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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

nr 3 2008

Visioner för Grand - och för Mölle
I början av sommaren bjöds styrelserna för
Byföreningen, Hamnföreningen och Vägföreningen
till Grand för att ta del av visioner som arkitekten
Pontus Möller skissat. Skisserna hade tillkommit
på initiativ av kommunalrådet Peter Kovacs
och bekostats av PEAB. Presentationen gjordes
i närvaro av kommunpolitiker och ledande
tjänstemän från både kommun och PEAB.

Styrelserna ombads återkomma efter sommaren
med sina reaktioner. I augusti hade Helsingborgs
Dagblad stort uppslagna artiklar om visionerna.

I slutet av augusti möttes man igen och de tre
föreningarnas styrelser hade talat sig samman
om ett gemensamt svar. Så här löd svaret från
föreningarna:

Mölle 2008-08-26
Kommunstyrelsen
Höganäs kommun

Mölles utveckling
Mölle är sedan många år ett av de mest frekventa utflyktsmålen för invånarna i öresundsregionen. Kullaberg och havet ger Mölle dess karaktär och utgör förutsättningarna för dagens turistnäring.
Sommartid är antalet besökare mycket stort och hamnens kapacitet fullt utnyttjad. Det serviceutbud som
finns i Mölle under sommaren saknas under resten av året.
En förbättrad service i Mölle är beroende av fler besökande under hela året och fler
åretruntboende invånare De ideskisser till Mölles utveckling som presenterats av Möllers Arkitekter/
PEAB har rönt stort intresse då de innehåller konkreta förslag på investeringar som skapar förutsättningar
för att utveckla Mölle:

1. Hamnen - hamnområdet
Mölle hamn är regionens överlägset mest besökta gästhamn. Vid friska vindar från nordväst
och väst upplevs hamnen dock som osäker och orolig och undviks därför av gästande båtar.
Antalet båtplatser i hamnen är dessutom betydligt färre än vad som efterfrågas.
Bebyggelsen på hamnområdet som är resultatet av olika tillfälliga byggnationer är visserligen en del av
Mölles charm men hamnområdet kan sannolikt utnyttjas på ett mer optimalt sätt.
Vi anser därför att en tillbyggnad av hamnen för att öka säkerheten och antalet båtplatser
är av största betydelse för Mölles utveckling. Hamnområdet bör kunna exploateras på ett sätt som
stimulerar turistnäringen och ökar Mölles attraktionskraft.
2. Bebyggelse på stationsområdet
Möllebor som valt att sälja sina villor har idag få möjligheter att finna en mindre bostad i Mölle .
Situationen är likartad för ungdomar som önskar bo i Mölle. En byggnation på stationsområdet d v s
vid Vita byn respektive längs Västra Bangatan bör därför utgöras av mindre bostäder lämpade för såväl
seniorboende som för yngre. I möjligaste mån bör bostäderna förbehållas bofasta möllebor och upplåtas
som bostadsrätt alternativt hyresrätt.
3. Grand Hotell
Grand Hotell utgör en omistlig del av Mölles själ och vi tillstyrker de föreslagna åtgärderna för att
säkerställa hotellets fortsatta utveckling. Vi är dock starkt kritiska till den föreslagna parkeringslösningen
med en parkeringsplats vid Alekärrsvägen då detta skulle öka biltrafiken på Mölles redan svårframkomliga
vägar.
Sammantaget finner vi att Möllers Arkitekter/ PEAB har presenterat ideer för Mölles utveckling som kan
vara vägledande i planarbetet för att utforma ett framtida Mölle.
Mölle som ovan
Mölle Byförening
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Mölle Hamnförening

Mölle Vägförening

Arkitekterna ser framför
sig 43 nya rum till de nuvarande 53 på Grand och
Olympia.
Parkeringsfrågan löses
på Tennisklubbens tomt,
där 49 bi/platser skissats.
Atta av totalt tio "skisser
till samhällets utveckling"
visar Grands utbyggnad.

Vid Vita byn och på stationsområdet ger
visionerna 30 nya bostäder.
Boule- och bollplaner flyttas på och ges ett
sammantaget mindre utrymme.

På utfyllnaden skissas "ett charmigt litetfiskeläge i modern tappning" med sjöbodar, verksamheter och ett trettiotal små bostäder.
En utbyggnad av hamnen ger fler båtplatser men med varsamt utformade pirar för att inte störa surfvågorna utmed strandkanten, den
unika tillgång som visionärerna föreslår samhället att ta vara på.

Vad mölleborna i gemen tycker om visionerna har säkert framkommit efter den utställning
och vid det allmänna möte som hållits i september - efter pressläggningen av detta nummer av
Möllekuriren.
TEXT: HÅKAN LIND
Illustrationer hämtade ur Mö/le - Skisser till samhällets utveckling (Möllers Arkitekter)
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Spabad på terrassen
DAHLBERG

Välkommen till
Grand i Mölle
njut av maten och utsikten !

med Skånes bästa utsikt
Öppettider, menyer, bokningar

tel 042-36 22 30
Besök gärna vår hemsida
www.grand-molle.se

Restaurang
SEASIDE
öppet fredag, lördag, söndag

Maritime gourmet
5-rätters avsmakningsmeny
fredagar & lördagar kl 19-21

VALVET
MÄKLAR FIRMA

4

MÖLLE kuriren

Bygatan 21, 260 40 Viken · vx: 042-12 16 16 · dir: 042-28 75 82
mob: 0708-50 16 17 · info@valvet.se · www.valvet.se
-

--

SUCCE!

