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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

nr 1 2008

Konstauktion i Mölle
Konstauktionen i Mö/le stations hus, till förmån for Stiftelsen MinStoraDag*, inbringade närmare 28 000 kr.
över 160 personer besökte utställningen, där 45 konstverk, skänkta av konstnärer främst från Kullabygden,
visades. Ca 40-talet personer deltog i själva auktionen
som leddes av Nils Inge/mark.
Auktionen ingår i ett projekt "Konsten att hjälpa",
i tredje årskursen vid Kullagymnasiet. Arrangörerna
- Johanna Kriström-Rudholm från Arild och Anna
Sundlöf Eriksson från Mö/le - tackar alla generösa
givare: konstnärerna, Nils Inge/mark, Mö/le byforening
och sist men inte minst besökarna. Alla bidrog till att
några sjuka barn kanfo ett välbehövligt avbrott i långvarig sjukhusvistelse och ett minne att glädjas över.
*stiftelsen MinStoraDag hjälper svårt sjuka barn i Sverige att
förverkliga sina önskedrömmar. När en StorOag planeras är det
barnets önskemål som bestämmer Stiftelsens arbete. Läs mera på
Stiftelsens hemsida www.minstoradag.org.

VILL DU HA
Jag har ett tidigt minne från Ystad och det gäller
mullvadshögar. Vi bodde på sommaren i Sandskogen
och jag kan inte ha varit mer än två år. Gräsmattan
framför huset var översållad av miniberg.
Barndomsminnet dök upp när jag många år senare
läste en novell av Fritiof Nilsson Piraten. Berättelsen
handlar om en man som är förtvivlad över mullvadarnas
underminering av trädgården. Under en fest :far mannen,
som också är värd för kalaset, ett idiotsäkert tips av en
dryckesbroder: Sätt tomma flaskor i alla hål, det blir en
stark orkester när vinden sveper fram över gräsmattan ...
och mullvadarna flyr. När morgonen grydde var mattan
pepprad av hundratals tomglas. En anslående syn för
grannar och förbipasserande, men vad hjälpte det, de
flitiga grävarna fortsatte att skotta upp högar.
Jag erinrade mig den lättlurade mannen i Piratens skröna
när vi flyttade in i utkanten av Gylleröd. Det var i februari
förra året och vi kunde notera att en eller ett par färska
högar uppstod på gräsmattan nästan varenda dag. Men
det brydde vi oss inte om - det fanns så mycket annat
att intressera sig för. Och framåt sommaren slutade det.
Aha, tänkte vi, det var inte värre.

Men sent i höstas dök det upp nya högar. Och jag
tyckte att det var dags att undersöka saken.
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FOTO: BIOPIX/N. SLOTH

En mullvad är inte större än en människohand, kroppen
är cylindrisk och ögonen är små. Frambenen är breda och
avslutas med långa starka klor; de ser ut som bakåtvända
skovlar. Djuren har ett väl utvecklat luktsinne och är
hyperkänsliga för minsta vibration i marken.
Mullvadarnas gångar ligger bara ett par decimeter under
ytan, men i fastare mark eller under kalla vintrar gräver
de djupare. Deras gångsystem sträcker sig kors och tvärs
och kan vara över hundra meter långt.

EN MULLVAD I DIN TRÄDGÅRD?
Enligt uppslagsboken är mullvaden ett rovdjur som hör
till köttätarna. Den förekommer talrikast i Skåne, men
finns upp till Mellansverige, dock inte på Öland och
Gotland.
Tre mellanstadieelever skriver så här om mullvadens
matvanor i en uppsats på webben:
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"Deras mat är daggmask, mask, sniglar, tusenfotingar,
grodor och döda djur. Mullvaden äter ofta upp hela
humlebon. Mullvaden har som ett skafferi där han har
sina maskar och han biter av maskarnas huvuden så att
dom inte kan rymma."

Vad säger forskningen om mullvadar?
Nästan ingenting, visade det sig. På min fråga om tips
på någon som forskar på området svarade Jourhavande
biolog på Naturhistoriska riksmuseet:
''Någon sådan finns mig veterligen inte i landet, men du
skulle kunna höra med Grimsö forskningsstation" . Inte
heller där kände de till någon sådan forskare . Och det
enda webben kunde bidra med på söksträngen "forskare
+mullvad" var följande : "Problemet med forskare är
att de likt mullvaden gräver ner sig och blir både
blinda och döva för omgivningen".
Jag tror att en förklaring till att det inte finns någon
forskning om mullvadar är att djuren inte är något
problem för bönderna. Tvärtom har jag hittat påståenden
om att mullvadarna luckrar upp jorden. Men vad anser
amatörodlarna och trädgårdsälskarna? För att få svar på
den frågan pratade jag med grannar och bekanta.
Det visade sig att frågan om mullvadarna polariserar
människor. En grupp tycker att de inte är något problem
över huvud taget, till och med att de är vackra och ett
trevligt inslag i trädgården.
En annan ytterlighetsgrupp är svurna fiender till
mullvadarna, och gör allt för att ta död på dem. Jag har
fått ihop en lista på vapen i kampen mot mullvaden. Den
upptar allt från fällor och hagelgevär till en manick som
vibrerar marken. Illaluktande ämnen såsom spillolja,
urin och gammalt fiskrens påstås också vara effektivt,
liksom ljudsignaler av allehanda slag.
Men hur effektiva dessa motåtgärder verkligen är kan
diskuteras. En bekant som lade ut över tusen kronor
på "Mole Stop" blev besviken när resultatet blev noll.
Enligt reklamen var det en "elektronisk jordskruv med
slumpmässig vibration" som skulle hålla sork, mullvad
och till och med huggorm på behörigt avstånd "effektivt
och varaktigt".

TECKN ING: JONAS NETTERBERG

Själv tröstar jag mig med några ord som en vän
yttrade en gång, men då gällde det harar som åt upp
rosenknopparna: Du, glöm inte att dom var här före oss.
Så vi krattar ut varje ny hög med gott humör och tänker
att det kanske är bra för vår gräsmatta med
lite jordomsättning.
CHRISTER W ALLENTIN

FOTO: CHRISTER WALLENTIN
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Har du under ett långt liv ännu inte lyckats göra dig till ovän med någon. Tycker du att någon
eller några av grannarna t.o.m. börjar kännas lite påträngande då och då. Om detta är ditt problem:
Lämna in en bygglovsansökan! För visst kan det vara ett dråpslag om grannen tänker bygga på ett
sätt som du uppfattar som störande. Mycket kan man ju ha överseende med men ändras din miljö
kan det få effekter på trivseln - och ekonomin - för all framtid. Och då spelar det ingen roll om
grannen är ny eller om ni har umgåtts sedan barnsben.
I Mölle - inte minst - har det opponerats i ett flertal uppmärksammade fall: Detaljplanen för Vita byn, färg och form
på art deco-huset på Tönnes väg, Grönkullas ombyggnad,
antalet våningar på Hotell Möllehus, storleken på nybyggnaden på "Magnusa hall" vid Bökebolet, och nu senast det nya
tvåfamiljshuset vid skansarna. Mer eller mindre välrenommerade arkitektbyråer hamnar i strid med en mer eller mindre
välformad kontingent av kringboende. T.o.m. advokater
blandas in i formuleringen av synpunkterna.
För att reglera vad - och hur - man f'ar bygga på sin egen
tomt finns detaljplaner över olika delar av ett samhälle. Där
framgår hur mycket av tomten som f'ar bebyggas, hur högt
man f'ar bygga och hur nära tomtgränsen. Det framgår också
vad byggnaden f'ar användas till. Men var inte för säker: Är
detaljplanen inte tillräckligt ny kan kommunen fatta annat
beslut än vad som varit möjligt enligt planen. Stadsarkitekten
fattar vissa beslut på delegation, men uppmärksammade fall
går ofta till den politiskt tillsatta byggnadsnämnden, som skall
avgöra om det sökta lovet är i överensstämmelse med planerna.
De som anses närmast berörda av ett byggnadsärende kan
överklaga ett beslut hos länsstyrelsen. I särskilt besvärliga fall
kan den högsta instansen, regeringsrätten, få avgörandet.
Bortsett från de tvister mellan grannar som planerad
byggnation kan ge upphov till är det principiellt intressant
om - och i så fall hur - en enskild fastighetsägare skall ha
lov att påverka den gemensamma miljön i ett samhälle. Och
det kan gälla såväl utseende och storlek på en byggnad som
användningsområdet och t.o.m. vem som skall bo där. Vid
mer än ett tillfälle har planerad byggnation - dock inte i Mölle
- överklagats för att de tänkta inflyttarna varit ovälkomna
och hävdats påverka de omkringboendes fastighetsvärden.
Oftast har detta gällt socialt oanpassade, missbrukare men
också rörelsehindrade i gruppboenden har drabbats av sådana
åsikter!
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Kanske ett uppslag för en Möllepanel ! Men panelen visade sig
den här gången närmare än vi kunde ana: Vår egen redaktion,
nämligen. Diskussionen mellan oss på redaktionen visade
sig innehålla flera diametralt motsatta synpunkter:
Kirsten Knafve, Björkerödsbo och mångårig i hamnhuset med
Knafves Cafä. Har ett intresse för och en kunskap utöver det
vanliga om vad som hänt både i byn och på sjön.
"Vad folk helst ser på och fotograferar i Mölle är de små låga
korsvirkeshusen som ännu finns kvar och sniporna av trä
med tillhörande fiskegubbar. Utomlands fotograferas gärna
pittoreska flagnade gamla träportar, smutsiga barn och gamla
pensionärer, men i vardagen hemma glöms förkärleken för
sådant bort av någon outforskad anledning och man håller
andan med det blanka och stereotypa och öppnar famnen
mot utvecklingen och framtiden, ända till nästa semester där
man kan pusta ut i något medelhavsland med hårt reglerade
bevaringsplaner.
För min del förstår jag inte den vördnadsfullhet som
framgångsrika arkitekter visas och inte heller genialiteten som
tillskrivs dem."
Christer Wallentin, Täbyfrälst till för ett år sedan och numera
Gyllerödsbo. Har bott i flera miljöer i byn än någon annan,
men bara på sommaren. Ny i redaktionen.
"Helhet, enhetlighet, harmoni, balans - det är ord som utmärker mycket samhällsplanering och byggande. Och det är
bra! Gylleröd och Vita byn är två exempel på hur lyckat det
blir när man har sådana riktpunkter. Men samtidigt (konstigt
nog) kan tvärtom också vara bra. Mölle som helhet är en
tillämpning av parollen Låt hundra blommor blomma, och det
har gett en stimulerande miljö. Mölles särart är mångfalden.
Mölle är en fantastisk plats att bo på - och jag glädjer mig
åt att andra slår sig ned här. Det är härligt att byn växer! Jag
tycker att Mölle skall visa en öppen, välkomnande attityd till
alla som visar intresse för att bosätta sig här."

