

en badort vid scidra

Ostersjons strand beliigen

i

dAvarande

tyska Hinterpommem, {tiddes Horst
Itzigehl lor dryga 80 6r sedan. Horsts
far Emst var fiskare och hade fiskrdkeri
pA orten. Efter

kriget kom omridet att

tillh<jra Polen. Horst och hans fyira 6r
iildre bror hamnade sA smAningom pi
6n Riigen som 169 i Osttyskland

(DDR).

De skaffade en bAt och ftrsdrjde sig
som yrkesfiskare.

Livet i det kommuniststyrda Osfyskland tilltalade inte br6dema. De sig
ingen liamtid i att stanna kvar, utan
beslcit att ta sin lilla bit och ftirscika
fly. Milet var Viisttyskland. Strax {tire
griinsen var de i stort behov av vatten.
De gick i land och bad att 1i fylla sina
vattenflaskor hos en fiskarefamilj. Diir
erbjdds brcidema aff vila sig en stund
medan mor i huset kokade kaffe. Men

striing uppmaning om "att inte ndmna
att ni varit i Danmark, di skickas ni
tillbaka hit och vi har redan nog med
flyktingar." De seglade pi natten
p.g.a. att ryska patrullbitar befann sig
norr om Bornholm.
Tidigt ftiljande morgonvarde framme i
Skillinge. Hamnkaptenen va.r morgonpigg och stod pA kajen niir de nrirmade
sig. Sarnma fi6ga "kommerni fr6n Ost?"

Beten ftrftdjdes och pi tullstationen
utspann sig eff ftirsta ftirhdr, innan
de ftrdes vidare till polisstationen i
Simrishamn. Diir listes brddema in i en
ftr att vanta in polismiistaren.

cell

-M

viicktes av en konstapel som kom
med en korg med bredda smdrgisar
och varsin flaska mjdlk. Vi ryckte att i
Sverige lever man biittre i flingelse iin
i frihet i Osttyskland, minns Horst.

Horst ltzigehl har mAnga strengar pa sin lyra, eller kanske man
skulle sega tangenter pa sin
hammondorgel. Frir hammondorgeln dr Horsts instrument par
pr6f6rence.
Namnet kdnner mAnga igen. Men
vem ar det som d6ljer sig bakom

det? Och hur kommer det sig att
han hamnade i Mtille?
F6r mAnga M6llebor och M6llebes6karef<irknippas han med den
delikata, nyr6kta fisk man under
31 5r kunde kdpa i hamnkiosken.
Att rtika fisk ltirde han sig av sin
far, och ndr han bosatt sig i M6lle
blev fiskrdkeriet en fddkrok under sommaren. Vintertid turnerade han med sin orkester i hela
Skandinavien och milade tavlor
pi lediga stunder.

nigot kaffe fick de inte, istiillet kom

Polismiistaren i Simrishamn var den
som hade pojkamas fortsatta 6de i sin

tvi

hand.

lVusikern

-

-

cisttyska poliser som ltirpassade
till ett ftingelse pA Rtigen. De
italades och d<imdes till bciter ftir att ha
ftirsdkt bort{tira dstysk folkegendom
brcidema

(i sjrilva verket deras egen bAt).

Lr

stort skrivbord, minns Horst. Han
mdnstrade dem en l6ng stund och
sade sedan

gorde de ett nytt flyktflorsdk.
Den hiir g6ngen bestiimde de sig for
att stitta kurs mot Sverige. Horst, som
dA var 22 hr, och Gtinther 26, gav
sig ivtig frin Riigen mitt i natten i en
cippen snipa. Det bliste full kuling.
1949

Mitt ute pi Ostersjon viinde vinden,
beriittar Horst, det iir omcijligt att

-

kryssa mot vind ntir man bara har ett
litet segel och ingen fock.
Goda r&d var nu dyra. De kom att
tiinka pi en sjcikapten Svend Lund
frin Nexci pi Bornholm. Nigra 6r
tidigare hade hans fraktskuta gttt ptt
grund invid Riigen. Br6dema Itzigehl
hade hjtilpt den strandsatte kaptenen
oih hans besiittning. Kanske skulle
han kunna hjiilpa dem? De satte kurs
mot Bomholm.
Efter 16 timmar pi ett stormigt hav var
de framme i Nex<j. De togs emot av
hamnkaptenen som pA tyska frigade
om de kom frin "6st". De bekriiftade

att det var pA det viset. De

Det var en bastant karl, bakom ett

drogs

-

pi flytande tyska
iir Emst Itzigehls sdner.
pA varandra och trodde

Jag ser att ni

- M stirrade

att Osffyska Stasi var oss i hiilama.
Det stod niimligen inte nigonstans

i vflra papper

att

vir far hette

siiger Horst.