Ja, så kan man sammanfatta byföreningens sommarsatsning med
torghandel på harnnplanen, där möllebor och sommargäster handlade,
minglade, träffade bekanta, åt och trivdes. Strålande sommarväder hjälpte
till att locka stor publik till torghandeln under de sex lördagar den pågick.
Bland handlarna kan nämnas Stattena frukt och grönt där tre generationer
sålde frukt och grönsaker. Ett av stånden kunde hyras en lördag i taget
och där hittade vi bland flera andra Britt Gudmundson med sina vackra
blomsterdekorationer.
Håkan Waerner visade vad Valvet mäklarbyrå kan erbjuda den som
funderar på att köpa eller sälja hus i Mölle och Ulla Erlandsson sålde
Frederic Täckströms Möllekalender. Kid lämnade Feskeboa för att kränga
korv till hågade spekulanter på marknaden. Timjan, basilika, rosmarin och
andra kryddor i det större formatet från Krapperup,
såldes av de kryddiga perennerna Anna Zaar och
Lena Strandmark tillsammans med Ragna Wallentin .
Hos Oldsbergs ost tog brödet slut på en timme den
första lördagen. De följande lördagarna var Monica
& Co bättre rustade och till ostarna kunde man då
köpa ett fruktbröd. Mums! Sammanfattningsvis var
torghandeln ett mycket lyckat initiativ, till trevnad
och glädje för alla oss som passade på att handla på
"hemmahamnplan!"
TEXT & FOTO: INGRID S. ERIKSSON
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Kullahalvön är i våra ögon den bästa platsen på jorden. Här väntar havet alltid runt hörnet,

och har känns naturen mer levande och livet klart lugnare. På Kullahalvön har vi på Länsbergs
våra hjärtan oellrtiial~"'lfoil·ert.renn•-,.io1tt förmedla fastigheter. Så om d u 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?

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

~
------------IBW,IOT-~
-------------
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1i-----------------www.gripen.se--------------....i--i
Där människor möts
Där affärer görs.

Karl G Nilsson
Företagsrådg.

Gunilla Fridlund
Kundrådg.

Lena Eliasson
Pri vatrådg.

Välkommen till Sparb~

Emma Unger
Kundrådg.

Gripen i Höganäs!

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

Vi installerar med

GARANTI
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 BEIIBEIIS =ivr
ALTERNATIV ENERGI AB

Fem baddräkter tycker
vi att torghandeln på
hamnplanen i somras var
värd.
Den blev precis så lyckad och
trevlig som man hade kunnat önska
sig. Heder och de symboliska
baddräkterna till alla som bidrog
och särskilt till initiativtagaren
Jörgen Pedersen i byföreningens
styrelse. En obruten entusiasm och
tumme med vädrets makter låg
bakom succen.

VÄRIIIEPU/IIPAR
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och vär[den -

Karin Janzon funderar över de glimtar av
världen som hennes mormor samlade i sitt
vykortsalbum. Karin är bosatt i Brighton,
England, men bor varje sommar på Isolda,
hennes mormors föräldrahem i Mö/le,
omgiven av minnen från gångna tider.
Janne Petterssons skepp, målat av hans egen
hand, seglar fortfarande över matrumssoffan på
Isolda där Karin sitter och bläddrar i sin mormor
Amelies röda blomdekorerade album "Cartes
Postales Illustrees ". Här samlade hon kärleksfullt
sina många vykort och ett och annat brev.
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"Tack for brevet av 3 dennes. Jag är segelfärdig och avgår
idag till Rio Grande do Sul. Många hälsningar till Mor,
John och Peter, Farmor, Farfar och Mormor. Din Far J.
Pettersson". Så stod det på vykortet som sjökapten Janne
Pettersson skickade den 18 november 1902 från Cadiz i
Spanien hem till sin tolvåriga dotter Amelie på Isolda i
Mölle. Tre månader senare kom beviset att han anlänt till
Brasilien. "Lembracas do Rio Grande do Sul" stod det
under de fantasieggande illustrationerna som inkluderade
en ozelot, en ryttare i sombrero, regnskogar och raviner,
spjut och yxor.
Jag ser den unga Amelie framför mig, alltid ljusögd
och allvarlig som på de ateljefoton som omger mig på
Isolda, och tänker på hur vykorten kom som glimtar från
okända världar långt borta från det dagliga lunket i Mölle.
Hälsningarna var ofta kortfattade, men bilderna talade desto
mer. Vad tänkte hon egentligen när hon fick korten från
Colonies Frarn;aises Haute Guinee 1904? På det ena sitter
en hövding omgiven av fjäderprydda trumslagare, på det
andra står en grupp ståtliga och lätt klädda svarta kvinnor
och ler avvaktande. Längst ner har Janne helt vardagligt
skrivit "Många hälsningar från din far J. Pettersson". Lite
mer utförlig var Janne i kortet från Corsens i Danmark
1905. Vid sidan av illustrationen av Rosa Rosalie, som
bär en fullvuxen man i frack på sin yppiga barm, förklarar
han: "Här ser du fotografi av världens största quinna som
förevisas här i dessa dagar. Hälsa mor och bröderna."
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Far Janne skrev flitigt till Amelie under åren 1902-1907.
Några år senare hade hennes bröder John och Peter gått till
sjöss och speciellt korten från John kom från världens alla
hörn -Hong Kong, Yokohama, Egypten, England, Frankrike. John var en nyfiken och god iakttagare och berättade
medryckande om sina upplevelser. I Japan "fanns det
mycket att köpa" och han hade ögonen på en 'Japansk teservis"; från St Ybes skrev han så att det vattnas i munnen
om alla exotiska frukter han ville ta med hem. "Du kan tro
att frukten här är billig. Jag har köpt en låda vindruvor som
duger att gömma hem till Sverige/ .. ./ och kistan full med
gröna apelsiner och dessutom en stor vattenmelon som
väger 6 kilo. Jo det var sant vindruvorna väger 7 kilo så jag
längtar bara att vi fingo gå till Hälsingborg för jag tror att
jag skulle få den iland utan att betala tull. Vi äter så att vi
blir sjuka men det går nog över snart igen".
Från sin blivande man Christian fick Amelie kort från
Genova, Hull, Dunkerque och Rom, såväl som från Kapstaden. Som fru Brandt, efter giftermålet 1915, samlade
hon de telegram som min morfar Christian skickade från
sina seglingar - telegram som meddelade säker ankomst,
hälsningar till jul, nyår och födelsedagar, och ibland instruktioner att möta honom i närliggande hamnar. Då och
då kom tid och datum när ett fartyg skulle passera Mölle
och jag minns själv hur mormor stod på balkongen och
viftade med ett lakan.