"Att bygga eller inte bygga

Il
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TEXT & FOTO: HÅKAN LIND
Ingrid S. Eriksson, Gyllerödsbo sedan tio år med förflutet i
Tyskland och Sandviken. Har porträtterat många möllebor
och verksamheter för Möllekuriren och är kvinnan bakom
Möllekuriren frågar . . .
"Instämmer i att det inte finns någon enhetlig byggnadsstil
i Mölle. Det är en del av charmen med vår by. En levande
by för människor som lever i sin tid. Vilken tid vi än talar
om. Behov och rådande tidsanda har fått vara avgörande för
linjerna i de bostäder som byggts genom åren."

Planeringen av vita by n och vägsträckningarna blev det
mycket diskussion om.

Två eller tre våningar p å Hotell Möllehus?

En kopia av det gamla Grönkulla?

Håkan Lind, Bökebolsbo. Skriver företrädesvis om aktuella
frågor i byn.
"Måste erkänna att jag är ambivalent i just dessa frågor om
bygglov. Vilka vill låta sig väljas att döma i sådana delikata
frågor där det gäller att bestämma vem som :far göra vad. Jag
lutar otvivelaktigt åt det liberala hållet i den fasta förvissningen
att ingen människa medvetet förfular miljön. Det skall ändå
mycket till innan hänsynslösheten tar över."

Och - så klart - gick åsikterna igen i diskussionen om det
nu aktuella fallet, på Norra Strandvägen, gränsande till
skansarna: Det innebär en tänkt tvåfamiljsfastighet på första
parkett. Med medföljande högljudda protester från kringboende och - som alltid i liknande fall - en anledning till allmän
diskussion för eller emot närhelst möllebor strålar samman.
Kirsten: "Skulle detta bölet godkännas på denna plats är det
inte mindre än en skandal av riksintresse. Då fattar i så fall
politikerna ett beslut som går tvärt emot sina egna utarbetade
intentioner för platsen. Hur ska de i fortsättningen då kunna
tänkas tillgodose sin egen och rikets åsikt om att kulturmiljön
i Mölle ska bevaras."
Christer: "Hörntomten intill norra skansarna har varit vanvårdad så länge jag kan minnas. Det står ett vackert härbre
där, men det är förfallet. Därför är det bra att det äntligen
händer någonting. Det är inte en dag för tidigt att ett så fint
husläge kommer till användning."
Ingrid: ''Noterar att det föreslagna tvåfamiljshuset på Strandvägen har en taklutning som följer Italienborgs. Växter som
taktäckning mjukar upp kantigheten. Tror att ett hus med en
mörk fasad eller fasad av natursten kommer att smälta in i
naturen på ett fint sätt på den tomten."
Håkan : "Skulle Mölleberg finnas i dag om vi hade förbjudit
stora byggnader på för små tomter? Skulle ltalienborg ha
funnits om vi hade haft en stadsarkitekt för hundra år sedan?
Det märkliga är att vi nu har tilldelat myndigheter och tjänstemän befogenheter att värna om de gamla miljöer som tillkom
under en tid då de som bodde här själva skapade dem, före
både stadsarkitekter och byggnadsnämnder."

Ja, åsikterna är sannerligen lika heterogena som byggnadsstilarna i byn. Det man :far hoppas är att detta - liksom varje
avgjort ärende - slutar med respekt för varandras åsikter och
önskemål även om avståndet kan vara avgrundsdjupt till en
början.
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- Mitt favoritdjur är en kanin. Men mamma och
pappa tål inte pälsdjur, säger 6-åriga Cecilia och ler
stort med sin alldeles nya glugg i framtänderna.
- Jag skulle gärna vilja ha en katt. Och en sak till,
en hamster. Man kan ju alltid ha en ödla, säger Filip,
apropå mammas och pappas allergi.
- Men jag ska börja spela trummor, meddelar 8åringen glatt.
Så då hinns nog inte några husdjur med, förmodar
Möllekuriren.

..

Daga och Odd Persson:
- Det är alla möjliga djur, jag har inget speciellt
favoritdjur, säger Daga, 7 år.
- Iller eller mård. De finns här men man ser dem nästan
aldrig. Det är roligt och spännande när man någon gång
ser dem. De är snabba, konstaterar Odd, snart 12 år.

0

Oppet under pask den 20/3 t.o.m. 24/3 kl 9-16
Därefter lördagar och söndagar kl 9-16
:J{yröi.J å{, ~ i 0 ~ sma~r, hemmafaoade siC6,nfäooninoar
ocn mycR&t annat... I 6u~en finns även mejerivaror, 6rötf,
9rönsaR§r m. m. Seroerinoen nå1kr öppet medfoJ[ meny.
Beställningar på telefon:
042-347 774, mobil 0705-13 57 09
Läs mer på vår hemsida: www.feskeboa.nu
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MÖLLE kuriren frågar:

Vilket djur tycker du allra mest om?
TEXT & FOTO:
INGRID S. ERIKSSON

Julia Wikström, 7 ½ år:
- Hund, eftersom jag har en
sådan som heter Ester. Jag
leker "apport" med henne.
- Sen har jag ett gosedjur
som heter Romeo. Det
är också en hund, fastän
många tror att han är en
kanin därför att han har så
långa öron. Romeo :far följa
med mig vart jag än går.
Maja Schölander, snart 5 år:
- Leopard. Det är ett gosedjur som jag köpt på
loppis på Örestrand. Vår hund Basil blir inte
sotis. Mina kusiner Stella och Nora har också
leoparder som gosedjur. Det såg jag då vi
skulle sova över hos mormor och morfar.

Filip Antesson, 9 år:
- Katt. Därför att vi
har en katt. Mamma
säger att han är
nästan min storebror.
Han har varit med
mig hela livet.
- Jag brukar leka och
busa med honom.
Han har en spindel
som leksak och en
tygmus som jag gjort
i slöjden.

Mira Wohlfahrt-Kämpe, snart 6 år:
- Duvor. Sådana har jag velat ha länge. Fast det :far man väl inte
ha hemma eller ... ?
- Det :far man visst det, säger Abbe från ovanvåningen på Mölle
krukmakeri. Abbe är veterinär och vet sådant.
- Vill du veta vilka djur vi har haft? säger Mira.
Och det vill Möllekuriren.
- Vi har en hund som heter Ebba och en papegoja. Så har vi
haft en igelkott, en skata, och en ekorre som Abbe tog hand om.
Ekorren bor i Ingelsträde och har ratt en ekorrfru. Vi hoppas att
de :far ekorrungar också.
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Möllebor med udda jobb:
DAHLBERG

Välkommen till
Grand i Mölle
njut av maten och utsikten !
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FIRA VARENS HELGER
PÅ GRAND

Maritime
5-rätters gourmetmeny
Öppettider, menyer,
bordsbokning tel 042-362230

Spabad på terrassen
med Skånes bästa utsikt
Under en timme
har ni tillgång till bad och lusthus.
Fruktdrink och lån av badrock ingår.
Pris per person Kr 395:- inkl moms.