- Fdre kriget

var jag ofta sommargiist

si

srniningom hade sin

egen Horst Paulis restaurangorkester,

spelade han dock niistan uteslutande
hammondorgel. "Ett underbart instrument", siiger han sjtilv.

av er far mAnga ginger, forklarade
polismiistaren.
Brciderna fordes till en flyktingftirItiggning pA Citadellet i Landskrona.
- M 6kte taxi dit, minns Horst. M ftirvinades dver vad man hade rid att
kosta pi flyktingar i Sverige.

Pi

Citadellet fanns flyktingar

I

,' r,

l

ii

av

minga nationaliteter. Flera hade
viintat pA uppehAllstillstind och

rltltrt

andra nridviindiga dokument under
flera mAnader. Fdr brcidema gick det
betydligt fortare. Efter 12 dygn hade de
ffitt uppeh6llstillst6nd, arbetstillstind,
lriiml ingspass och arbete.

pi minga platser
virt land, hamnade Horst si
sminingom i M0lle. Det var itr 1960

Efter att ha bott

Lund. Denne kom och brOdema togs
emot i hans hem som om de varit
familjemedlemmar. Det blev en del
polisftirhcir innan de efter fora dygn
sliipptes iviig till Sverige, med en

runt om i

MOLLE kuriren

Niir han

i Henkenhagen. Jag har kdpt rdkt fisk

in till kaj och fr&gade efter Svend

l8

Ernst,

Musiken iirjag uppviixt med, siiger
Horst. Alla i familjen spelade olika
instrument och vid 6tta 6rs 6lder
fick jag ett bandoneon och n6got 6r
senare ett pianodragspel.

och hiir ligger han ftrrtdjd sedan dess.

INGRID S. ERIKSSON

*t

N/l

o

usik , fisk

Orkesterspelandet borjade 1958 i

GEWE:s orkester frin Klippan. De
brukade bland annat spela pi den

ma leri

i,
-

sig detta speciella hantverk av mig,

Srligen iterkommande brandkirs-

siiger Horst.

festen, som dgde rum pATuristhotellet

Stoltheten over sonerna lyser igenom. De har ufvecklat Mdlle fi skrokeri
till en viilsorterad fiskaftir, med

pi trettondagsafton.
Bland alla dansanta Mtilleffickor pi
brandkirsfest 1959 fanns det en som
Horst tittade siirskilt skarpt pi. Och
hon tittade visst tillbaka.
- Jag miste dansa med den diir
dejen, sade jag till Roland Frank. Du
kan vtil ta mitt dragspel si liinge!

Konstnoren

Fiskr<ikqren

avklippta svetsprover, glas och t.o.m.

plats

pi

sin lagertomt bakom gamla

Gyllerodsskolan. "Hdr f6r du stitta
upp ditt rokeri som ett provisorium",
sa han. 56 blev det och hiir rokte
Horst sina beromda spiittoq makrill,
torsk och annan fisk under 25 somrar.

Verksamheten i Hamnkiosken utokade sitt sortiment och diirtill kom

gatukok och bensinpump samt en
dieselpump for att kunna ge service
6t bitarna.
- Turisterna och giistbitarna blev
fler och fler ftir varje sommar, siiger
Birgit. Till slut blev arbetet alltftir
anstriingande. Vi beslutade oss diirltir att sorrrmaren 1998 fick bli den
sista. Di hade Horst och Birgit drivit
Hamnkiosken i 3l 6r.
S5 sminingom byggde tv6 av sonema,
Christoffer och Tobias. sitt numera
viilkiinda Molle Fiskrrikeri med till-

)

\.,

kundema att inspireras av.

J

\i

!

syns luftiga akvareller och iiven oljor,

I

ofta med fiiillmotiv. Horst har dven
hunnit med en del "modern konst" i
form av s.k. assemblage. Hiir har han
anvdnt sig av vitt skilda material, t ex

En lokal - "gamla tant Gussis bakviint bjorkniiver. Tre motiv har
korvkiosk" - blev ledig i Hamnhuset stiillts ut p6 Mkingsbergs virsalong.

Anders Wellberg var byggmiistare
i Molle och god viin med Birgits
fortildrar. Han anvisade Horst en

E''

Andreas, den yngste, komponerar
liickra recept som finns i butiken ftjr

Minga av tavloma i familjen Itzigehls
hem har milats av Horst pA lediga
stunder. De vittnar om de trakter
trIorst besdkt pi sina turnder. Hiir

Ftrl967. Horst och Birgit beslot att
hyra lokalen ftir att i ftirsta hand siilja
rrikt fisk. Horst ville byggu rokeri i
hamnen, men kommunen sa "nej".