}1.meEes vyk9rtsa{6um
Ateljephoto, Amelie, Peter och John Pettersson
omkring 1900

Lembracas do Rio Grande do Sul 23 Febr 1903

Amelie levde merparten av sitt liv i Mölle. Genom hela
livet fortsatte hon att samla på de glimtar från världen som
hamnade i hennes brevlåda. I albumet hittar jag kort från
utvandrade släktingar i Amerika, livstecken från mina
morbröder Kickes och Hasses seglatser, bilder från New
York där min moster Ann Marie bodde på 50-talet, och
vykort från min mamma Inga från städer där jag själv vuxit
upp. Här finns till och med ett brev från mig själv från min
tid som au pair i England i slutet av 60-talet.
Men det är till de tidigare korten jag helst återvänder, och
även här sluter sig cirkeln. År 1910 flanerar John på West
Pier i Brighton och skriver sen till syster Amelie om de
kulörta lyktorna som hänger som pärlband längs strandpromenaden. Han var 16 år och skeppet låg för lastning
i Shoreham, helt nära där jag själv nu bor. Jag tänker på
John och det tragiska öde han gick till mötes när han tretton
år senare spolades överbord utanför Alaska. John vilar i
Stilla Oceanen, men något av den upprymda förundran han
meddelade lever också i mig när jag vandrar längs stranden
i min adopterade hemstad Brighton. I kvällsljuset dallrar
den nu kollapsade West Pier som en fata morgana, tusentals
starar sveper i stora sjok över järnskelettet och ljusen tänds
i de viktorianska lyktstolparna såsom de också tändes på
Johns tid. Och som John tänkte på Amelie i Mölle, så
tänker jag på mitt sommarhem Isolda som tålmodigt väntar
på mina besök med alla sina minnen från en svunnen tid.
KARIN JANZON

Femmes Malinkees de la Haute Guinee 16 juni 1904

R~

Rosalie

Rosa Rosalie corsens 15 Juni 1905

Brighton West Pier 1910
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Levande souvenirer
Exotiska ins/,ag, växter och djur från varmare länder,
som sjömännen tog med sig hem, hörde till vardagen forr i Mölle.
Fortfarande växer mullbärsträd i flera
gamla trädgårdar. Ett står i Strandhälls
trädgård på Norra Strandvägen. Charlie
Svenssons morfar, Petter Nilsson, som
var kapten på flera båtar, köpte huset
när det var nästan nytt på exekutiv
auktion 1880. Antagligen var det han
som hade med sig en liten planta hem.
Charlie minns trädet som mycket stort
när han var barn. Bären plockades i
vita emaljhinkar, som också användes
till tvättvattnet i uthyrningsrummen
på övervåningen. Den hårda vintern
1941 frös trädet ner helt, men det kom
sig och idag har det återtagit sin forna
storlek. I Stig Petersons trädgård på
Harastolsvägen bildar ett mullbärsträd
en grön vägg intill stigen Trångsund.
På Bidevindsvägen växer ett gammalt
knotigt träd i Elfvershems trädgård och
ett annat i Jan Rehnbergs trädgård på
andra sidan gatan. Detärnogmullbärsår
i år, för träden har mängder med bär att
göra saft och sylt av. Mullbärssylt lär
vara en stor delikatess.

I många trädgårdar eller utanför - de
rymde ofta - vandrade sköldpaddor
omkring. Sven-Ove Bengtsson hade
med sig fem stycken hem, en vuxen
och fyra ungar, som han köpt på marknaden i Casablanca. Han var 17 år och
mässkalle på Massilia.
''De sålde sköldpaddor på marknaderna, men försäljarna kom också ombord
och sålde. De hade plockat dem på stränderna. Man fick inte ta iland sköldpaddor, man hade dem i fickorna när man
gick genom tullen", berättar Sven-Ove.
Annies sköldpadda i Isaac Svenssons
affär blev mycket gammal. 200 år säger
någon, vilket inte är en omöjlighet för
en sköldpadda. Den fanns i huset sedan
Annie och hennes syster Ingegerd var
barn på 1920-talet och den levde fortfarande på 1970-talet. På vintrarna drog
den sig undan och gick i ide i något
av rummen. Sedan hördes den inte av
förrän fram på vårkanten då den kom
krafsande över golvet och ville ha sallad
och vatten. Hela somrarna gick den lös i
trädgården, som hade plank på alla sidor.
Efter 50--60 år lade den ett ägg, det var
alltså en hona, minns Charlie Svensson.

Affärens handlingar och räkenskaper är
bevarade ända från 1800-talet. Kanske
finns det en notering i någon gulnad
bok om sköldpaddans ålder.
Annie hade också en papegoja. Den
satt i affären och hojtade när det kom
kunder. Den kunde säga "Kalla på
Annie"! Annie tyckte mycket om papegojan och när den dog i slutet av 1950talet lät hon stoppa upp den. I ett något
tilltufsat och malätet skick, men fortfarande grön till färgen, finns den kvar
i huset än idag.
Apor togs också med hem ibland,
vilket man nog ofta snart ångrade.
Katja Löfkvists farbror Oscar, som
var född 1908, hade en apa med sig
hem. Den visade sig snart vara sjövild,
gungade i farmors kristallkrona och
uppförde sig inte alls.
Katja själv hade en sköldpadda som
barn. Den hade hennes far kapten
Hugo Ny haft med hem, antagligen
från Afrika. Han borrade hål i skalet
på den, som brukligt var, så den kunde
gå tjudrad i ett snöre i trädgården.
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Ovan: Karl Gunnar Nilssons far med apan. Bilden togs när det elektriska
installerades eller förbättrades på Krapperup. Mannen som tittar på apan är
Sjöberg som gett namn åt Sjöbergs backe i Björkeröd, som han bodde vid. Mannen längst till höger är elektriker Öh/in från Lerhamn; den fjärde är okänd.
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Till vänster, överst och i mitten: Fruktan/ag (i början på juni) på det knotiga
mullbärsträdet i Jan Rehnbergs trädgård.
Till vänster: Omogna höstmullbär; bären behöver mycket sol och värme för att
mogna och är som bäst i slutet på juli och i början av augusti. De mogna bären
är då djupblå till färgen och aromatiska och goda.
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Karl Gwmar Nilssons far var ladugårdsförman på Krapperup. Han hade en apa
som kallades Fia och ofta följde med
honom, även till kostallet.
"Du är en räli apa du", sa den välklädde
Hugo Hoberg till henne en gång. På ett
ögonblick nappade hon åt sig näsduken
han hade i bröstfickan och skuttade upp
i toppen av en stor ek vid Krapperup, där
hon rev sönder den och lät småbitarna
singla ner. Baron Nils Gyllenstierna var
mycket road av Fia och hennes påhitt,
inte minst när hon gav sig till att lyfta
på friherrinnans kjolar.
Johan Berggrens apa kommer många
äldre möllebor ihåg. En gång var den
med på kaffekalas i byn. På hemvägen
bars den av en flicka inlindad i en
babyfilt för att hålla sig lugn. I flickans
familj hade det nyligen fötts ett barn
och i tron att det var babyn lutade sig
en gammal dam över filten och utbrast:
"Åh så söt! Och så lik sin far!"
Alma Öhrström, som bodde granne
med Berggrens, berättar i boken Trasmattor, Bonader och Längor av Karin
Österling:
"Jag minns för en hel hoper år sedan
att det var eldsvåda inne hos Berggren
på andra sidan staketet här. Det var
någon gång i mars och solen sken.
Man bar ut alla möblerna på gården.