Besök gärna vår hemsida
www .grand-molle.se
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Ronny Klang bor sedan länge i Gylleröd.
Han har varit tandläkare i Nyhamnsläge
och arbetar ibland hos Mårten Klang,
Ronnys och Gunillas son som har en klinik
i Kristianstad. Men Ronny har också prövat
på att vara tandläkare både i Tyskland
och i Abu Dhabi, huvudstaden i Förenade
arabemiraten.
Under fyra månader i höstas arbetade Ronny på Grönland. Det var mest en slump som förde honom dit. På en
konferens i Köpenhamn stötte han ihop med chefen för
landets tandvård, fick hans kort och en uppmaning att
höra av sig. Tandläkarbristen på Grönland är stor. Av ett
trettiotal tjänster är knappt en tredjedel besatta.
Ronny fick tjänsten i Aasiaat, ett samhälle på Grönlands
västkust med cirka 3 500 invånare. Kliniken är hopbyggd
med tandläkarbostaden, och där arbetar förutom tandläkaren tre, fyra assistenter.
- Mina patienter hade för det mesta tandvärk eller
något annat akut problem. I snitt gjorde jag ett par
hundra fyllningar under en månad och ett femtiotal
utdragningar.
Under arbetet pratade Ronny med patienterna med hjälp
av de infödda sköterskorna. Dessutom lärde han sig att
säga hej, öppna munnen tack, varsågod å skölj och ett
tjugotal liknande uttryck på grönländska.
När Ronny jämför hur det är att arbeta som tandläkare på
Grönland och på de andra ställen som han har erfarenhet
av, tycker han att befolkningens tandhälsa är den största
skillnaden.
- Under nittonhundratalet förändrades grönländarnas
matvanor och deras tänder blev sämre. Men i dag finns
det en ökad medvetenhet om problemet och man satsar
på att barn och ungdomar ska äta nyttigt och sköta sina
tänder. Fluorsköljning har blivit ett inslag i skolorna,
ungefär som i Sverige.
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Tandläkare på Grönland

Klimatet i Aasiaat är mycket olikt det Ronny är van vid.
När han landade på flygplatsen den 13 augusti var det
20 grader varmt och strålande sol. Men redan i slutet
av september kom snön och kylan, och ljuset avtog mer
och mer. I december var det bara ljust några timmar mitt
på dagen. Luften var så torr att invånarna kunde hänga

ut tvätten till tork trots att det var neråt 15 minusgrader.
- Jag trivdes med jobbet på Grönland. Både personalen
och patienterna var vänliga människor. Platsen gjorde
att man kom ned i varv och naturen ingav en ett stort
lugn.
CHRISTER WALLENTIN

KUNSKAP ANSVAR ENGAGEMANG
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MÄKLAR FIRMA

FÅGELSÅNGSGATAN 4
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Konditorimästare med fru
Gösta praktiserade tre skollov i följd
hos bagare Bror Karlsson. Ugnarna
eldades direkt på hällen med ved
huggen i smala meterlängder. Den
glödande askan rakades undan och
hällen sveptes ren med en jutesäck,
doppad i vatten för att inte börja
brinna och fastbunden vid en käpp.
Med långa brödspadar placerades
degarna ut på tegelstenarna.

Gösta visste redan som ung att han
ville satsa på bagaryrket. Hans mor,
som kom från Småland till Mölle
för att arbeta på Pensionat Jönssons
ölkafä, var mycket nöjd med hans val
och uppmuntrade honom: "Det är ett
mycket fint yrke, varmt och gott!"
Hans far, målarmästare Wellberg, instämde också.
Familjen bodde i det hus som
numera har blivit Hotell Provence.
Ett rum och kök hade de, uppvärmt
av en kamin och Gösta minns att det
var tjock is på insidan av fönstren
vintertid.
Praktik hos Bror Karlsson 1936.
Den andra pojken på bilden är Bertil
Persson vars föräldrar hade mjölkaffär
på Kullabergsvägen.

Efter skolan fick Gösta arbete på
Ångbageriet Premiere i Höganäs som
låg i nuvarande Klasekeramiks lokaler. Där arbetade han i fyra år fram
till sitt gesällprov. Bagarmästaren
var nöjd med sin lärling och uttalade
sig i pressen: "Han behövde inte tid
att lära. Han förstod direkt hur kakor
av olika sorter framställs."

Ibland passade bagar Karlsson på att
titta till sina bikupor under bakningen.
Då hände det att han glömde sig kvar
hos bina. Men så plötsligt kom han
rusande och snart hördes ropet: Det
är grönt i alla ugnarna (vidbränt på
bagarspråk)!
Bagar Karlssons bröd var populärt
i Mölle. Han sa själv att hans bröd
var så gott att man kunde ha det som
pålägg på annat bröd.
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Efter värnplikt och arbete på utsocknes bagerier återvände Gösta till Mölle
och köpte Konditori Premiere 1951 .
I 22 år drev han det tillsammans med
sin dåvarande hustru Hildegard.
Verksamheten inleddes med en omfattande renovering och tillbyggnad,
som gjorde lokalerna toppmoderna i
en genomförd 50-tals stil som kunde
få ett nutida trendcafe att se blekt ut.
Så här skrev Höganäs tidning:
"... inredningen är mycket smakfull
och ändamålsenlig med vackra möbler, mattor, gardiner, armatur och därtill
kommer givetvis färger och tapeter som
harmonierar på ett förträffligt sätt. Till
övervåningen leder en elegant trappa
Den övre serveringsavdelningen har
ökat genom sammanslagning av ett
par rum. Härifrån har gästerna en
strålande utsikt över Kullaberg och
havet genom stora panoramafönster.
I lokalerna tonar en behaglig musik
från den radioanläggning som nyinstallerats. Den möjliggör återgivning av både grammofonmusik och
bandinspelning och ävensom stereoåtergivning av skivor och bandupptagningar. Också till det yttre har
fastigheten helt skiftat utseende och
är numera klädd i ett gult vackert
fasadtegel".

Klockan 4 på morgonen tändes ugnarna. Innan Gösta övergick till olja
eldades ugnarna med kol och röken
ur den höga skorstenen låg svart
över grannhusen.
Klockan 6 på morgonen sålde han
rundstycken genom bagerifönstret
till frukostsugna danska båtgäster.
Ångarna Helsingborg och St. lbb
var i drift några år in på 1950-talet
och när de lagt till blev det rusch på
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Gösta & Inga Wellberg

Numera har Gösta slutat
baka, undantaget en eller
annan tårta, varför inte en

Bos tontårta

Inga och Gösta med Zoothie. Katten Lizzie ville inte vara med på bild.

konditoriet. Grand Hötel var också
en stor kund och fru Lalla Olinsson,
innehavare av det och Storhallen,
kom ofta själv och plockade heta
wienerbröd direkt från plåtarna i den
takt de kom ur ugnarna.
Gösta gjorde egna praliner, mazariner, Göteborgare, chokladbiskvier,
fyrzten, kakor, tårtor, vetebröd och
annat smått och gott. Franskbröd bakade de själva, men övrigt matbröd
köptes in. Premiere hade en ljusskylt
på taket och den egna vaniljglassen
såldes i halvliters och enlitersbägare
med Premiere på i samma stil som på
skylten. (Världen hade nog ännu inte
uppfunnit "loggan".) Premiere hade
också en åretruntöppen matservering
med fullständiga rättigheter och plats
för 100 sittande gäster. Klockan tio
på kvällen var det stängningsdags,
men före elva var inte arbetsdagen
slut. "Men det brukade finnas tid för
vila mitt på dagen", säger Gösta.

