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Vad är en detaljplan?
- Möllekuriren reder ut begreppen
Visionerna om ett framtida Mölle har tillkommit
på initiativ av kommunalrådet Peter Kovacs. På ett
välbesökt möte i september presenterades skisserna av
arkitekt Pontus Möller, Ängelholm.
Visionerna, som sammanfattningsvis fanns med i
vårt förra nummer, har väckt en stormig diskussion.
Helsingborgs Dagblad har haft åtskilliga insändare,
och en namnlista med frågor och synpunkter har lämnats
till kommunstyrelsen.
Möllekuriren har valt att inte utveckla debatten i detta
nummer med tanke på allt som redan har sagts för och
emot. Däremot redovisar vi fakta om hur kommunens
planering för ny byggnation styrs med hjälp av
översiktplan och detaljplaner.

Det måste finnas en aktuell översiktsplan ...
Alla kommuner är skyldiga att göra en översiktsplan
som visar markanvändningen på sikt. Den redovisar
den politiska viljeinriktningen för framtida planering
och byggande.
I översiktsplanen samordnas statliga och kommunala
intressen. Det kan till exempel gälla avvägningen
mellan å ena sidan riksintresset att bevara en
traditionell bybebyggelse och å andra sidan det lokala
intresset att tillgodose behovet av flera bostäder.
En översiktsplan är inte bindande för efterföljande
beslut om till exempel detaljplaner och bygglov, men
den ska användas som underlag och vägledning.
Planen kan alltså ses som en utgångspunkt för
detaljplaneringen i olika delar av kommunen.
Den översiktsplan som gäller för hela Höganäs kommun fastställdes 2002. Översiktsplanen har formen av
en markanvändningskarta. Kommunen måste minst
en gång varje mandatperiod ta ställning till om den
antagna översiktsplanen är aktuell. På nästa sida visas
den del av markanvändningskartan som gäller Mölle.
Det finns enligt kartan ett ganska stort markområde
som är avsett för bostäder. Området, som ägs av
Krapperup, ligger mellan gamla skolan och banvallen. Det ansluter till Kullabergsvägen och sluttar
svagt ned mot havet. Mellan Gylleröd och det aktuella
området ligger ett skogsparti som enligt planen inte ska
bebyggas. Hästhagen längs cykelvägen ska också vara
orörd.
Det är viktigt att betona att översiktsplanen visar var
kommunen anser att bostäder kan byggas, vilket inte
är detsamma som att de kommer att byggas där. För att
det verkligen ska bli av krävs bland annat att marken
blir tillgänglig för en ny ägare och att det finns någon
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som vill bygga i området. En annan förutsättning är
att kommunen utarbetar en detaljplan för denna del av
Mölle och att kommunen ger bygglov för projektet.

. .. som är utgångspunkt för detaljplanerna
Behovet av en ny detaljplan för Mölle har förts fram
i många sammanhang under hösten. Men det handlar
inte om en enda detaljplan, utan många. För att täcka
olika delar av byn finns det idag ett 40-tal detaljplaner.

- Min bedömning är att det inte är praktiskt möjligt
eller formellt lämpligt att arbeta med en detaljplan för
hela Mölle by. Vi kommer därför efter de inledande
arbetena att föreslå en uppdelning av Mölle i några
"plandistrikt" med en detaljplan för vart och ett av
dessa, förklarar kommunens planchef Karl-Åke
Nilsson i en aktuell PM.
En detaljplan ska ha en genomförandetid på 5-15 år.
Planen är bindande under den tiden. Det innebär att
en fastighetsägare ska ges bygglov för en byggnation
som stämmer med planen. Varje markyta inom planen
tilldelas en användning, till exempel för bostäder eller
handel. En precisering av typen "högst två våningar"
kan också skrivas in.
Under genomförandetiden f'ar planen ändras, ersättas
eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja
endast om det finns mycket starka skäl.
Att en detaljplan har en genomförandetid innebär inte
att den måste genomföras under den tiden. Men när
tiden har gått ut kan den inte längre hävdas.
De detaljplaner som finns för Mölle, och som inte har
förverkligats, är av gammalt datum. Flera är från 1940talet. Ingen av dessa detaljplaner gäller alltså längre.
När kommunen gör en detaljplan ska den ta hänsyn
både till enskilda och allmänna intressen. Detta gör
kommunen genom att samråda och ordna utställningar. .
Se rutan på nästa sida. Varje detaljplan ska också
miljöbedömas. Hur omfattande den prövningen blir
avgörs i samråd med länsstyrelsen.