Gammalt fiskarhus i Mö/le av Alma Öhrström med Berggren och Ebba
men ingen apa.

Det såg så ynkeligt ut, men di fick i alla
fall släckt innan hela huset brann ned.
Berggrens son var sjöman och hade
haft en apa med sig hem. Den var
bunden vid köksspisen med ett snöre,
för där var alltid varmt och gott.
Köksspisama hade liksom svängda,
lösa ben på den tiden. Men apan blev
förskräckt när det började brinna. Han
drog med sig benet och sprang ner på
hamnen. Berggren efter på krokiga
ben. Där var det folk som sa åt honom:
'men Johan det bränner ju hemma hos
er, ska du inte hem '. - ' Jovisst fan
bränner de', sa han, 'men därför kan
väl inte aban löba i byn'. Han var en
så rolig och orginell man!"

Djuren hade det nog inte alltid så lätt
i sitt nya hemland. Sköldpaddorna var
långsamma och lätta att snava på, när
de inte rymde och försvann .
Sven-Ove minns att djuren ofta inte
blev så långlivade. Det var ont om
frukt, bananer t.ex. existerade inte. Det
var också ont om kontanter. De flesta
köpte på bok i affären, d.v.s. på krita,
hos Isaac Svenssons och Jonssons.
Affärsinnehavarna fick sitta emellan;
de fick betalt förstås, men det kunde
ta tid, kanske två, tre månader innan
fisket blev lönsamt och gav kontanta
pengar.

KIRSTEN KNAFVE

Ir's AMUST ...
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Kapten Alfred Knafve med hustru Lizzie
från Kapstaden, så även papegojan,
ombord på barkskeppet Ha/var. Hunden följde också med från Sydafrika till
Mö/le, inte så exotisk men berest och
tydligen med exemplariskt uppförande.
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Våra vänner kossorna -

statsanställda naturvårdare
Den som promenerar uppåt fyren stöter förr eller senare
på korna som betar däromkring. Samma sak för vandrare på
väg till Håkull via Björkeröd eller stavgångare på fäladen
och banvallen. Man behöver inte ens lämna Mölle för att
bli medveten om nötkreaturens närvaro. Deras trygga
råmanden överröstar emellanåt ljuden från människor
och motorer.
Korna i Mölles omgivningar är av olika raser, många av
dem är Highland Cattle, en sort som är särskilt lämplig
på magra marker, och som klarar av att gå ute året om.
När man stöter på kor uppe i skogen på
Kullaberg, är det lätt att få en känsla av
att de rör sig helt fritt och är lämnade åt
sitt öde. Men så är det inte. Eva Gottberg
och Ingemar Bengtsson, "prästabonden"
i Brunnby, äger korna och ser till dem
regelbundet. Eva kör varje dag en runda
med sin gula pickup till samtliga betesställen. Hon räknar djuren och tittar
vaksamt på dem. Om en ko eller en kalv
visar ett avvikande beteende av något slag
försöker hon ta reda på vad orsaken kan
vara. Det kan till exempel röra sig om en
ko som har dragit sig undan från flocken
efter att ha skadat benet.
Till den dagliga skötseln hör också att
ge djuren extra foder under perioder när
betet är dåligt, till exempel på vintern eller när det har
varit torrt länge. Korna får ensilage som placeras på
fasta foderbord runt om i markerna. Eva och Ingemar,
och deras medhjälpare, lägger ned mycket tid på att
underhålla stängsel, grindar och övergångar och att
komplettera vindskydd med mera.
Det finns ett tydligt produktionsmål för korna runt Mölle.
En gång om året ska de föda en kalv och sedan livnära
den med sin mjölk tills kalven efter fyra, fem månader
själv börjar äta gräs.
Korna kalvar för det mesta under tidig vår. De kalvar som ska gå till slakt skiljs ut i september/oktober.
Brunnbybonden levererar slaktdjuren till en "slutuppfödare" som låter dem äta upp sig under några veckor.
Att djuren betar på Fäladen och Kullaberg har stor
betydelse för att naturen ska kunna bevaras. De håller
tillbaka utbredningen av björnbär, nypon och sly av allehanda slag.
- Om vi inte hade våra djur där skulle det växa igen
väldigt snabbt, säger Eva.
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Djurhållning i ett naturreservat är ingen enkel sak,
många är inblandade.
- Krapperup äger det mesta av våra betesmarker, så
till dom betalar vi arrende. Länsstyrelsen har många
synpunkter på vad som ska göras och hur det ska ske. Till
och med EU vill ha ett ord med i laget, säger Ingemar.
Trots att det är så många inblandade tycker Ingemar att
det går bra. Han och Eva har hållit på i många år och har
upparbetade kontakter på alla håll.

Både Eva och Ingemar betonar att det, precis som
hos människor, finns olika "personligheter" bland
nötkreaturen. Enstaka individer är obalanserade och
känsliga för yttre störningar.
- Vi vill naturligtvis inte ha kor som jagar folk, säger
Ingemar. Det ligger i vårt intresse att sortera bort sådana
djur för att undvika incidenter.
Eva och Ingemar skaffade de första korna av Highland
Cattle-ras för drygt tio år sedan, och har sedan utvecklat
den så kallade öppna lösdriften successivt. Inledningsvis
var det en hel del problem i relationen mellan djur och
människor.
- Det grövsta som hänt var när en privatperson rev upp
stängslet som vi hade byggt strax innan Fågelviken,
berättar Eva. Men det var ett undantag, och kontakten
med allmänheten har blivit mycket bättre, fortsätter hon.
Numera är det sällan några större problem, och rätt ofta
får vi påringningar från människor som vill hjälpa oss,
till exempel genom att berätta att en ko har trampat ned
ett stängsel och tagit sig ut.
Eva har till och med satt upp små anslag på några ställen
där hon ber folk att ringa om de ser att något verkar vara
på tok. Var och en som rör sig i markerna kan alltså vid behov göra en insats för att kreaturen runt Mölle ska ha det
bra. Telefonnumret är 042-34 60 13 eller 0733-52 96 17.
TEXT OCH FOTO: CHRISTER WALLENTIN