Minnen från tiden på Premiere.
En gång hade en äldre möllebo sålt
sin båt och ville fira händelsen på
Premiere. Ett par ynglingar i 20årsåldem, som arbetade som kypare
i Mölle, lät sig gärna bjudas. Fru
Wellberg och ett biträde kände till
båtaffären och visste att mannen

en av favoriterna som görs
så här:
3 hg mandelmassa och 1,5
hg socker arbetas ihop med
äggvita så att det blir lagom
smet for att breda ut på bakplåtspapper. Man använder
en tallrik till att måtta ut tre
ca halvcentimeter tjocka bottnar. De bakas i 200 grader
så att de far lite färg. När de
svalnat drar man av bakplåtspappret. Om de inte lossnar
penslar man vatten på papperet. Det ska vara vispad
grädde mellan bottnarna
och ovanpå. Så garnerar
man med frukt eller bär for
årstiden, nu med mandarin,
ananas, riven choklad och
spritsad grädde.

hade mycket pengar i plånboken.
De tyckte ynglingarna uppförde sig
misstänkt och höll ögonen på dem
genom fönstret. När en av dem började smussla i den äldre mannens
bakficka, sa biträdet: Nej nu går jag
ut och tar hand om plånboken. Hon
fick se att plånboken var nästan tom
och i samma ögonblick försökte
Ett annat minne är en ensam japan,
pojkarna smita. Höganäs tidning
som kom in på konditoriet en kväll.
skrev:
Gösta tog med honom i bilen upp
"Fru Wellberg rusade emellertid ut
till fyren i mörkret. Mannen talade
och fick tag i den ene ynglingens
om att han arbetade på flygplatsen i
byx.ben just som han skulle hoppa
Köpenhamn och en tid senare kom
över en häck. Hon drog ner honom
han på besök med ett par flygvärpå marken och satte sig gränsle över
dinnor i sällskap. Strax efter skulle
honom så att pojken inte kunde
Gösta på semester och japanen förkom-ma fri. Herr Wellberg kastade
hörde sig noga om när hans tåg skulsig över den andre ynglingen och
le passera Köpenhamn. När så tåget
fick ett bra grepp så att han kunde
stannade där, kom det ombord en stor
hålla honom nere.
frukt- och blomsterkorg till Gösta
En manlig bekant i familjen ställmed japanen som avsändare.
de sig vid utgången från trädgården
Fortsättning på nästa sida ...
samtidigt som biträdet sprang till
telefonen och larmade Höganäspolisen, som snabbt kom till platsen.
Det var en underlig syn för polismännen att se de båda tjuvarna ligga
förankrade i stadigt grepp, därtill den
ena fasttagen av en kvinna. Pojkarna
hade de stulna pengarna på sig. De
blev anhållna och förpassade till
arresten i Höganäs".
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Konditorimästare med rn ... fortsättning från föregående sida
En gång fick de en ovanlig beställning: en några decimeter hög väderkvarn i choklad och spunnet socker
som skulle levereras till Grand Hötel
och hembygdsföreningen.
Bräcke Mölla hade nyligen brunnit ner och föreningen hade en tillställning på hotellet.
"Åke Tillberg gjorde kvarnen", berättar Gösta. "Han var en mycket
skicklig konditor som arbetade hos
mig." De la den i en pappkartong.
Åke hade motorcykel och körde och
Gösta åkte baktill och höll om pappkartongen. Den kom lyckligt fram och
man kan tänka sig sorlet av beundran
när den packades upp.
"En annan gång gick det inte lika
bra", minns Inga. "Vi skulle ha med
i bilen ett stort fint ymnighetshorn,
som Gösta hade gjort av spritsade
ringar av maräng hopsatta med choklad och med grädde och frukt i, till
Anders Wellbergs 80-årsdag.

Det låg åska i luften och i Mölle hade
det grävts för nya avlopp och det var
gropigt. Hornet föll ihop och såg
inget vidare ut när vi kom fram."
Men det smakade gott ändå och Inga,
som suttit och hållit i hornet, hade
lyckats behålla sin fina gula klänning
fläckfri med hjälp av Göstas jacka.

Kärlek per leverans
Inga lade märke till Gösta för första gången när hon var sexton år
och serverade på Mjölkbaren i Helsingborg. Han brukade gå dit och
äta. Inga märkte att han var snäll och
vänlig och dessutom såg han så bra
ut. För att fä tillfälle att bekanta sig
närmare med honom beställde hon
en stor tårta på 24 bitar, som Gösta
skulle leverera.
Inga hyrde möblerat, ett litet rum där
det fick plats ett bord, två trästolar
och en gasspis strax intill sängen.
Gösta blev kanske lite förvånad
när han bar in tårtan. Det blev inte

så mycket sagt, de var lite blyga båda två, men Inga spelade lite på sin
gitarr för honom. Så gick Gösta igen;
han tyckte kanske det var bäst att gå
innan alla kom.
Inga var lite besviken över utgången.
Hon minns inte vad hon gjorde av
tårtan sen, men hyresvärdinnan fick
nog en bit.
Det dröjde många år innan Inga och
Gösta möttes igen, men idag har de
ett långt äktenskap bakom sig.

TEXT: KIRSTEN KNAFVE
NYTAGNA FOTON:
INGRID S. ERIKSSON

-------------------www.gripen.se----------------------i
Där människor möts
Där affärer görs.

Karl G Nilsson
Företagsrådg.

Pär Arvidsson
Privatrådg.

Gunilla Fridlund
Kundrådg.

Välkommen till Sparb~ Gripen i Höganäs!

SPARBANKEN
GRIPEN
Telefon: 042-490 29 30
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Storgatan 77 A

Emma Unger
Kundrådg.

Kullahalvön är i våra ögon den bästa platsen på jorden. Här väntar havet alltid runt hörnet,

oc:b la.ar känns naturen mer levande och livet klart lugnare.

På Kullahalvön har vi på Länsber~s

våra hjärtan nANa..-.11-. e'lllllnmAi• •iil'tt förmedla fastigheter. Så om du också vill flytta hit,
eller redan bor här och ska sälja ditt hus, är sannolikheten stor att vi kan hjälpa dig.
Varför inte göra ett hembesök på www.lansbergs.se?

LÄNS BERGS
Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Tel 042-33 08 09, Fax 042-33 21 08. www.lansbergs.se
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Vad har Ler amn som in
Möllekuriren är inriktad på ... just det, på Mölle och ingenting annat. För en
byföreningstidning är det naturligt att skriva om det som berör de flesta bybor.
Med det här reportaget från Lerhamn sträcker vi oss lite längre. Vi tyckte att det var läge
för ett undtag. Lerhamn är vår närmaste by, och det finns mycket som är gemensamt,
bland annat banvallen, fäladen och stranden. Men vi var också nyfikna på det som skiljer
Lerhamn från Mölle. Hur fungerar till exempel bastuföreningen och stämmer det att
invånarna håller fast vid grusvägar?
På det här och nästa uppslag ser ni vad våra utsända reportrar Ingrid S. Eriksson"-Christer Wallentin fick fram. De svarar tillsammans för text och f~t~ ~.;,f-~ -_--

Jonas Muntzing till vänster, Ingemar Stedt till höger.

"Vi bor inte i ett museum"
Regnet piskade och den hårda vinden
fick oss att ta skydd när vi väntade på
Ingemar Stedt och Jonas MOntzing för
ett samtal om Lerhamns byförening.
Det var skönt att följa med dem in
i Ruffen, föreningsstugan ovanför
hamnen.
Ingemar avlöste Jonas på ordförandeposten för snart fem år sedan,
men Jonas har inte släppt kontakten
och båda är engagerade i byns
angelägenheter. Att de trivs i Lerhamn
är tydligt, så här säger Jonas:
- När vi flyttade hit för tio år sen tog
det bara nån vecka innan jag blev
tilltalad nere i hamnen och indragen
i byfrågorna. Vi flyttade inte till ett
hus, utan till en by.
Ingemar anser att en av de viktigaste
uppgifterna för byföreningen är att
upprätthålla bykänslan. Allt sker på
ideell basis och invånarna bekostar
det mesta själva. Stranden rensas på
våren, skador på hamnen repareras,
badstegar tas upp och sätts i.
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- Folk kommer. Dom ställer upp.
Det är en social grej, vi äter och
dricker och har trevligt samtidigt
som vi jobbar.
Lucia, Valborg och midsommar firas enligt traditionerna. På Valborg
ska till exempel byföreningens ordförande tuta in våren i byahornet.
Hornet är en gammal tradition i de
skånska byarna som Lerhamn tog
upp för några år sedan. Ursprungligen användes hornet för att larma
vid brand och andra olyckor.
Ruffen är populär och det är vanligt
att lerhamns bor träffas där. Yttermåtten är inte stora, men många f'ar
ändå plats. Rekordet sattes när 24
personer var därinne samtidigt:
ätandes, sittandes, spelandes.
Det ligger på byföreningen att sköta
vägarna i samhället, och det är
något som alltid kräver pengar och
arbetsinsatser. Lerhamn har ingen
vägförening och det har diskuterats
om en sådan borde bildas. Grus eller
asfalt är en fråga som engagerar
många.