Sammanfattningsvis kan man säga ...
att visionerna för Mölle är ett första steg för
framtagandet av nya detaljplaner för olika delar av
Mölle. Visionerna kan alltså inte avfärdas med att
det först skulle behövas "en ny detaljplan". Innan
arbetet med en detaljplan tar fart är det nödvändigt
att medborgare och beslutsfattare är på det klara med
vad de vill. Det är visionerna som är hönan och
detaljplanerna som är äggen, inte tvärtom!
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Vad händer nu då?
Informationen till de tre utvalda föreningarna
(byföreningen, hamnföreningen och vägföreningen),
utställningen i stationshuset och det därpå följande
stormötet var olika sätt att samla ett underlag för
kommande detaljplanearbete. De synpunkter som kom
fram under mötet - och därefter - ger många ideer att
ta hänsyn till.
För kommunledningen gäller det nu att ta ställning
i ett polariserat läge. Å ena sidan de ursprungliga
visionerna med de tre föreningarnas positiva svarsbrev.
A andra sidan en stor grupps ifrågasättande genom den
ovannämnda namnlistan.
Kristdemokraterna har, genom mölleborna Per Staffan
Johansson och Lennart Silen Alfredsson, konkretiserat
vad man tycker är genomförbart av visionerna nu.
Det skedde i en motion till kommunfullmäktige
som innebär att kommunens planavdelning snarast
arbetar fram en detaljplan som ger möjlighet att bygga
bostäder för äldre i anslutning till Vita byn; vidare att
möjliggöra etableringen av en förskola och en butik
i samma område samt att planera för byggnation på
gamla banvallen. Kommunfullmäktige kommer att
hantera motionen i vanlig ordning.
Dessutom måste kommunen bestämma om resurser
ska avsättas för nya detaljplaner i hamnområdet och för
Grands önskade utvidgning.
- Om fullmäktige konstaterar att det inte finns en
tillräcklig enighet i Mölle om vad som bör göras,
finns det alltid möjlighet att avstå från att ta fram nya
detaljplaner, säger kommunalrådet Peter Kovacs.
Ändrade detaljplaner behövs först när man vill
åstadkomma något annat än det som finns i dag,
säger han.

HÅKAN LIND och CHRISTER WALLENTIN

Mölle

Utdrag ur markanvändningskartan i översiktsplanen
för Höganäs. Det gula området söder om Gylleröd
visar var bostadsbyggande kan ske. Samma område
ses i forgrunden på flygfotot ovan.

Kommunen beskriver sitt arbete
med detaljplaner så här
I.Program
Ett program sammanfattar de utgångspunkter som
ska ligga till grund för planarbetet.
2. Planförslag
Diskussioner, undersökningar och skisser leder fram
till ett förslag till detaljplan.
3. Samråd
Myndigheter, fastighetsägare, boende och föreningar
får säga sina åsikter om förslaget. Samrådet redovisas
i en samrådsredogörelse.
4. Utställning
Förslaget ställs ut till allmänt beskådande under
minst tre veckor. Skriftliga synpunkter under
utställningen sammanfattas i ett tjänsteutlåtande.
5. Antagande
Byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar
planen.
6. Laga kraft
Har ingen överklagat inom tre veckor efter det att
antagandet offentliggjorts blir planen bindande för
hur området får användas.
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Rickard Länsberg
Fastighetsmäklare