Produktionen av kött blir lägre på de naturskyddade
markerna än den skulle vara om korna gick i vanliga
hagar. Man kan säga att djuren gör ett miljöarbete, och
för det f'ar Brunnbybonden ekonomisk ersättning av
staten.
- Sedan några år har vi också fått uppdrag av olika
slag från länsstyrelsen. I våras gjorde vi till exempel
en manuell röjning av femton hektar på Fäladen fram
till Vattenmöllan, och i höst efterröjer vi där. Numera
har vi också entreprenad på att sköta alla stängsel, säger
Ingemar.
Det är inte utan problem att betande djur finns i områden
där många människor rör sig, varken för ägarna eller för
allmänheten.
- Det är ovanligt att en ko angriper en människa, säger
Eva. Men visst har det hänt, och då har det alltid varit en
hund inblandad.
- Ett gott råd är att vara försiktig när man passerar en
nykalvad ko, säger hon. Under dom första veckorna
efter kalvningen är det känsligt, särskilt om man skulle
gå mellan kon och kalven.
MÖLLE kuriren
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Över 4.000 nöjda kunder!

Erika fönaterputa
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se

. Fönsterspecialisten .
Vi tillverkar

FÖNSTER & DÖRRAR
speciellt anpassade till äldre hus.

Ring för kostnadsfri offert.

042-34 90 05 www.gamlahus.com

Mölle Målarna
Utöver det traditionella måleriet utför vi även:
· fönsterrenovering
· algborttagning med hetvatten
. målning med äkta svensk linoljefärg
· äldre målningsteknik samt dekorationsmåleri
· konsultering
Vi har även försäljning av:
· rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
· algtvättmedel
· linoljefärg

Per-Johan Holmbeck
Aukt. fönsterunderhåll

Norra Strandvägen 40
260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Fd. medlem i Målaremästarnas
Riksförening

Värmepumpstankar? Dagar man till
,~E.D,1C'

CTC

> \Il \Il i.,
~.p~Dl"t'~~
w ~

FUJI··tsu
IVT/Sharp
Nordenberedaren
Välkomna!
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ISOJIEC~,:,20 (C)

VÄRME • VATTEN • KYLA SERVICE • BUTIK , - .

Nya Osterberg &Bengtsson VVS AB )
Elelhultsvlgen 33, Nyhamsllge 042-33 06 70, 070-248 48 85

' • ,~

Försäljning och installationer
av alla ledande märken!

Öppet rnand-fred 16.30-18.00, lärd 11.00-13.00
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Nu tävlar vi i en:

. 11

I

Hitta elva gator i Mölle
Hjälp oss att tala om från vilka gator de här elva motiven kommer.
Alla är väl synliga från gatan så det kan löna sig med en promenad
runt i byn, för den här gången gäller det inte bara äran.
Lämna den rätta lösningen till Lena Strandmark, Ålgränd 14, eller
maila till lenastrandmark@telia.com.

MÖLLE kuriren
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Möllekuriren frågar:

Vilken är din favoritrunda när du promenerar i Mölle?
TEXT & FOTO: INGRID S. ERIKSSO N

- Det varierar lite beroende på vädret. Om solen skiner
går jag gärna på fäladen med hunden. Då det blåser
och är molnigt brukar jag gå upp bakom kapellet. På
kvällarna går jag till hamnen, det är alldeles givet.

Nisse Blom:
- Det är skogen som gäller för mig. Jag brukar gå upp
bakom kapellet. Sedan går jag bort till Vakten och ned
till Solviken och hemåt längs vattnet om det inte blåser
alltför mycket.

Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
O<~s5klo,dsi,åkl

HÖGANÄS1'11""-~d
Höganäs Bokhandel, Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97 . Öppettider: måndag-fredag 10-18, lördagar 10-14.
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Per Kämpe och Claes Hagman,
samstämmigt:
- Det är nedre Ransviksrundan! Man
går förbi Solviken upp mot Barakullslätt och vidare till toppen av Barakullen. Där har man en vidunderlig
utsikt över byn och Öresund. En lite
rolig sak med att gå den här vägen till
Barakullen är att det finns en stig, en
tydlig sådan, som man naturligtvis
väljer. Det är bara det att den tar slut
i några taggiga snår och man måste
gå samma väg tillbaka. Antagligen är
det därför den är så tydlig. Det finns
flera mindre stigar att välja mellan för
att komma upp till toppen. Sen går vi
längs Kullaberg och avslutar rundan
med lunch "on the dark side" .

,.

Charlotte Lund:
- Vi går mycket på fäladen. Jag går också gärna bort mot Ransvik. Det är det här med berget, det lite vilda, som jag tycker om.
Ulrika Toremalm:
- Jag tycker om att gå "8:an", dvs via fäladen eller banvallen
bort till Tvillingahusvägen, sen "öglan" i riktning mot
campingen och tillbaka till banvallen. Hemåt går vi antingen
banvallen eller fäladen.

Gudrun Palmqvist:
- Jag går gärna mot Lerhamn. Hela fäladen tycker jag är
underbar, speciellt när det inte är så mycket folk ute.
Eva Hed:
- Vid dålig väderlek går jag gärna i skogen och vid
vackert väder väljer jag fäladen. Jag tycker det är så fint
då solen skiner och havet ligger stilla och alldeles blankt.
Henrik, Emma och Holger Cosmo:
- Vi joggar ju gärna och börjar då bakom kapellet och
springer mot Kockenhus och sedan via banvallen hemåt.
Just att man kan få både skogen, ängarna och havet på
rundan är så härligt!