?zr-- t

allt en fiskiilskare kan onska sig.

dansade och det blev som for
kungen, det sa klick! skrattar Horst.
Den dansanta flickan hette Birgit
Andersson, och varen akta Molletds.
I oktober 1960 blev hon fru ltzigehl.
Familjen utdkades med ffra sdner,
Christoffer, Tobias, Johan och
Andreas.

Vi

TEXT & FOTO:
INGRID S. ERIKSSON

Jag liirde mig roka fisk av min far

och Christoffer och Tobias ltirde

@@q

ARTTKELN FoRTSATTER

pA NAsrn sroe

HOTELL
aa

MOLLEHUS
HOTELL

/)

. LAGENHETER . KONFERENS

Tet: 042-34 30 80 . www.hotettmottehus.se

E

M rille
Oppet under p6sk den 5/4 t.o.m. 9/4 kl 11 - 16
Ddrefter ldrdagar och sdndagar kl 11 - 16

Nyafu d[ hxi

otiQg stnnforocfrmycQgtmsr&..

Seraningm finffer r;ppet

meffuttmry.

Bestdllningar per telefon 042-U 77 74, mobil 0705-13 57 0g
Lds mer pA vAr hemsida: www.feskeboa.nu

horande restaurang i H<igan5s.
MOLTE

kuriren
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FORTSANNING FRAN FOREGAENDE sIDA

Kyrkligt engclgemong
TeametHorst och Birgit

iirbidakyrkligt

engagerade, Birgit var under m6nga 6r

i Molle kapellsyforening
och dvertog sysslan som kykviird
efter sin mor. Son nummer fe, Johan,
ftir det kgkliga engagemanget vidare
ordlorande

I

och iir forsamlingspedagog i Jiimtland.

Horst sjunger sedan 18 ar

i Brunnby

kyrkokcir.

- I sjal och hjiirta iir jag en milande
musiker som fr6n folkmusiken, via
restaurangmusiken och senare jazzen
har fastnat i den klassiska musiken,
sziger Horst och tilliigger att "ingenting
kan overtriiffa fader Bachs musik".
- Rokeriet blev en del av n6got som

jag tignade mig 6t lor att tjiina mitt
levebrod, sufilmerar Horst.

Dd Hor.st mdlade det hrir motivet stod han i trcidgdrden vid gamla
Gltllerddsskolan. Skolbussen med Mdllebarn, bl. a. hans sdnea /br.t'drbi
och ndgon ropade: "Titta d(ir stdr en.fiigelskrdmma!"
Sdnerna, som fuinde igen sin.far, hukade sig.

NU DRAR MOLLE BYFORENING IGANG MED AREIS
TRADITIONELIA & NYA BEGIVENHETER...

M har en aktiv styrelse i Mcille Byf<irening, ett giing soni har roligt
tillsammans och som under vfrr och sommar ordnar med flera aktiviteter.
Forst ut dr Katten ur tunnan, som i 5r kanske inte blir en lika vintrig
tilldragelse som fora Aret. Men man vet aldrig...
Men vi behover HJALP! Mll du sjunga med oss pi Valborg - Molles swinging
sisters (and brothers) koka kaffe, baka bullar till midsommarfirandet, klii
midsommarstingen, samla skriip vid Strandrensningen. M6nga biickar sm6. . ...
Kom med du ocks6! Hcir av dig till nigon i styrelsen.

Ftir Mtille Byfiirening lLena Strandmark
I
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Kalla det vad du vill, men

vi

t.

I

i

ses, tar ett glas och umgas forsta fredagen i minaden
mellan kl 17.00 och 19.00 pi Restaurang Intim

2 mars, 13 april och 4 maj

HJARTLIGT VALKOMNA!
Samarbete mellan Restaurang Intim och Molle Byfbrening

20
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Och.ft)rr cin man anar,
har det blivit Valborg..

J

t

Vill du vara med och utveckla Din kommun?
Bli dfl medlem i Moderaterna i Kullabygden
Kontaktpersoner:

Biblioteket

l:e vice ordf. i Kommunfullmiiktige
Hikan Grlthe tel 07 0-7 530697
Ordf. i Medlemsutskottet
Solweig Stjernvall tel. 07 3-6323063

.qrmodetaterna

har

oppet

torsdagar
IT
d,

I

l-

il

dsLran

16.00

Tandtikare Car[-Eri k Nordstrand
Krapperupsvfrgen 115
260 4L NyhamnslSge
Telefon: 042-34 48 03

I

-

18.00

Tranan Spa
Inspirerat av det nordiskt svala, rena,

!

och det asiatiskt lugna varma.
En plats dar du finner harmoni.
Diir du tillits att "bara vara".