Ulrika Källmark
Mäklarassistent

Vi på Länsbergs har alltid tyckt om den salta brisen tt'äQ
havet som ger Kullahalvön en sådan sätskild friskhet.
Nu flyttar vi västerut och ankrar ännu närmare vågorna.
Du hittar oss i Höganäs hamn, några fot frie fartyg
och bryggor. Gör gärna ett hembesök i vira nya
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Min tidningsläsande vän
Vi var nere i Mölle för att stänga huset för säsongen när
min gamle bekant, den kutande tidningsläsaren, dök upp
helt oförmodat. Jag hade inte sett den på länge. Inte sedan
i somras.
Senast vi hade rest från Solna till vår skånska semesterort
röt och ruskade stormen i hus och tallar. Vmdarna fick
sundet att spotta och fräsa och gå vitt.
Nu var allt lugnt, emellertid. Hela öresund låg blankt
som en diskbänk. Sommaren hade visserligen vissnat bort
och börjat ersättas av början till en höst och trädgårdens
alla sångfåglar hade rest söderut för att vårda luftrören.
Bara en hop kajor skingrades då och då som sprängsten i
talltopparna. Det var rofyllt här på landet.
Och potatisen, den som ska sättas i jorden i vår, var nu
äntligen uppe. Jag kände mig som en strakbent häst i
baklåren efter den ovana ansträngningen.
Det som troligen var årets sista heta sol värmde kropp och
själ och jag satt intill ligusterhäcken och läste, angenäm
till sinnes, mina tidningar. Bin och humlor arbetade i
endräkt med att bärga det lilla som fanns kvar i de allt
brunare ligusterblommorna.
Det var då den dök upp igen. På DN :s inrikessida. Jag
kände genast igen den från otaliga tidigare möten.
Den är inte större än en pormask, är karminröd till färgen
och älskar tydligen tidningar och nyheter - som en
gammal murvel. Den sprintar oerhört kvickt över sidorna
på sina små ben och slukar allt i nyhetsväg. Exakt hur
många den har vet jag inte. Det lilla knappnålshuvudet
är så litet att det inte går att räkna någonting på det. Och
förresten är den aldrig still.
Jag föll i tankar. Som så många gånger förr när jag såg
den här krabaten. Jag vet inte var den bor, förmodligen
i häcken eftersom den alltid dyker upp här. Jag vet bara
att den har en oerhörd och högst lovvärd kunskaps- och
nyhetstörst. Och en oerhörd kondition. Den lever med
tidningarna, tycks det. Som en gammal nattredaktör som
inte kan förmå sig att koppla bort jobbet. Helst, förefaller
det, skaffar den sig sin information i Stockholms
morgontidningar.
Första gången vi möttes så här vid tidningsläsningen satt
jag på ungefär samma plats och fördjupade mig i DN.
Tidningen hade då ännu inte gått över till det behändiga
tabloidformatet - att läsa den tidningen var fortfarande
som att breda ut ett lakan framför sig.
Då dök den plötsligt upp - på en inrikessida tror jag det
var den gången också. Den var synbart intresserad av
vad som tilldragit sig i riket - utanför Mölles nedklippta
ligusterhäck. Den kutade, trots de långa sträckorna, fram
och tillbaka över texter och bilder på sina korta, osynliga
b_en. S~~ om den inte kunde få nog av det som fanns på
sidan. Over rubriker och tvärs över bilder gick loppet.
Den korsade ingresser och den gnodde iväg över brödoch bildtexter. Och man undrade - blir den inte trött? Jag

menar, det var ändå mycket kutande och långa avstån
för en så liten en!
Men den kämpade outtröttligt på med sin läsning.
Följde med mig till utlandsnyheterna, försvann när
Stockholmsnyheterna dök upp, dom intresserade
tydligen inte, men var tillbaka igen när jag bläddrade upp debatt- och ledarsida.
När jag var klar med första delen lade jag den ifrån mig
försiktigt. Rädd att skada den läshungrige spring
fortfarande fanns därinne någonstans.
Men ingen fara. Den var tillbaka när jag vecklad upp
Kulturdelen. Här var min följeslagare dock något
mer kräsen, syntes det mig. Till exempel tyckte ja
mig märka att den aldrig blev särskilt tagen av rece
sionerna från experimentteatrarna ute i Stockholms
förorter. Konsthallen i Tensta var den också kallsinnig
till. En riktigt lång och tråkig drapa om lngmar Bergm
hoppades också över.
När jag bytt till Ekonomidelen blev den dock riktigt
engagerad. Hade min röde vän satsat på aktier? Den
pilade i alla fall fram och tillbaka över storbolagslistan
som en riktig börshaj. Verkade bekymrad över sina
investeringar. Hur mår den mårme i dag?
Den röda pricken följde sedan med mig över till SvD.
Vi fortsatte vår läsning och jag myste med mitt sällskap.
Och nu, den här förhösten, är min läsande kompis tillbaka
i tidningsvärlden - som en kär gammal vän. Vi läste och
förfasade oss över världens eländiga tillstånd tillsammans.
Till slut lade jag ifrån mig tidningshögen och började
fundera - och jag gör det fortfarande.
Vad är det här egentligen för en tidningsälskande krabat?
Och var hämtar den sin information när inte jag är i
Mölle?
En sak vet jag bestämt efter alla våra tidningsträffar
bredvid ligusterhäcken - min vän kommer aldrig att gå
över till att hämta sin information på internet.
Den kan inte leva utan papperstidningar - det har jag
insett för länge sedan.
Leif Aspelin
LeifAspelin är tidigare medarbetare och reporter i
Svenska Dagbladet. Numera bloggar han under adress
www.metrobloggen.se/fyrtiotalsblandning