- På det senaste årsmötet var det
en saklig, ingående diskussion, och
sedan fattade vi beslut i samförstånd,
säger Ingemar. Beslutet blev, liksom
tidigare, att grusvägarna ska vara
kvar.
En aktuell fråga som byföreningen
driver är en upprustning av den
gamla banvallen från Nyhamnsläge
till Lerhamn. Byföreningen vill ha
belysning och asfaltering.
- Vmterhalvåret är mörkt och kulet
och därför skulle det kännas skönt

te Mölle har?

att veta att ens barn har en bra väg
när de cyklar till skolan eller ska
ta sig hem. Jag kommer att ta upp
det igen när traktens byaråd möts i
början av mars. Då skulle det kännas
bra att få stöd av Mölle.
När vi pratar om asfaltering av
banvallen och grusvägarna i byn
kommer vi in på traditioner kontra
det som är modernt. Jonas ser en
motsättning mellan åretruntboende
och sommarboende.
- Dom som är här på sommaren vill
att allt ska vara som dom minns det
från femtiotalet, men vi som bor här
hela tiden vill ha det modernt.
Ingemar är på samma linje:
- Vi bor inte i ett museum. Man talar
mycket om bevarandeplaner, men
utvecklingsplaner är också viktiga.
Ingemar och Jonas drar alltså åt samma håll när det gäller byns framtid.
Närde berättaromAckordscentralen,
deras fyramannaorkester, förstår vi
att de gärna även kopplar av tillsam-

Faktaruta om Lerhamn
Lerhamn har cirka 120 invånare. Omkring hälften av husen är bebodda
året om. Så gott som alla lerhamnsbor är med i byforeningen. Sege/klubben,
syforeningen och bastubadarklubben är exempel på andra föreningar.
Krapperup ägde länge all mark. Husen stod alltså på ofri grund, men en bit
in på 1900-talet friköptes tomterna och i dag är det några enstaka fastigheter
som ägs av slottet.
Vägar och allmänna platser är alltjämt i Krapperups ägo, men det är byföreningen som har hand om underhållet. Ett undantag är den stora vägen som
går rakt genom byn ned till hamnen. Den är asfalterad och sköts av Vägverket. I hela samhället gäller numera hastighetsbegränsning till 30 kilometer,
en framgång för byföreningen.
Lerhamn anlades i början av 1700-talet. Byn hette ursprungligen Nyläije,
men 1738 byttes namnet så att det inte skulle förväxlas med grannbyn. Fiske
och sjöfart dominerade befolkningens sysselsättning fram till början av 1900talet. Då skapade under några decennier badturismen en del nya jobb.
I dag är Lerhamn ett modernt samhälle där de flesta arbetar på annat håll.
För några år sedan.fick byn bredband, vilket har gjort det lättare för dem
som vill arbeta hemifrån.
"Maritimt påverkade kusthedar med vegetation av hed- och ängskaraktär.
Mindre områden i söder utgörs av klapperstensfält. I östra delen dominerar
buskvegetation, bland annat nypon och slån. Inom området.finns flera fornlämningar: gravhögar, stensättningar och en domarring. Strandängarna har
ett stort biologiskt och kulturhistoriskt värde samt stor betydelse for landskaps bilden och det rörliga friluftslivet. "
Länsstyrelsen i Skåne län

mans.
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Lerhamns bastuförening
I Lerhamn finns en bastu sedan ett
par år tillbaka. En liten röd bod, som
trots sin ringa storlek rymmer bastu,
omklädningsrum och en avdelning
som disponeras av hamnen. Från bastun når de badande snabbt badstegen
som går från piren ned i vattnet.
- Lerhamns bastuförening grundades
i januari 2005, berättar Torsten 01gård, en av dem som varit med från
början.

Lerhamns syförening

Kontakterna med kommunen var
problemfria. Den enda synpunkten
från stadsarkitekten var att bastuns
fönster inte fick vara alltför stora.
Bastun beställdes och levererades
som byggsats. Hösten 2005 började
man bygga bastun och den kunde
invigas den 26 november 2005 .
Föreningen har 37 medlemmar som
vardera betalat en grundavgift på
1500 kr. En liten kärntrupp på 10-12
personer nyttjar bastun regelbundet.
Torsten framhåller Anna Andersson
(som också ritade bastun) som en
sammanhållande länk för medlemmarna.
- Varannan lördag är det allmänt bad.
Vi har en badmästare/mästarinna
som ansvarar för uppvärmningen.
Herrar och damer badar varsin timme mellan kl. 17 och 19, med varierande start. Medlemmarna finns på
en mailing-lista. Varje medlem förväntas svara och ge besked om man
avser att bada. Kommer inget svar
så värms inte bastun upp, förklarar
Torsten.
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Det finns även möjlighet för dem
som så önskar att bada gemensamt.
Man kan gå samman några par och
boka bastun. "Vi är inte så blyga för
varandra." Alla medlemmar har även
möjlighet att när som helst fa nyttja
bastun privat, t ex i samband med
en fest. Även vid sådana tillfällen
mailas besked till medlemmarna.
Eftersom bastun ändå är uppvärmd
kan någon annan passa på att bada
efteråt. Siste man städar.
Bastun står på hamnens mark,
alldeles där piren sticker ut i havet.
Medlemsavgiften är 150 kr per person och år. Föreningen betalar inget
arrende. Att bastun är uppskattad och
nyttas flitigt förstår man då Torsten
berättar att man redan fatt byta spis
en gång.
Intrycket efter samtalet med Torsten
Olgård är att samvaron inom
Lerhamns bastuförening fungerar
smidigt och okomplicerat. Och till
stor glädje för dem som älskar att
bada bastu. Något for Mö/le att ta

efter?

På vår jakt efter skillnader - men
även likheter - mellan Lerhamn
och Mölle kom Lerhamns
syförening på tal Det visade sig
att det fannas två. Möllekuriren
har träffat Kerstin F ex Svensson
och hennes syster Ulla Andersson,
representanter för "gamla"
syföreningen och Kerstins dotter
Anna Andersson som var med och
startade "unga" syföreningen.
Damernas förfäder har bott i
Lerhamn sedan 1700-talet
Traditionen med syförening är
gammal i Lerhamn. Kvinnor har
i alla tider gått samman då det har
funnits behov av att skaffa fram
medel för olika ändamål. Genom flit
och samarbete har man åstadkommit
större och mindre underverk för
byns goda.
Så var det år 1949. Någon syförening
fanns inte, däremot fanns ett stort
behov. Under kriget hade en avdankad skuta, som var mogen att huggas upp, placerats vid hamnen för att
skydda mot angrepp från havet. Den
hade skavt mot piren och förorsakat
allmän förstörelse. En omfattande
reparation var nödvändig. Betty
Öfverberg, född i Villa Rut i Mölle
och efter sitt giftermål bosatt i Lerhamn, samlade ett 30-tal av byns
kvinnor och bildade en syförening.
De satte igång med att handarbeta,
anordna lotterier och auktioner.
Under några år i slutet av 1940och början av 1950-talen samlade
kvinnorna i Lerhamn in stora belopp
som användes för hamnens restaurering.Även Sj öfartsverket bekostade
en stor del av reparationsarbetena.

Damernas flit har kommit andra - På hösten när det är som allra mest
verksamheter i Lerhamn tillgodo. kulet har vi fest. Vi hjälps åt med att
Bland annat har syföreningen be- laga mat, berättar Kerstin.
kostat alla flaggor i hamnen. Före- "Unga" syföreningen fyller även
ningen äger flaggorna men lånar ut den en social funktion, men för kvinnor i en yngre generation.
dem till byföreningen.
Andra saker som man bekostat är "Gamla" syföreningen träffades på
julgran och julgransbelysning i byn dagtid, men det var ju inte möjligt
och gatubelysning upp till väg 111. för de yrkesarbetande småbarnsFlera katastrofdrabbade områden mammorna. Så uppstod det som
på olika håll i världen har också fatt blev "unga" syföreningen.
- Det började när våra barn var små,
stöd från de strävsamma damerna.
Numera anordnas inte någon auk- säger Anna Andersson. Hon är en av
tion. Föreningen har upphört i och dem som började med regelbundna
med att det man strävat efter har träffar för ca 20 år sedan.
uppnåtts.
Numera är det ett 20-tal kvinnor som
- Det finns inte mera att göra och ingår i gruppen.
vi börjar bli gamla, säger Kerstin - Men för det mesta är vi ca 7- 10
Svensson. Hon berättar att före- som kommer regelbundet.
ningen skänkte behållningen på sitt Vi träffas ungefär var 3:e vecka
bankkonto, 120 000 kr, till hamnen hemma hos varandra, för att prata
då man bestämt sig för att upphöra och dricka kaffe. Det är ett bra sätt
med att samla in pengar. Dessutom för nyinflyttade att komma in i byfick byföreningen 20 000 kr till att gemenskapen, framhåller Anna.
köpa julgranar några år framåt i - Om det skulle inträffa något här i
tiden.
byn som behöver åtgärdas är jag säker
på att unga syföreningen ställer upp
"Gamla" syföreningen, där Kerstin
och gör en insats, så som kvinnorna i
och Ulla är medlemmar, samlas var
Lerhamn alltid gjort, säger Kerstin.
14:e dag, hemma hos varandra. Varje
gång lägger var och en 10 kronor i
en gemensam pott.