I

Sdker du en speciell upplevelse

\
a'

ftir dig och din viin.
Vill du fira nigot speciellt,
eller vill du komma sjiilv
och bara bli ompysslad.

Ge bort ett

Presentkort.
Vi skickar hem, mot
bankgiroinbetalning.

Valm<ijligheterna dr minga.
har utrymrne fdr l-6 personer,
med rivernattningsm<ij I i gheter.

Hiir finns till ftirstiljning
underbara Spa produkter

Valko-,r.n till

KERSTIN

Vi

en unik upplevelse.

FLORIAN

Ti anans

kroppsharmoni

oo

Gabrielle Roup6
Tranekiirrsviigen 88
Hdganiis
Tfn.0736-637033
trananspa@tele2.se
www.trananskroppsharmon i.se

Erbjudande!
l0 Vo rabatttill
Mtillekurirens lf,sare

MOLLE

kuriren 2'l

BRUNNBY FORSAMLINGS AKTIVITETER
I /\4OLLE KAPELL
Stindagsmiissa sondagen den I I mars kl. 15.00

E

Pflskotta med trumpetspel frfln tornet kl 07.40 sondagen den 8 april kl 08.00
Gudstjiinst med Paxktiren m6ndagen den 9 april kl. 15.00
Vflrkonsert med Brunnby kyrkoktir lordagen den 28 april kl. 18.00

Gudstjiinst sondagen den

o

13 maj

kl.

18.00

Molle kopellsyforening
triiffas

813, 2213, 191 4

kl.

14.30

Kyrkluncher ar713,414,215 kl. 12.00 pA stationshuset

BENGTSSONS

KULLAPRAKTIKEN

OPTIK

Doktor

HOcnruAs

SVEN-GONNN BLANCK
Centrolgoton 35, Hogonos
tel 042-33 08 60
Privot fomiljelokore

KULTUR
rdema*saga
Gunillo Bergdohl

USET

HAL
htETTE

BOHLTN

Hilsokonsult: Stresshantering

cert.mossor

klossisk & loktil- mossqge
oloe vero produkler
vele- & k<irsbrirskuddor
presenlkorl

BIRGITTA

.

i$T,IT,"

042 - 33 07 65
Yoga . Meditation . Zonterapi

FALK

OTOB

- 22 63 24

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut: Konsultationer
Drrimgrupp: Aft anvdnda sina drtimmars skapande och helande kraft

ANETTE

KILEFORS

O7O2 -

27 85 04

Samtalsterapeut, psykodynamisk inriktning . Gestalfterapi

NYHAMNS HATSOCENTER
0708-32 08 93

Vdlkommen till viilmdende!
Ring f6r tidsbokning . www.hdlsohuset.nu

Fdnsterspecialisten

a

Vi tillverkar

FONSTER & DORRAR
speciellt anpassade till dldre hus
Ring for kostnadsfri offert.
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amla Hus
042-34 90 05 www.gamlahus.com

Molles gomlo
oxeltrqd mdste
bort

M il011E HAilll,*'t*

Oxeltraden liings Gyllenstiernas alle
och vid stationshuset har priiglat
bilden av Molle i generationer.
Under ny6rshelgen blfiste emellerlid
ett av de stora oxeltrdden, cister om
stationshuset, omkull.

Minga av

Viigforeningens styrelse sdker medel lor att finansiera en eventuell nyplantering som ersdttning for de triid
som miste ftillas.
Vid ett kommande mote med viig-

i

iMolle Stotionshus.
N/oteshondlingor tillgon gligo
i Ruffen. Azlolle Homn fr.o.m.

m6ndogen den l2 mors 2007

Medlemmorno

I

MOLLE
BYFORENING

vAnEN 2ooz
KATTEN UR TUNNAN
Sarnling p& hamnplan
siindagen den 4 mars kl. 14.00

ftir traditionell lek.
Efterit serveras

de

kvarvarande triiden har dcimts ut av
triidexperter och bor diirlor tas bort.
Flera av triiden liings Gyllenstiemas
all6 behdver ocksi bytas ut.

verket ska triiden

lvlolle Homn Ekonomisk forening
hdller ordinorie 6rsmote lordogen
den l7 mqrs 2007 kl 10.00

AKTIVITETER

\

{

.=;

kaffe/saft med fastlagsbul le

I

MOrLE vAor6neNrNG
kollos till ordinorie drsmote
m&ndogen den 12 mors 2007
kl 18.30 i Molle Stotionshus.
Arsmoteshondlingor flnns tillgongligo i Ruffen och iStotionshuset, A/olle bibliotek, fr.o.m.
mdndogen den 5 mors 2007

Gyllenstiernas

pi

stationshuset.