Nu har vi hittat gatorna!
Förra numrets tävling lockade en hel del av er läsare. Kanske fick ni ge er
ut för att leta upp den eller de där sista som inte klarades från köksbordet?
Det gällde att hitta från vilka gator i byn som de elva motiven var hämtade.
Rätta svaren var:
1 Högkullsvägen
2 Häggvägen
3 Skansagången
4 Harastolsvägen
5 Solviksvägen
6 Kullabergsvägen
7 Mossvägen
8 Sillgränd
9 Möllevångsvägen
10 Fågelviksvägen
11 Södra Strandvägen Anita och Olle Thorstensson på Trappstigen hade
inte bara alla rätt utan också turen att vinna denna
bildfrån gamla Mö/le. Den är från tidigt 1900-tal
när Strajdfortfarande rann ovan jord hela vägen
från Mö/le mosse till Tångnean. Vid korsningen av
Kullabergsvägenfanns en gammal träbro.

Ny tävling:
Vart har luvorna
tagit vägen till jul?
Vår tidningsmakare, Lotta, har
skojat till det lite inför julen.
Tio tomteluvor har hon spridit ut
bland det här numrets annonser.
Nu gäller det för er att leta upp dem,
notera i vilka företags annonser de
finns och lämna lösningen i lådan
på Ålgränd 14 hos Lena Strandmark
eller till lenastrandmark@telia.com.

,►-Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
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Höganäs Bokhandel, Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag-fredag 10-18, lördagar 10-14.
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Apropå omslaget:

TYG KOMPANIET
Vi har ulliga moh airplädar,
firdiga hi ssgardiner, go a kuddar och
m vcker annat från Himla.

Välkomna!
Centralgatan -B i lliig:mäs
1142-33 22 88, 0708-57 8.3 90
Öppcttidl'r tis-frc 12-18, liir 10--14
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Om att tända till
Agneta Schmidt, deltidsboende i
Mölle med maken Gunther, har
ett upprop till alla andra i samma
situation.
- Tänd någon eller några lampor
när ni åker från Mö/le!
På så sätt kan alla hjälpas åt att fa
det lite mer upplyst i byn även
vintertid. Det finns ju utrustning
för att hålla tänt bara en viss tid
på dygnet. Då uppnår man störst
effekt till minsta kostnad - och
energiåtgång. Ett klokt förslag
som uppskattas och stöds av oss
vinterboende.

Stig Peterson på Sundborg
Denne försynte man förtjänar ett
omnämnande för sina stora insatser
i Möllekuriren. Under sina fyra år
i Byföreningens styrelse tog han
också på sig att sälja annonser för
tidningen. Solveig Johansson, som
under lång tid och på egen hand :fatt
en beundransvärd fart och omfattning
på annonsförsäljningen hade dragit
sig tillbaka efter sitt jättearbete för
byn i olika sammanhang. Nu tog flera
vid efter henne, inte minst Stig.
För snart 25 år sedan bodde Stig i
Viken men for så ofta han kunde till
Kullaberg för att där kombinera sina
två stora intressen: Att ströva i skog
och mark och att fotografera. När
grannen i Viken, Gösta Sundborg,
fick ärva huset på Harastolsvägen,
men inte kunde ta hand om det var
det den naturligaste sak i världen att
Stig slog till och blev möllebo.

Fotointresset har funnits sedan femtonårsåldern, med egen framkallning som hobby. En lådkamera för
2:50 var den första men nu har Stig
fyra kameror, två små att ha i fickan
och två systemkameror. Av dem är
Nikon D70S favoriten.
Möllekurirens läsare har :fatt se flera
prov på Stigs fotograferande. Nu
är annonsförsäljningen ett minne
blott och fotograferandet kan åter
ta mer tid, liksom en annan hobby
-modellflygning.
- Folk tycker det är en lek, säger
Stig. Och det är precis vad det är.
Men är man pensionerad ingenjör
så ligger det nära till hands att
kombinera sina intressen. I byrålådan
- än så länge - har Stig ett projekt
för att kunna flygfotografera från sitt
radiostyrda modellplan.
HÅKAN LIND
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SEASIDE

Boka vårt spabad på terrassen

Fredag 18-21 Lördag 12-17 18-21

40-gradigt vatten - året om!

MARITIME

Välkommen till. Grand Hotel Mölle
njur av maten och utsikten!