Ovan: Kerstin Fex Svensson bor sedan några år i Vita
byn i Mö/le och Ulla Andersson bor i Nyhamnsläge.
TIii höger: Anna Andersson, Lerhamn
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Inte Vl1ket skräp som helst
DensomkommerfrånMöllepågamla banvallen ser bråte i skogsdungen
före Lerhamn: jordhögar, lastpallar,
plåtar. Vi trodde att det var en plats
för skateboardåkare, men vår undersökning ledde till Rasmus Olofsson
och Niels Brattström, BMX-åkare.
En BMX-cykel har en kraftig ram
och tjocka hjul. Cykeln saknar växel
och fotbroms, och sadeln är minimal.
Niels och Rasmus är ensamma om
sporten i Lerhamn, och de har byggt
banan i dungen själva.
Durt är en av BMX-åkningens huvudformer. Då används gupp som är
byggda av jord, och banan i skogen
är just av det slaget. Det handlar om
att hoppa med cykeln och att göra
tricks i luften.
Det finns tävlingar i BMX-cykling,
men för pojkarna är det inte huvudsaken. "Det är mer att vi hjälper varann att bli bättre", säger Niels.

MÖLLE kuriren
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Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
('"=5kio,dsi,fö

HÖGANÄstf';~~d
Höganäs Bokhandel, Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag-fredag 10-18, lördagar 10-14.

Konstkeramiker

KERSTIN TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
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Blåra□den
Vårens nyheter kom och se när vi har

ÖPPET HUS
torsdagen den 13 mars
mellan kl 12-18
Välkomna till
Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-347668, mobil 0708-342590

Möllebor med udda jobb:

Karin Eriksson, komäklare och exportexpert
Har du någonsin funderat på att köpa en ko?
Ta med dig minst 10.000 kronor och kontakta Karin Eriksson på Norra Strandvägen.
Hon är norrländskan från Ulvön
som blev bondmora (nåja) i 40
år utanför Kristianstad innan hon
hittade hit tillsammans med sin man
Per för något år sedan. Hon dansar
tango, är hundägare och har blivit
vinterbadare. Vi har alltså något så
udda som en egen komäklare i byn.
Och det är verkligen udda, för i
hela landet finns bara ett fåtal som
ägnar sig åt denna syssla, och på
exportsidan är hon praktiskt taget
ensam. Allt som allt förmedlar
Karin knappt 2000 mjölkdjur om
året på export och lika många i
Sverige. Den senaste förfrågan har
precis kommit om 1000 djur till
Makedonien, i en första omgång.
Hennes trettonde exportmarknad i
så fall.
Svenska mjölkdjur är heta på marknaden eftersom de är kontrollerade,
friska och ger hög avkastning.
Den största enskilda affären var
634 djur till Amman i Jordanien,
den minsta en enda ko till en svensk
köpare. Att förmedla djur är en
verksamhet som är förenad med

en enorm
byråkrati
och också
risker i
form av
mutor,
sjukdomar
och stölder. Det
finns länder som
Karin
konsekvent
avstått att handla med av de här
orsakerna, även om betalningen
alltid garanteras.
Den gången 400 djur skulle samlas
ihop från 100 gårdar, besiktigas
och lastas och skeppas ut från Åhus
hamn tillsammans med djurskötare
och veterinär för kontinuerlig
övervakning slog hjärtat lite extra.
Det kom fax från båten i höjd med
Holland: "Med djuren är allt OK,
men det vet inte veterinären för
han mår inte så bra just nu." Sedan
bröt Irakkriget ut innan båten var
framme i Jordanien. En annan gång

kom 4 bilar med drygt 100 djur
fram fem dagar innan vår hittills
enda galna ko dök upp i Västerås.
Allt gick lyckligt i båda fallen, men
man kan inte klaga på spänningen i
yrket.
Det är svårt att få ihop bilden av den
nästan späda och lågmälda Karin
med den enorma energi som krävs
för att besiktiga, värdera, hantera
säljare och köpare och byråkrater
med ord och dokument och hinna
med alla resor och minst 1000 mil på
vägarna varje månad. Till utlandet
är det nästan enbart dräktiga kvigor
som säljs, här hemma förmedlas
också mjölkande besättningar.
Att skiljas från en sådan livslång
besättning kan vara ett trauma, som
- med Karins hjälp - kan bytas till
ett nytt livsinnehåll. Det är också
en glädje att få medverka till, säger
Karin och lyser med hela ansiktet
(PS. Karins mailadress är
registrerad under Mauritius
toppdomän, som är .mu. Givetvis.)
HÅKAN LIND

afekenstam

MÄKLARBYRÅ

www.ekenstam. e
042,.12 33 30
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• Fönsterspecialisten .
Vi tillverkar

FÖNSTER & DÖRRAR
speciellt anpassade till äldre hus.

Ring för kostnadsfri offert.

042-34 90 05 www.gamlahus.com

BORRNINGS- & SPRÄNGNINGSARBETEN

BAhlquist Maskin AB
Box 2026 281 02 HÄSSLEHOLM

tel 045-77 00 18, 070-650 76 50

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

Per-Johan Holmbeck
aukt. fönsterunderhållare

Norra Strandvägen 40
260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070- 334 74 94
Medlem i Målarernästarnas
Riksfören ing

Värmepumpstankar? Dagar man till
crc

-~~ED,t"·

>1,U\alC)

VARME • VATTEN • KYLA SERVICE • BUTIK , - .

(")~.,l-D11'~~
w z
FUJI··tsu
Nya ÖSlertlerg &Bengtsson WS AB )
Eleabultnlgen 33, Nyhamsllge 042-33 06 70, 070-248 48 85 ' • , \
/VT/Sharp
Försäljning och installationer
Nordenberedaren
ISOIIEC~ !?O(C)

av alla ledande märken!

Välkomna!
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Öppet mand-fred 16.30-18.00, lärd 11.00-13.00

Vårtecken i
trädgården
Att rabarbern
och pionerna
är pålitliga och
tidigt sticker
upp sina röda
toppar är vi
vana vid, men
att klematisen
slår ut sina
bladredan i
februari hör till
ovanligheten.
Fröställningarna från höstanemon och
ulleternell är
väl annars det

Det kom ett mail
till redaktionen

... och ett till

"Efter att ha letat en god stund fann
vi dessa på ett ställe långt upp på
sluttningen vid kapellet, i aftonsolens
sken. Snart är våren här!"
Detta glada utrop skrev Stig Peterson
den 18 februari, och bifogade denna
vackra bild på vårens första blåsippor.

Följande dag skrev Claes Gudmunson: "Härliga blåsippor! Men jag
kan inte låta bli att sända bifogade
bild, som Britt och jag tog på en promenad i skogen ovanför vårt den 30
januari!! Den står dessutom kvar än
i dag."

Vår- och påskblommor,
ijusm.m.
Öppet: ans 19/3 kl 13-18
tar 20/3 - lär 22/3 kl 10 - 14

Britts Blommor & Presenter

Vårvindar friska
leka och viska ...

Högkullsvägen 12 i Mölle
tel 042-347904 alt 0708 681481

Undrar du vad
en bostad kostar
därborta?

Eller där borta?
Vi vet!
... ett annat vårtecken
mötte labradoren Hedvig och matte
Kerstin Tillberg då de gick den vanliga promenaden på fäladen och
plötsligt hörde ett välbekant ljud.
Det var lärkan som drillade, en av
de första dagarna i februari.

Ring042-33 20 20

'",nrlrnnk "")
i

I~astighctsbyrån
MÖLLE kuriren
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Möllekuriren synar:

Mölles '' undre värld''

När vi vrider på kranen i köket öppnar vi för det godaste
kranvattnet i Skåne. För två år sedan vann nämligen vår
kommun den södra regionfinalen i en riksomfattande tävling
om det godaste kranvatttnet. Det är vatten från samma täkt,
dvs. sjön Bolmen vid Ljungby, som går till nio kommuner i
Skåne. Men skillnad i smak och kvalitet kan ändå uppstå
beroende på vad som händer under resans gång till
respektive kommun.

Minst 185 liter rent vatten varje
dag gör du av med om du är en genomsnittlig svensk. Det betyder att
det hade behövts 14 tankbilar om
dagen för att leverera vattnet till
mölleboma om vi inte haft vattenledningarna. På sommaren hade det
behövts 36 tankbilar - om dagen!
Sedan 1987 har vi ratt vårt vatten
från sjön Bolmen i närheten av
Ljungby. Det rinner knappa femton mil till vattenverket i Stehag
- vid Ringsjön - där det renas och
distribueras till anslutna kommuner.
Kapaciteten är enorm och den dagliga förbrukningen i Mölle renas på
ca en och en halv minut.