Höst på Mölle
Krukmakeri!
Kom in
på en god soppa
efter hästpromenaden

VARMT VÄLKOMMEN'

MÖLLE

"Ti?ukMAKERI & c~~
Mölle Hamnalle 9

I

tel 042-34 79 91
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Mölles beredskap var god .... (?)
Det första minnet jag har från "kriget" var en septemberdag , när mor hämtade oss nere vid
hamnen, jag och min syster Anna-Greta. Vi skulle komma hem , mor sa att det var krig.
Jag minns att man tänkte, krig - vad är det? Det ordet fanns inte då i mitt ordförråd.
Anna-Greta och jag gick hand i hand hem med mor Emmy, det glömmer jag aldrig.
Det hade inte hänt någonting med Mölles kustförsvar på mer än
200 år sedan skansarna kom till, men nu! Det fanns befästningar
längs hela kusten liksom kring Mölle. Det började borta vid
''Tvillingahusen", där det fortfarande ligger ett värn. Detta
hade en grävd gång ner till ingången från ett vaktställe på andra
sidan om gärdsgården vid nuvarande stigen på fäladen. Nere
vid vattnet fanns mindre skydd av upplagda stenar varifrån
man kunde skjuta ut mot havet. Dessa skydd hade också tak av
stenar. Rester av dem finns ännu kvar.
Strax vid Wallentins, som vi sade, vid Fågelviken, fanns nästa
värn. Det var avsett för en kanon, som kunde köras på sina
hjul ner i värnet och sedan sättas på en lavett, så att man kunde
betjäna flera skjutvinklar. Här fanns också en grävd gång ner
till ingången. Jag minns att man provsköt kanonen vid några
tillfällen. Värnet fanns fortfarande kvar förra året, men var
nästan överväxt. Flera hundra tusen kronor har nu lagts på en
destruktionsfirma som mejslat bort resterna.

Hans-Eric Andersson
var inte mer än sju år
när andra världskriget
bröt ut. Han ger oss
några minnesbilder
från de åren då kriget
var närmare oss än
någonsin senare.
Han ger oss också en
bild över hur befäst
Mölle blev under kriget.
Han bor fortfarande
i Sundöre på Södra
Strandvägen.
Geväret som Hans-Eric
gjorde i trä under kriget
skulle än i dag kunna
skrämma bort någon
inkräktare.

På flera ställen fram till Markullen var det löpgravar. Jag minns
särskilt den som fanns i själva Markullen. Det var spännande
att vara där tillsammans med militärerna. Markullen är den nu
helt överväxta markbit, som går från slutet av Bågarpsvägen
och fram till vägkröken vid Sundöre. Löpgravarna var avsedda
för att därifrån kunna beskjuta landstigande fiender. De var så
djupa att man kunde stå nere i dem och skjuta mot havet. De
var klädda med längsgående stockar på insidan. Dessa hölls på
plats av andra stockar som var nedslagna i löpgravens "golv".

för skytten. Från trädgården hade man också tillgång till en
observationsplats bakom ett plank mellan häcken och ett äldre
uthus som fanns i vägkröken.

I gränsen mot gatan vid nuvarande Sundöre fanns "skjutgluggar''
klippta i häcken bakom "järet", stengärdsgården. Genom den
ganska höga almhäcken kunde man skjuta inifrån trädgården
utan att synas från havssidan. "Järet" var då ett visst skydd

Vid kanten av "Stelegången" fanns kulsprutevärnen, tre eller
fyra stycken. Kvarvarande rester av dessa kan ännu ses i gräset.
För inte så länge sedan hölls de mer synliga av tullare Nils
Jansson. Nu är de nästan helt övervuxna av gräs och sly.

FOTO: HÅKAN LIND

afekenstam

MÄKLARBYRÅ

"'" .;.·.ek n tam. e
042--U3330
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Amalia och Pluto
På andra sida hamnen, vid ''Tångnean" fanns nästa befästning.
Den är än i dag väl synlig vid parkeringen utanför Norra Strandvägen 8. Det värnet ligger så lågt att när det stormar riktigt
kommer havsvattnet in. Här fanns en kanon som skulle skydda
inloppet till hamnen. I själva hamnen fanns under kriget två
gamla skutor fullastade med sten som skulle bogseras ut och
sänkas i själva harnninloppet. Om jag inte minns helt fel hette
den ena Amalia och den andra Pluto.
Vid badbryggan bortom Strandpensionatet, nuvarande Strandgården, hittar vi nästa befästning. Badplatsen kallades "Athosa
kås". Familjen som då bodde i huset där Thomas Olofssons nu
bor hette Athos. Det var ett mindre fort som var nästan osynligt,
då det var täckt av sten utvändigt och nedsänkt i berggrunden.
Det var stenhuggare Blomkvist med om att bygga. Där fanns en
platta som det stod Sveriges Gibraltar på.
Längst ut var det fort som fortfarande syns väl från parkeringen
nedanför Karl XIl skansar. Det är ingjutet i berget och ansågs
som ett mycket säkert värn. Här hade man kulsprutor. Det finns
även ett fort uppe vid Grand Hötel. Det användes nog som
observationsvärn. På den tiden var vi ungdomar i byn aldrig
uppe på "backarna" som man sade. Därför vet jag inte mycket
om det.
Under kriget var hela kuststräckan klädd med taggtrådsstängsel.
Jag tror att det var inte mindre än sju olika omgångar med
stängsel utanför Sundöre. Mor och vi barn hade dock ett hål
genom stängslen som vi kunde krypa igenom när vi skulle ner
och bada. När militären skulle sätta upp stängslen fick de spetsa
stolparna som slogs ner i marken och som de fäste taggtråden
på. Då var vi barn alltid framme och samlade spinkorna för att
ha som bränsle i köksspisen där hemma. Allt var en bristvara
under dessa år.

Mor Emmy bjöd på radionyheter, kaffe och
tobaks kuponger
Utanför mitt hem Sundöre, som det numera heter, gick det
vaktposter dygnet runt med gevär på axeln med "bajonett
på". Mor brukade sätta ut vår radio i fönstret, när det var tid
för nyhetsutsändningar, och då samlades de av militärerna som
kunde komma ifrån för att höra vad som hänt ute i världen.
Ibland bjöd mor Emmy också på en kopp kaffe på dem. Detta
var uppskattat. Mor brukade också ge några tobakskuponger
till dem. Far seglade ju på sjön och där var det inte frågan om
kuponger för att få cigaretter och tobak. Det kunde erhållas
på något som jag tror kallades "utförsel". Denna min mors
givmildhet bidrog säkert till hålet i taggtrådsstängslet för att vi
skulle kunna komma till badet.
När sedan militärerna kom tillbaka från permission - många
var lantbrukarsöner - fick vi ofta fläsk och annat som de hade
med sig. Mor rostade råg till att dryga ut kaffebönorna med.