Fredag & Lördag 19-21
En kulinarisk resa bort från julbordets trängsel
fredag & lördag 5 dec - 20 dec
5-rätters gourmetmeny medjulens smaker

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

Nyårsafton med supe och dans
välkomstdrink, 5-rätters gourmetmeny,
vin till middagen, kaffe & avec,
dans till Domnivet, nyårsskål
Pris 1930:- per person

Fira nyår hemma?
Hummer * kalv * champagnemousse
Pris 525:- per person
for avhämtning kl 11-14på Nyårsafton

MÖLLE kuriren
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Unga entreprenörer i Mölle

TEXT & FoTo: 1NGR10 s. ER1KssoN

Oskar - en händig karl!
En gråmulen novemberdag står en ung man i Mölle på
knä med en pensel i handen. Det är Oskar Olofsson, i
färd med att måla husgrunden på Bökebolsvägen 19. Ett
av många uppdrag av liknande karaktär som Oskar åtar
sig. Han har alltid hållit på och grejat och hjälpt till där
det behövts.
Efter fem år som vaktmästare på Hotet Kullaberg tyckte
han att det var " lite tradigt" att jobba mellan klockan 7
och 16 varje dag och sedan inte ha mer än tre veckors
semester. När vaktmästarjobbet upphörde beslöt han att
starta eget. Företaget heter helt enkelt "Oskar" och drivs
i form av en enskild firma.

På frågan "vem är du?" blir svaret:
- Jag är en vanlig kille, 28 år, uppvuxen i Mölle. Gick
vatten- och miljölinjen på gymnasiet, men det var inte
riktigt min grej.
För fyra år sedan tog han alltså steget. Innan trodde
Oskar att det skulle bli mycket friare att vara sin egen.
Men det blev mera jobb än han väntat sig. Fast han
klagar inte. Arbetena kommer i allmänhet genom att en
kund rekommenderar honom till en annan. Från mun till
mun så att säga.
Friheten att själv kunna planera arbetet är det bästa med
att vara sin egen. Det blir tidiga morgnar, även om han
arbetat sent kvällen innan, till exempel med att förbereda
och måla detaljer som ska sättas på plats under nästa
dag. Hur han lägger upp arbetet bestämmer han själv.
-Jag kan ju själv planera så att jag har möjlighet att vara
ledig en fredagseftermiddag.
Att han etablerade sig i Mölle är naturligt. Här har han
vuxit upp, här finns familjen med föräldrarna Pernilla och
Tomas Olofsson samt lillebror Hjalmar (syster Olga studerar
i Karlskrona). Här har morföräldrarna Per och Birgit
Holmbeck drivit Turisthotellet. Ja även morfars föräldrar
har verkat här. Men att bli något inom restaurangnäringen
var aldrig aktuellt för Holmbeck-ättlingen.
- Jag gillar god mat, det är allt, skrattar Oskar.
"En händig karl" skulle man kunna kalla honom, och det
har han nog efter farfar, tror han. Då Oskar var liten hölls
han gärna tillsammans med farfar Henning Olofsson och
såg på hur farfar gjorde och lärde och tog efter.
Arbetsdagarna ser väldigt olika ut. Till Oskar kan
man vända sig om man behöver fä en mindre husrenovering gjord, hjälp med gräsklippning och annan
trädgårdsskötsel eller fä mindre måleriarbeten utförda.
Om husfasaden behöver en uppfräschning kan man
kalla på Oskar som kommer med sin högtryckstvätt
med egen strömförsörjning. De flesta uppdragen finns
här i Mölle och Höganäs med omnejd, men även i
Helsingborg. Andra firmor hyr ibland in honom när de
behöver förstärkning . I Lund håller han just nu på med
en mindre ombyggnad och en trappa.
Oskar utstrålar förnöjsamhet. Han trivs med tillvaron.
Ibland har han mera att göra, ibland mindre. Ett
framtidsprojekt som tar en stor del av fritiden är det egna
huset. Där håller han på med en helrenovering som är
tidskrävande, men Oskar säger bestämt:
- Om något år bor jag därute, på min gård i Fjälastorp.
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Storasyster == chef!
Det är fullt av gäster i kaffestugan på Krapperup. Framför
kakdisken råder lätt trängsel. Det tar tid att bestämma sig
för vilken läckerbit som till slut ska hamna på kakfatet.
Dialekter från när och fjärran surrar. Göteborgska, stockholmska, ädelhalländska å la Carl Bildt. Och förstås det
lokala idiomet. Så ser det ut, en lördagseftermiddag i
november. Isabella Hagman tar upp beställningar, sätter
fram en ny kanna med kaffe, dukar av borden och fyller
på kakfaten, nästan simultant.
"Äpplet faller inte långt från trädet" lyder ordspråket.
I 25-åriga Isabellas fall finns restauranggener sen flera
generationer tillbaka. Föräldrarna Claes och Mette
drev under många år restaurangen Rut på Skäret.
Farfar Åke Hagman var krögare på Kullagårdens
Wärdshus. Faster Ann-Sophie och farbror Jan-Åke
driver varsin restaurang. Att ta emot gäster och se
till att de trivs har den här unga småbarnsmamman
uppenbarligen :fatt med modersmjölken. På så sätt var
det kanske inte så oväntat att hon skulle välja att jobba i
servicebranschen.
Hon är född och uppväxt i Mölle. Efter en period med
pendlande mellan Venezuela och Mölle bor hon numera
här med sin man Richie och lille sonen Nicolas.
Isabella har "alltid" arbetat inom restaurang- och
cafävärlden. Hon var väldigt ung - 13 år - då hon
började jobba som frukostvärdinna på Strand i Arild. På
loven jobbade hon och skaffade erfarenhet. Lärdomar
som kom väl till pass då hon senare tog över ruljangsen
vid Sillens dag i Mölle.
- De andra krogarna i bygden drog sig ur och då beslöt
jag mig för att själv ta över. Jag har upplevt Sillens dag
under hela min uppväxttid och tycker att traditionen ska
leva vidare, berättar Isabella.
Men Sillens dag är som bekant en dagslända i almanackan. Isabellas arbete "på riktigt" är i Krapperups
kaffestuga. För sex år sedan fick hon chansen att ta över
och driva kaffestugan tillsammans med Mette. Isabella
försäkrar att hon visst trivs jättebra med att arbeta för
någon. Men att :fa sätta saker i verket, att :fa bestämma
själv, det passar en storasyster ännu bättre.
- Jag är storasyster, då blir man automatiskt chef, skrattar
Isabella.
Samarbetet med mamma fungerar väldigt bra.
- Vi kompletterar varandra klockrent! Mamma är vuxen
och håller koll på detaljer. Jag är bra på att jobba hårt
och snabbt. Sen är jag mer som kompis med personalen,
vilket är både en fördel och en nackdel.