Vi installerar med

G A

R A

N T

Unik trygghet för dig
som köper värmepump!

Besök oss på IVT-center i Viken
Våra öppettider är mån-fre 8-17
Tel. 042-23 85 82

IJ BEHBEIIS I IVT
ALTERNATIV ENERGI AB
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Från Stehag går vattnet i kraftiga
ledningar i första hand till Örbyfältet
söder om Helsingborg. Det är inte
långt från motorvägen, tydliga skyltar utmärker vattentäkten. På det
stora fältet pumpas vattnet ut och
under tre veckor f'ar det sjunka genom
urtidsgruset och renas ytterligare.
Detta medför att vattnet sällan behöver kloreras under transporten och
det är säkert en bidragande orsak till
den goda smaken.
I vår kommun, med mycket ledningar och mycket pumpar beroende på
kuperingen, är vattnet lite dyrare än
på många andra ställen i vårt land,
men i jämförelse med vatten på
flaska är det billigt. Ramlösa kostar
ca 10 kronor per liter, vårt kranvatten
kostar knappt 2 öre per liter och då
är kostnaden för avloppshanteringen
inkluderad. Om du räknar med den
fasta avgiften går det upp till nästan
4 öre litern.
Inom Mölle har vi haft kommunalt vatten och avlopp sedan 1960talet. Det har färdigställts i olika
omgångar. Den sista etappen inom
vår tätort blev klar 1971.
Sprängstenen från de arbetena lades bakom brandstationen. Den tidigare så utnyttjade Bådasjön ersattes

V ar kommer vattnet ifrån - och vart tar det vägen?
TIil vänster: Vattnets resa från Bo/men till Mö/le, ca 20 mil.
Nedan: Stora mark- och rörläggningsarbeten har under vintern
utförts i Björkerödsområdet.
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av utfyllnaden. Till att börja med
dumpades stenen också i Tängnean
och kom att täcka Bökebolets kåser,
de gamla båtuppdragningsställena.
Genom Hans-Otto Pyks ingripande
fick sprängstenen tas bort och kåserna åter friläggas.
Den allra senaste etappen för vatten
och avlopp inom Mölle har emellertid
inte slutförts förrän nu i dagarna. Nu
har nämligen även Björkeröds by
fått sin kommunala anslutning. Nu
finns det bara 32 fastigheter kvar
som har eget avlopp. Två i Mölle,
vakten till Kullaberg och några inne
på naturreservatet har fortfarande
latrintömning.
Vattnet kommer till Mölle i ledningar
av järn som är 15 cm i diameter. I
ledningarna finns ofrånkomligen ett
läckage. Det betyder att för varje
liter som vi skall få fram till kranen
behöver man producera 1,2 liter. Det
försvinner en del på vägen alltså. För
att få det till oss behövs tryckstegringsstationer längs vägen.
Vattnet transporteras i trycksatta
ledningar, vattentrycket hemma hos

dig bestäms av höjdskillnaden mellan
reservoaren ovanför grindarna vid
Kullaberg och var du bor. Reservoaren
rymmer 500 kubikrneterellerdrygttvå
dagars förbrukning. Från reservoaren
går stamledningar ut i varje gata. Vid
varje avgrening till en fastighet finns
ett litet fyrkantigt lock i gatan under
vilket en ventil döljer sig som kan
stänga eller öppna för vattnet till just
den fastigheten.
De runda, något större brunnslocken
som finns i gatorna är inspektionsbrunnar till avloppssystemet. Vid
varje ställe finns två lock eftersom
vi har en ledning för spillvatten från
fastigheterna och en ledning för
dagvatten (regn).
Det kallas duplikatsystem. Sådana
brunnar finns på minst 100 meters
avstånd från varandra eller vid varje
krök på ledningen.
Med hjälp av brunnarna kan ev
stopp i ledningen avhjälpas. Spillavloppsledningarna är anslutna till
returledningen till Höganäs dit de
kommer genom självfall långa sträckor för att med jämna mellanrum
lyftas till marknivå i pumpstationer.

Kommunen har möjligheter att
sänka ner en kamera som kan köras
genom ledningen för inspektion.
Reningen görs numera i Höganäs vid
reningsverket vid hamnen. Förr hade
vi rening i Nyharnnsläge, men det är
nu ombyggt till en pumpstation.

HÅKAN LIND
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Äntligen
har cafet
öppnat igen!
Välkommen in
på lunch
eller fika.

-1)

MÖLLE

.

li'UkMAKERI & CP--~
Mölle Hamnalle 9

I

tel 042-34 79 91
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Seniorer
i tiden

Vad läser mölleborna
i aftonlampans sken?
Ja, det vet vi inte, men vi vet vilka titlar som varit mest utlånade
i Mölle bokcirkel på biblioteket i byn. Kanske någon kan :fa ett lästips.
Böckerna är inte rangordnade inbördes .
Tusen strålande solar
Mödrar och söner
Mig äger ingen
Skugga
Mors och fars historia
Skumtimmen
Eremitkräftoma
Frälst Förmögen
Förskingrad
Den okända hustrun
Andra sidan bron

Khaled Housseini
Theodor Kallifatides
Åsa Linderborg
Karin Alvtegen
EdvardHoem
Johan Theorin
AnneRagde
Ewonne Winblad

Månadsmöten:

LeifDavidsen
MaryLawson

c:,.,vecibank
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Vi gör mer av ditt
orange kuvert

Torsdag 13 mars kl 14
Josefine Bladh föreläser om
Sixtinska kapellets historia
i Rom och målningarna av
Michelangelo, Perugino och
Botticelli.
Torsdag 27 mars kl 14
Josefine Bladh föreläser om
Rafael, en av de stora konstnärerna vid sidan av Michelangelo
under den italienska renässansen.
Han gjorde bl a berömda fresker
i Vatikanen och Villa Farnesina.

Välkommen in till vårt
kontor i Höganäs!

Nya medlemmar är varmt
välkomna både till månadsmöten
och föreläsningar.
Anne Cronström
Ordförande

·f nl11_;t ½\.:lT':i~~

,r,r·st

Onsdag 26 mars kl 14
Carl von Linne
Lena Jarring berättar om förra
årets jubilar Carl von Linne och
hans vetenskapliga upptäckter.
Onsdag 23 april kl 14
Mölle i våra hjärtan
Håkan Lind, Mölle, har stor kunskap om byns historia och kommer att berätta om både allvarliga
och dråpliga händelser i byn.

Konsthistorieföreläsningar

Låt oss göra dig till en av
våra nöjda pensionssparare .*

r1,1r 111 S 11cr11~c-s

Så kallas dagens pensionärer.
Ordet pensionär låter lite antikt,
det vill ingen vara. Men en aktiv
senior är bättre.
I Mölle finns SPF Kullaberg.
Vi är ca 230 personer och många
av oss träffas på månadsmöten
eller konsthistorieföreläsningar i
Mölle stationshus, en förträfflig
samlingslokal. Under våren 2008
inträffar följande:

UJJli,1 k :r·(7t r 11:rH1·

l 1v oct1 Prris1or1stors,1kr1n1;.1r

Över 4.000 nöjda kunderl

Erika fönaterputa
0771-42 42 42

www.erike;fone;terpute;,e;e
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Bara nagra
rader om ....
Möllehus
Ombyggnadsarbeten är i full gång
på tidigare Rotel Möllehus. 12
lägenheter kommer att stå klara
för inflyttning till Valborg. Alla
lägenheter är sålda.

TYGKOMPANIET
Stort utbud av nya vävar
till rull- och lamellgardiner.
Vi har även bred sortering
av plissegardiner, persienner
och andra solskydd.

Välkomna!
042-33 22 88, 0708-57 83 90
Öppettider tis-fre 12-18, lör 10--14

Trappstigen
eller ... ?
Noterar att Trappstigens mellanparti
:fatt nytt namn. Skylten med
Wallentins trappor pryder numera
partiet vid själva trapporna. Den
återf'ar sitt ursprungliga namn nere
vid Kullabergsvägen.