Al la hjartligt viilkomna
speciellt alla bam.

Ansm6rr
Mdlle byftrening hiller irsmcite
tisdagen den 13 mars kl. 19.00

pi

stationshuset.

VINPROVNING

alld diskuteras.
Frigan om nyplantering av triid kommer att tas upp pi viigforeningens
irsmcite mindagen denl2l3 kl 18.30

Mindagen den 26 mars kl.

CATT

ilD Br

i Molle Stationshus.
Vid irsm6tet kommer iiven ett med-

LA60r,!

lemsforslag om en rastplats lor hundar att diskuteras.

19.00

provar vi viner under Kaj Zaarsledning. Anmiilan till Halvard Dunberg,
347 003, Per Delshamm ar, 341 343.
Provningen kostar 150:- som siitts in
pA ftireningens plusgiro 5 I 52 0l -2 vid
anmiilan.

STRANDSTAOT.III.IC

Hflkan Gtithe
ordforande i viigl-oreningen

CATERING
in
vdr hemsido
p&

96

KULTABYGDENS
MU NSKAN KSFOREN ING
Det borjade givetvis i Stockholm
1958, men sedan 1989 har

www.eldologor.com
for id6er och f<irslog.

Vcilkomno!

042-34

0l 00

Centrolgolon 43,263 38 HOGANAS

Kullabygden en egen ltirening

pA Knafvds cafe.

VATBORGSMASSOFIRANDE
M hiilsar viren pi ftiladen. Sing, virtal
och majbil med btirjan kl. 20.00.
Ris till bilet kan liimnas under helgen
innan.

med idag 88 medlemmar.

Alla som rir intresserade att
prova viner, samtala kring vinet
och liira sig kombinera vin med
mat 5r viilkomna att vara med.

Strandstiidningen iir planerad till
siindagen den 15 april k|.9.00.
Samling i hamnen. Efterat bjuder
Byfbreningen pi korv, cil och kaffe

Krogen pfl berget

HAPPY HOUR
pi restaurang Intim fiirsta fredagen i
minaden: 2 mars, 13 april,4 maj.
Vi ses, tar ett glas oeh umgis
Samarbete mellan Intim och

Under viren triiffas munskdnkama

Mcille byftirening.

denl'l/2 pd Vikens

Hemg&rd,

TURISTVARD FOR EN DAG

iMolle

Du har chansen att 16 frikort for 2007
om du stiiller upp som turistviird
nigon dag under veckorna26-32.
Det innebiir att man iir vid vakten,
informerar bescjkare och hjiilper dem
till riitta mellan kl 10 och 15. Ring
Jan Nauckhoft 340834, eller Lena
Strandmark,3479l0 som h&ller i

den '18/3 pd Grond

och den 22/ pd Oreslrond.

till loreningens
ordlorande Monica Bengtson,
367624. om du dr intresserad att
bli medlern eller vara med som
Hcir av dig

giist.

telefon

M2-347420

schemat.

MOLLE
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A
6er en kensla av trygghet niir du stir infcir
en bostadsaffiir.
P& Ldnsbergs har

vi milga irs erf'arenhet

av fastighetsaffirer just

Det har gett

oss

pi

Kullahalvcin.

god lokalkannedom och

ett rikt kontaktniit som vi gdrna delar

"f

med oss av.

Kontakta oss om du sdker ett boende
utdver det vanliga eller behdver hjalp att
selja din fastighet har

pi

Kullahalvcin.

Vira aktuella objekt, samt

de

vi silt

nyligen, ser du p& www.lansbergs.se.

Rickard Linsberg iir registrerad
fastighets-mlklare med gedigen
miiklarerfarenhet och god kunskap
om Kullabygden. Tel 042-33 08 09

Sofia Johansson ar registrerad fastighetsmdklare med examen

frin

Hog-

skolan i Malm6 och med r6tterna i
Kullabygden. Tel M2-33 08 09

ling

Rune Nilsson lir ekonom med

erfarenhet av fastighetsaffarer och
ett brett kontaktnit i regionen.
Tel M2-33 08 09

li

H.

,rFlt
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LANSBERGS
9+-

/-2fra"-rry*f*alZ,.

Storgatan 64,263 5l Hrigands.
Tel 042-53 08 09, Fax 042-33 21 08. www.lansbergs.se
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