Vid sju, åttatiden börjar arbetsdagen i kaffestugan. Då
sätter man tre sorters bröd och gör i ordning alla kakorna
samt plockar fram. Personalen kommer en timme senare
och öppnar köket, lägger på dukar, hänger upp :flaggan
och annat som måste stå klart när gästerna kommer.
Klockan 11 är de första bröden klara och kaffestugan
kan öppna för en del strögäster. Från klockan 13 och
dryga två timmar framåt är det full rusch. Det passar
lsabella som jobbar bäst under press.
Vilka ideer har hon om att utveckla företaget?
- Jag skulle bra gärna vilja kunna ha äggakakor och
lertallrikasill. Dessvärre har vi inte köket för det. Huset
är K-märkt och det blir nog både svårt och kostsamt att
bygga om det. Min dröm är att ha en mindre restaurang,
kanske catering, avslöjar lsabella.
Företagsamma lsabella har ständigt nya projekt på gång.
Nu närmast enjulmarknad, den 6-7 och 13-14 december
på gården utanför kaffestugan.
- Fem, sex stånd med fint hantverk, blommor och lite
annat, det är lagom.
Den 14 december stänger kaffestugan, för att öppna igen
ett par veckor innan påsk.
Vad driver dig?
- Jag älskar det jag gör, så enkelt är det!

MÖLLE kuriren
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Många nollåttor i Mölle
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Att 2008 blir ett rekordår står klart fast året inte är slut. Fram till mitten
av november - då den här artikeln skrevs - hade inte mindre än sex barn
fötts i Mölle. Bara det en femtioprocentig ökning jämfört med 2007. Och
går man tillbaka till 2001 innebär årets barnafödande en fördubbling av
antalet nyfödda.
Möllekurirens efterforskningar avslöjar att ytterligare en bebis väntas
före nyår. Facit för året ser dänned ut att bli sju nollåttor. Babyboom i
byn.
Om man lusläser befolkningsstatistiken, upptäcker man ytterligare en
nollåtta, nämligen Ragnar Jonsson, hitflyttad från Floby i Västergötland,
född 1908, och dänned äldst i byn. Vi hälsar alla nollåttor välkomna till
Mölle, och till Ragnar vill vi bara tillägga: bättre sent än aldrig.
Antalet mantalsskrivna invånare totalt i Mölle ökar också. Enligt den
senaste siffran, från den 4 november 2008, fanns det 737 möllebor.
Sjutton personer fler än för ett år sedan.
Om man skiljer ut barn och ungdomar ur statistiken är bilden positiv.
I dag finns det 122 personer i åldern 0-24 år i byn, vilket innebär en
ökning från början av 00-talet med tio personer.

CHRISTER WALLENTIN
Ulf Peterzon, planeringssekreterare på kommunkansliet i Höganäs,
har lämnat underlag for artikeln.