HÄLSOKONSULT METTE BOHLIN
Skäretvägen 193, 260 41 Nyhamnsläge, tel 042-33 07 65
Hemsida: www.stressaner.nu epost: mette_ bohlin@telia.com

Stresshantering Yoga Meditation Zonterapi Föreläsningar

NYHAMNS HÄLSOCENTER
Torsdagen den 13 mars kl 19

Bäckenbottenträning
Leg sjukgymnast Anne-Marie Lind
Avgift 70:- inkl förtäring
Anmälan till:
Anne-Marie Lind
Gunilla Bergdahl
Nyhamns Sjukgymnastik
GB Kroppskultur
042-34 42 39
0708-32 08 93
042-34 75 53
042-34 48 76

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60
Spec. Allmän Medicin
Akutmottagning och Tidsbeställning

MÖLLE kuriren
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BRUNNBY FÖRSAMLING INFORMERAR
MARS
Kyrklunch i stationshuset. Efter kaffet - Hemlig gäst!
Mölle kapellsyförening träffas i stationshuset.
Söndagsmässa i Mölle kapell.
Kyrklunch i Brunnby församlingshem. Efter kaffet
berättar Anders Ploman, stiftjurist i Lund, om
"Sammanläggning- ett sätt att överleva".
21 mars kl 18.00 Konsert i Brunnby kyrka på långfredagen. "Stabat
Mater", Indrakvartetten, Vox Notre Dame (Caritas
och damer ur Brunnby kyrkokör), Elinor Fryklund,
sopran och Sara Silvmark, alt.
23 mars kl 07.40 Trumpet från tornet i Mölle kapell.
kl 08.00 Påskotta i Mölle kapell.
24 mars kl 15 .00 "Påskens och vårens psalmer och sånger" i Mölle
kapell med kören Ad Libitum.
30 mars kl 10.00 Konfirmation med högmässa i Brunnby kyrka.
5 mars kl 12.00
6 mars kl 14.30
9 mars kl 15.00
19 mars kl 12.00

~ IÖLLE HAIN Elfil
Mölle Hamn Ekonomisk förening
håller ordinarie årsmöte
lördagen den 29 mars 2008
kl 10.00 i Mölle stationshus.
Möteshandlingar finns tillgängliga
i Ruffen , Mölle Hamn fr.o.m.
måndagen den 17 mars 2008.

APRIL
2 april kl 12.00 Kyrklunch i stationshuset. Efter kaffet visar Frederic
Täckström bilder från sin nutida dokumentation av
Mölle- ''Nutidens Mölle".
3 april kl 14.30 Mölle kapellsyförening träffas i Mölle kapell.
13 april kl 15.00 Dop/söndagsgudstjänst i Mölle kapell.
16 april kl 12.00 Kyrklunch i Brunnby församlingshem. Efter kaffet
berättar Lena Jarring om "Linne och hans lärjungar".
27 april kl 18.00 Konsert i Brunnby kyrka- Lars-Erik Larssons
"Förklädd Gud", med Brunnby kyrkokör, solister och
instrumentalister.

MAJ
11 maj kl 15 .00 Dop/söndagsgudstjänst i Mölle kapell.
17 maj kl 18.00 Vårkonsert i Mölle kapell med Brunnby kyrkokör.
31 maj kl 13 .30 Brunnby bamverksarnhets avslutning i Mölle kapell.
Kyrklunch i Brunnby församlingshem kl 12.00. (Program ej klart)

För visning av kapellet - kontakta Aina Svensson på tel 34 73 29
Meditationsplats vid
Mölle kapell
Planerna på en meditationsplats vid
kapellet förverkligas under våren.
Platsen kommer att ligga till vänster om
kapellet vid den stora eken. En vacker
natursten :far en inskription, en ljusbärare är beställd och en bänk från
Byarums bruk sätts dit.
Det finns redan en donation till sten
med inskription och både Mölle-Arild
Rotaryklubb och Mölle byförening
bidrar till ljusbärare och bänk.
Men fler bäckar små behövs ...
Platsen behöver en vacker inramning
av buskar och en gång ska anläggas.
Kapellsyföreningen tar gärna emot
bidrag, små som stora, på bankgirot

5509-1995.
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Medlemmarna i

MÖLLE VÄGFÖRENING
kallas till ordinarie årsmöte
måndag 17 mars 2008 kl 18.30
i stationshuset i Mölle.
Årsmötet behandlar följande
ärenden i enlighet med gällande
stadgar:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två protokolljusterare
tillika rösträknare
4. Styrelsens och revisorernas
berättelse
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen
eller motioner från
medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och
revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgiftsoch inkomststat samt
debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisor och
suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där
mötesprotokollet hålles
tillgängligt
Årsmöteshandlingar finns
tillgängliga i Ruffen och i
stationshuset, Mölle bibliotek
fr. o . m. den 5 mars.
Styrelsen

AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING
Katten ur tunnan
Samling på hamnplan söndagen den 9
mars kl. 14.00 för traditionell
lek. Efteråt serveras kaffe/saft
med fastlagsbulle
på stationshuset.
Snart är det åter dags att samlas runt majbålet. Vågar vi hoppas på lika fint väder
i år, som när Stig Peterson tog den här bilden 2007?

VÄGFÖRENINGEN INFORMERAR:
Styrelsen för MÖLLE VÄGFÖRENING har utgjorts av Håkan
Göthe, ordförande, Christer Nilsson, sekreterare, Ulf Jansson, kassör,
Lennart Svensson och Per Delshammar, ordinarie ledamöter samt
suppleanterna Johnny Svensson, Örjan Rinnert och Gunnar Edström.
Under året har Mossvägen asfalterats. Styrelsen kommer under 2008
att göra en ordentlig inventering av asfaltbeläggningens status på
Mölles gator. Denna skall utgöra underlag för en asfalteringsplan inför
årsmötet 2009.
Avtal har träffats med Vägverket som, förhoppningsvis, innebär att
vägföreningen övertar skötseln av Gyllenstiernas alle och Möllelägevägen. Om så blir fallet har Mölle Vägförening tillförsäkrats ett årligt
skötselbidrag av Höganäs kommun för de nämnda vägarna
(ca 20 000 kr).
Vägverket har asfalterat Gyllenstiernas alle och delar av Möllelägevägen. Föreningen har dessutom erhållit 40 000 kr som ersättning för
eftersatt underhåll av trädallen längs Gyllenstiernas alle. De erhållna
medlen har använts för att byta ut fyra träd i allen.
Mölle Vägförening arbetar nu vidare för att komplettera med
ytterligare träd på Gyllenstiernas alle samt att dåliga träd i oxelallen
mellan Stinsagången och Vita Byn kan ersättas.
Höganäs kommun har under året bytt dagvattenledningen i Kåsvägen
och därefter försett vägen med ny asfalt.

Vinprovning med Kaj Zaar
på stationshuset måndagen den 10 mars
kl. 19.00 - röda viner från Nya världen.
Anmälningsavgiften 150 kr sätts in på
byföreningens plusgiro 515201-2.

Årsmöte
Mölle byförening håller årsmöte i stationshuset tisdagen den 11 mars kl. 19.00.
Efter förhandlingarna visas filmen om
Alma Öhrström.

Strandstädning
Samling i hamnen söndagen den 6 april
kl. 9.00. Byföreningen bjuder deltagarna
på korv, öl och kaffe på Knafves cafä.

Valborgsmässofirande
Våren hälsas med sång, vårta! och majbål på fäladen med början kl. 20.00.
Ris och kvistar till bålet kan lämnas
under helgen före.

Mölle kapellsyförening
Nytt år, ny möjlighet att bli medlem aktiv som passiv- i kapellsyföreningen.
Betala årsavgiften 50 kr på föreningens
bankgiro 5509-1995.

Krogen på berget
VÄLKOMMEN TILL

(R.,fj {Jlersös
fDam .. & flCerrsal,ng
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

SÖKES ATT HYRA:
Charmigt hus i Mölle
sökes för spansk familj
(5 personer)
de 2 första veckorna
i augusti 2008
Vänligen kontakta
Karl Bergquist
+33 6 89 30 28 36
Gyllenstiernas alle 1
260 42 Mölle

telefon 042-34 74 20
MÖLLE kuriren
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Välkomna till oss på Hotel Kullaberg under Påsken!
Dagens lunch serveras måndag - fredag 12-14 .30. Bistro och A la carte öppet dagligen
B'runch 12-15 varje söndag

Våra öppettider och erbjudanden under Påsken & Valborg
Långfredag 21 mars
Påskbuffe serveras 12-15, Pris 175 kr per person, Bistro 15-23 , A la carte 18-22

Påskafton & Påskdagen 22-23 mars
Påskbuffeserveras 12-15, Pris 175 kr per person, Bistro 15-23

Påskfest med dans 19-01
Inkl. välkomstdrink, ]-rätters påskmeny & dans, 550 kr per person
Välkomstdrink & dansbiljett 150 kr per person

Annandag påsk 24 mars
Påskbuffe serveras 12-15, 175 kr per person, Bistro 15-23

Valborgsfirande på HK
Inkl. välkomstdrink, ]-rätters påskmeny & dans, 550 kr per person
Välkomstdrink & dansbiljett 150 kr per person
Boka nu!

Glad Påsk önskar vi på Rotel Kullaberg

HOTEL KULLABERG
Tfn: 042-34 70 00 • info@hotelkullaberg.se • www.hotelkullaberg.se