Nere hos "Postens", nuvarande Södra Strandvägen 15, var det
stall på den tiden och där hade militären hästar. Där höll vi
pojkar ofta till. Jag minns att vi försökte äta av fodret som hästarna åt, för vi tänkte att då blev vi också lika starka.
När vi var fria från skolan var vi alltid hos militären. Vi hade
ofta ett trägevär, som vi själva hade gjort, vi måste ju också vara
beväpnade. Jag har ett sådant fortfarande på vinden.
När kriget var slut och jag hunnit bli femton år, fick man gå
med i Hemvärnet. Jag minns ännu den dag då jag var hos hemvärnschefen, som då var Hugo W. Svensson i Smedstorp, och
hämtade en linneuniform med hemvärnsmärke på. När jag
cyklade hem därifrån hade jag ett mausergevär på ryggen. Då
var man ganska stolt.
Kanske lite av uppväxten sitter i fortfarande, jag är nu vid mina
sjuttiofem år fortfarande hemvärnsveteran. Dock behöver man
inte längre vara lika aktiv och jag har inget vapen längre.
HANS-ERIC ANDERSSON

Swedbank

Ja, varför inte.
Du väljer hur du vill bo. Vi hjälper dig
med finansieringen.
Ska du byta bostad eller flytta dina
bolån - kom in till oss på Storgatan
44 i Höganäs.
Läs mer på swedbank.se/boende

Militären var förlagd på hotellen i Mölle och det var många på
Jönssons Pensionat. De sov i hopspikade våningssängar, och
dessa passade vi pojkar gärna på att "sova i" under dagen när vi
kunde smyga oss in och vi var fria från skolan. Vi levde mycket
av vår skollediga tid hos militären. Där hämtade vi ofta ärtsoppa
om torsdagarna i en "mjölkaspann". Allt var ju ransonerat och
det var ett välkommet kosttillskott.

MÖLLE kuriren
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Markus Franzen är filosofie tloktor och forskare vid Lunds universitet,
ekologiska institutionen. Sedan fem år tillbaka samlar han, tillsammans med
Mikael Molander, fjärilar, skalbaggar, bin och andra insekter bland annat i
området ovanfor golfbanan och ned mot Ransvik.

Sådana här blomlådor med plexiglas
sitter på gamla träd lite varstans på
Kullaberg. Forskarna fångar insekter
för att studera vilka arter som har
försvunnit - eller tillkommit - under de
senaste sextio åren.

Läs mer och beställ
värdering på fasti,h
el)er ring 042- 3 Z-0

Vad går det här ut på?
- På femtiotalet gjordes omfattande
insektsstudier på Kullaberg i närheten
av den så kallade Hjortstugan. Det blev
ett stort material som är väl dokumenterat
och publicerat. Vi vill jämföra dåtidens
forskningsresultat med situationen i dag.
Hur har förändringen i klimatet och
landskapet påverkat insektsfaunan?
Vilka resultat har ni kommit
fram till?
- Det har skett stora förändringar, så
mycket är klart. En del är dramatiska,
till exempel att nästan hälften av alla
dagfjärilsarter har försvunnit.
Hur får man veta mer om era
studier?
- Jag har med en del i min avhandling
som jag lade fram förra året. Den heter
InsectDiversity in Changing Landscape.
Intresserade kan också kontakta mig
på 0709-72 86 48 eller maila: marlrus.
franzen@zooekol.lu.se.
CHRISTER WALLENTIN
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En skräpsamlares
berättelse
Min morgonpromenad tar drygt en
halvtimme. Jag startar i Gylleröd och
går ut på fäladen. Efter tvillinghusen
kommer jag in på banvallen. Vid Vattenmöllan gör jag en sväng uppåt campingen för att sedan återvända mot
Mölle via Tvillinghusvägen.
Emellanåt har jag störts av att det
ligger skräp längs min väg. Ibland
har jag tagit upp det, till exempel en
slängd Coca Cola-burk med tanken att
slänga den i närmaste soptunna. Men
det slutade ofta med att jag tog hem
skräpet för det var svårt att hitta ett
lämpligt avstjälpningsställe.
Jag ska inte dölja att jag var irriterad
över dem som hade slängt skräpet,
ibland till och med arg. Så onödigt och
dumt!
I juni fick jag iden att varje morgon ta
med mig en plastkasse och samla upp
allt skräp som kom i min väg. Efter varje
runda hällde jag över skräpet i en säck.
Jag höll på under sammanlagt fjorton
dagar i juni och juli, alltså under den tid
när det är som mest folk i rörelse.
När jag satte igång såg jag framför
mig att det skulle bli ett berg av burkar,
flaskor, snusdosor, glasspapper, plastpåsar, fimpar, engångsförpackningar
och annat skräp. Jag skulle fä ihop
ett underlag för en skarp vidräkning i
Möllekuriren med slarviga stängare.
Men så blev det inte! De flesta dagar
hittade jag bara två, tre saker. Det var
till och med dagar då jag inte såg något
skräp alls. När jag avs! utade min undersökning hällde jag ut alltihop och tog
bilden här nedan. Mer blev det inte.
Den totala vikten uppgick till futtiga
1,6 kilo.
Resultatet överrumplade mig, och jag
har väl inte smält det än. Tänk att det
inte blev mer! Jag har kanske irriterat
mig i onödan?

CHRISTER WALLENTIN

... våra idoga bibliotekarier
som blev välförtjänt diplomerade vid Byföreningens sommarmöte.
Årets Möllediplom tilldelades från vänster Lena Strandmark, Siv Dreiwitz,
LeifPersson, Gunn Blom och Ann Lindgren med motiveringen:
"Deras värdefulla insatser och stora engagemang för biblioteksverksamheten i Mölle har verksamt bidragit till ökad samhörighet och
trivsel för många bybor."

Konstkeramiker

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

När hösten står för dörren och vi är mer
inomhus igen är det kanske dags för
förnyelse i hemmet.
Textilier för såväl möbler och gardiner som
för dukar, kuddar m.m. visar jag gärna.
Kontakta mig för hembesök eller avtala tid
för att se tygproverna hos mig.Samarbetar
med sömmerska och tapetserare.

Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel. 042-347668, mobil 0708-342590
MÖLLE kuriren
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KYRKLIGA AKTIVITETER HÖSTEN 2008
GUDSTJÄNSTER I MÖLLE KAPELL
sön 12/10 kl. 10.00 Gudstjänst med små och stora i Mölle kapell,
Marianne Kronholm
lör 1/11 kl 16.00 AJlhelgonamusik i Brunnby kyrka. Kören medverkar.
sön 9/11 kl. 15.00 Mässa i Mölle kapell
sön 30/11 kl. 15.00 Adventsgudstjänst i Mölle kapell. Marianne Kronholm,
Brunnby kyrkokör. Adventskaffe.

Soppluncher och öppet hus hos Kapellföreningen
Kapellföreningen har två soppluncher kvar i höst. Den 1 oktober står vår egen
sundhetsapostel Agneta Jetzen för programmet och den 5 november blir det
musik från gamla tider med Eyre Wahlsten och Erik Stark.
De tidigare syföreningsmötena har nu bytts mot öppet hus för alla, kvinnor
som män, medlemmar eller inte. Varannan torsdag kl 14.30 med start 18
september håller föreningen öppet hus med kaffe i stationshuset. Det är
samma torsdagar som soporna hämtas så det är lätt att komma ihåg.

VÄLKOMMEN TILL

rJ<c,/J {}Cers;;s
IDam .. & fJCerrsal,n9
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

Visningen av kapellet under några
juliveckor drog 463 intresserade!
Kapellföreningens ordförande, Aina
Svensson, är mer än nöjd med resultatet
av denna första sommar med visningar.

För visning av kapellet
- kontakta Aina Svensson
på tel 34 73 29

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

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60
Spec. Allmän Medicin
Akutmottagning och Tidsbeställning
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Vill någon som bor i Mölle
ta hand om O/,a, fyra år?
Han älskar att vara vid
hamnen, det är hans liv.
Olas matte dog i våras
och nu längtar Ola efter
ett kärleksfullt hem.
Han vill vara ensamkatt,
är en liten fegis, men
väldigt klok och tillgiven.
Den som förstår sig på katter
rar en vän för livet.

Ring 040-401928
eller 042-347109

MÖLLE BYFÖRENINGS AKTIVITETER HÖSTEN 2008
Höstens vinprovningar
Vi i Mölle kan skatta oss lyckliga som har Kaj Zaar
på vår hemmaplan. Han anlitas som föreläsare i
ämnet vinkunskap över hela vårt avlånga land.
Det blir alltid en trevlig kväll när han delar med
sig av sitt oändliga vinvetande.
Den 13 oktober kl. 19.00 är det dags för
höstens första vinprovning med ett lite annorlunda
upplägg än vi är vana vid. Kaj arrangerar en
så kallad stationsprovning, som knyter an till
Systembolagets presentation den 1 oktober, av
de viner som kommer att finnas tillgängliga i
systembutikerna det närmaste halvåret. Deltagarna går runt mellan olika stationer och
far chansen att smaka på tre röda och tre vita viner. Kaj har valt viner som alla är
prisvärda och intressanta. Stationsprovning är ett idealiskt sätt att bekanta sig med
flera olika viner. Efter provningen serveras en lätt måltid, medan Kaj ger fördjupad
information om de aktuella vinländernas historia, geografi, geologi och de vanligaste
druvorna i respektive land
Nästa vinprovning den 24 november är på temat "Vm och charkuterier". Clas
Eriksson från Per i Viken medverkar. Vinerna kommer från länder som Frankrike,
Italien och kanske Tyskland, alla kända för sin mångfald av charkuterier.
Anmälan görs genom att betala in 150 kr/deltagare i förskott på byföreningens
plusgiro 515201-2. Kom ihåg att ange namn! Viktigt: tag med två egna glas för
provsmakningen den 13 oktober och fyra till den 24 november!
INGRIDS. ERIKSSON

MÖLLE BOKCIRKEL
på biblioteket i Mölle. Ny cirkel med
höstens böcker har just börjat.
Pris som tidigare 225:-. Biblioteket
har öppet torsdagar kl. 16-18.

Krogen på berget

Du som har tid över på dagtid
- och gärna vill hjälpa till - kan
dra ditt strå till stacken som
oavlönad

ANNONS SÄLJARE
På senare år har vi varit fyra
säljare. En av dessa skall nu
ersättas. Vi har en upparbetad
kundstock där kontakterna skall
bibehållas. Dessutom söker vi
ständigt nya annonsörer som
vänder sig till mölleboma. Vi
är utan tvivel en intressant målgrupp.
Hör av dig till Lena Strandmark
på telefon 34 79 10, som bland
allt annat också är vår annonschef.

AFTERWORK, AFTER WEEK,
AFTER DARK

MÖLLE kuriren

på restaurang Intim första fredagen i
månaden: 3/10, 7/11.
Vi ses mellan kl. 17-19.

MÖLLE kuriren

JULMARKNAD
i stationshuset lördagen den 29/11
kl. 11-17.

Möllekuriren är Byföreningens
tidning för möllebor och
möllevänner. Tidningen har också
blivit ett uppskattat annonsorgan,
en förutsättning för en fortsatt
utgivning fyra gånger årligen.

telefon 042-34 7 4 20

ran
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Många Möllebor har någon gång ätit sig mätta hos oss eller tagit en
öl med goda vänner i baren. Men vad alla kanske inte känner till, är
att här finns aktivieter hela året. Sommaren slutar inte i augusti. Den
flyttar bara inomhus. Framför brasan på vårt hotell finns det alltid
plats för en till...
Exklusiva provningar för spännande smakupplevelser
Under hösten kommer det att finnas extra mycket att göra hos oss. Du kan
t.ex. gå på vin-, rom-, whiskey- eller ölprovning under ledning av mycket
duktiga kännare. Mer information finns på vår hemsida.
Ny hemsida inom kort
Många väntar liksom vi med spänning på vår nya hemsida, och snart är det
dags! Allt som händer hos oss kommer du inom kort att enkelt kunna följa på
webben. Här hittar du också alltid våra aktuella menyer och erbjudanden.
Nyhetsbrev för dig som vill veta mer
Den som alltid vill ha koll på vad som händer hos oss, kan få det med hjälp
av vårt nyhetsbrev via e-post. Anmäl dig på vår nya hemsida, eller skicka ett
mail till info@hotelkullaberg.se.

KULLABERG
Telefon 042-34 70 00 · info@hotelkullaberg.se · www.hotelkullaberg.se