Ragnar Jonsson, född 1908

En gåva
för framtiden
Att spara till barnen är en av de bästa
investeringar du kan göra. Det ger dem helt
enkelt större möjligheter. Handelsbankens
Kapitalspar Barn är en kapitalförsäkring
som ger dina barn möjlighet att slippa börja
vuxenlivet med lån. Och den ger dig en unik
möjlighet att bestämma över kapitalet så att
det används som du har tänkt dig. Läs mer
på www.handelsbanken .se/kapitalspar_barn
eller kom in till oss så hjälper vi dig.

Handelsbanken
Handelsbanken Höganäs, Storgatan 65B, telefon 042-38 64 40
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ÄNGLAR, TOMTAR OCH ANNAT KNYTT
MYCKET HEMMABRÄNT, LITE BORTABRÄNT!
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
TILL TURISTHOTELLET ANDRAADVENT (den 7 december)
ÖPPET 14-18

@
Konstkeramiker

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

Blåraaden
Julen är nära tid för nya textilier till hemmet eller
varför inte några vackra kuddar
som julklapp?
Många vackra tyger till möbler och
gardiner finns också hos mig.
Ring gärna och avtala tid.
Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel. 042-347668, mobil 0708-342590

Silver och pärlor
Skaffa ett vackert
silverlås till ditt gamla

halsband - det blir som
nytt! Kom och titta
på mina lås av egen
design. Jag importerar
också sötvattenspärlor
från Kina. Ring gärna
innan du kommer.

ICODmgn
Bygat2n 59, Viken

För din personlighet

Köpmansgatan 6c
263 38 Höganäs
Tele/fax 042-33 10 77
info@accentahoganas.se

Ett snyggt kök
Ett härligt badrum
Nyatönster
... är det något som du
önskar dig? Då ska du
kontakta oss!

MÖLLE'S Renovering
Telefon 0733-70 60 97

Telefon 0733-70 6o 96

MÖLLE kuriren
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Asadogrillat lamm, BBQ - grillad anka eller kanske skaldjur
på planka? På Grill serverar vi grillat från fem världsdelar
anrättat med fem olika grillmetoder. Mitt i restaurangen
kolgrillas piggham, kyckling och lamm.
Förgyll nästa besök i Stockholm med en kväll på Grill.
Bordsbeställning 08-31 45 30 eller www.grill.se

KullaGourmet
Vi säljer äkta parmesanost
direkt från Italien, samt det
goda knäckebrödet som heter
Gourmetknäcke.
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Ni finner oss på Rälsvägen 3 i Mjöhult.
Telefon 042-65 135
www .kullagourmet.se info@kullagourmet.se
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Björn Sahlsten delar med sig av ett
recept till julbordet.

Skånsk leverkorv
Ingredienser:

För en trygg bostadsaffär,
teckna vår boendekostnadsförsäkring.
fastighetsbyran.se

1,2 kg
1,0 kg
80 g
80 g
6g
4g
50 g
10 g
100 g
1 dl

grislever
fett fläsk
potatismjöl
mjölkpulver
vitpeppar
kryddpeppar
koksalt
socker
rå gul lök
kokspad (från fettet)

Gör så här:
Skär levern och fläsket i mindre
bitar. Koka det i 15 minuter.
Kör det sedan i mixer tillsammans med de övriga ingredienserna. Späd samtidigt
med kokspadet.
Stoppa blandningen i svintarm.
Förväll sedan korven
I Ominuter i 75-gradigt vatten.
Kyl slutligen korven i rinnande
kallt vatten tills den är
genomkall.
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Möllekorven från en av byns två industrier
Mölle har levt på fisk och turister så länge någon kan minnas.
Bara två tillverkningsindustrier har funnits i byn, med så skilda inriktningar
som munspel och charkuterier. Munspelsfabriken fanns bara under några år
i början av 50-talet, men Sahlstens charkuterier fanns här ända fram till 1982
då man flyttade fabriken till Höganäs. Här gjorde sex heltidare och lika många
deltidare varje vecka korv som räckte lika långt som till Nyhamnsläge.
Båda de här fabrikerna låg mittemot varandra på Möllelägevägen, ett slags förtida
industriområde som nu har blivit till två villor och hotell med restaurang.
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Åke och Maj Sahlsten bakom disken i sin egen charkuteriaffär.

1945söktesigmak:arnaÅkeochMaja
Sah/sten hit från Nyhamnsläge för
att starta tillverkning och försäljning
av charkuterier. Åkes bror Erik hade
redan "mutat in" Nyhamn så det gav
sig självt. Här fanns en lokal, som
då var frisersalong (och nu Rotel
Provence), som kunde passa till
butik. Och där började det hela.
Tillverkningen fick hålla till i det
som tidigare varit vedbod. Efter ett
tiotal år nyinreddes källaren för den
växande produktionen och på 60talet byggdes fastigheten ut.
Då flyttade fabriken till nybygget
(som nu är Restaurant Intim). På
ovanvåningen hade familjen sin
bostad. Sonen Björn har ägnat hela
sitt yrkesverksamma liv åt Sahlstens
charkuterier, så småningom tillsammans med hustrun Birthe.

Recepten till alla charkuteriproduktema hade tagits fram av pappa Åke
och förfinades efter hand. Det blev
med tiden ett riktigt familjeföretag
med fastrar och farbröder engagerade
i verksamheten. Men givetvis också
andra möllebor. Aina Svensson och
Elisabeth Svensson har båda arbetat
på Sahlstens.

Sammanslagningar och flyttningar
därefter har gjort att Sahlstens nu
är borta och därmed den älskade
Möllekorven.
Även charkuterifabrikerna är säsongsberoende. Inför storhelgerna
f'ar produktionen gå på högvarv. Sylta
och julkorv till julen, smörgåsmat
till påsken och prinskorv till midsommar. Och grillkorv hela sommaren.

Butiken blev så småningom för tidskrävande i förhållande till produktionen, så affärslokalen stängdes
Numera kan Björn koppla av de här
1975 och fick bli fabriksyta i stället.
anspänningarna inför olika helger
Sahlstens korvar och leverpastej
och bara göra det som roar honom.
fanns i hela Sverige, från Stockholm
Att baka leverpastej till exempel eller
och söderut. I Skåne var Sahlstens
en och annan julkorv - vid tanken
blodkorv ett begrepp, ett varumärke
på den kommande julen kommer
som finns kvar än i dag på sina håll.
ett hastigt leende. Men den rökta
Efter nästan tio år i Höganäs lät sig
Möllekorven har han tyvärr ingen
Björn övertalas att sälja och friarna
utrustning för att göra längre.
var många och envetna.
HÅKAN LIND
MÖLLE kuriren
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Design i världsklass
Oppettider vardagar 11-18
lördag/söndag 11-16

inredning • design • belysning
Gamla Rekekr□ ken,
Narra Kustvägen 318, JONSTORP
Tel: 042-36 78 26 www.hausegarden.ws
H □ USE

fi GARDEN

C □ uld
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Golfklubben på värvarstråt
Det fanns tider då golfklubbarna växte som svampar ur jorden. Köerna
för att bli medlem var så långa att
en förutseende golfpappa eller dito
mamma anmälde sin nyfödde direkt
efter hemkomsten från BB.
Även som medlem var det svårt att
få komma ut och spela sina rundor
under högsäsong. Men sedan ett
eller ett par år tillbaka är det andra
tider. Nu är du välkommen direkt,
gammal som ung!
Det här är en tendens gäller hela
landet och har startat långt före
ekonomiska kriser och konjunkturnedgångar.

- Vi på Mölle GK har en tredjedel av
våra medlemmar boende längre bort
än tio mil, berättar ordföranden Jan
Olofsson.
- Det betyder att risken för vår del
är extra stor att många väljer bort
medlemskapet. För att få spela här
krävs att man är medlem i en golfklubb. Men spelar man bara några fä
rundor om året kan det bli billigare
att vara med i en klubb som erbjuder

green fee-medlemskap, dvs man betalar en betydligt lägre årsavgift. För
att få spela måste man sedan betala
för varje runda, s.k. green-fee.
Kreativitet, för att locka till spel, är
något som styrelserna numera rar
ägna sig åt. I Mölle GK har man satt
medlemsantalet i klubben till 1100,
men de senaste åren har avgångarna
varit större än tillströmningen. Nu
fattas man 80--100 medlemmar och
har gått ut med en värvningskampanj
bland sina egna medlemmar med
rabatt på den egna årsavgiften som
lockbete.
Minskat medlemsantal är så klart
ett ekonomiskt avbräck och det här
året pekar mot ett litet underskott.
Det kostar en hel del att driva en så
stor anläggning, men klubben har en
välskött ekonomi. Alla byggnader
och marken de ligger på, liksom alla
maskiner som krävs, är betalda utan
en enda krona i lån. Bara byggnaderna
har ett försäkringsvärde på 56 mkr!
Marken för själva banan arrenderas
på långtidskontrakt.
HÅKAN LIND

Vil<enChal~I~~
• Butik
• Tillverkning
• Chokladprovningar
Bygatan 28VIKEN •
.vikenchoklad.se
Välkomna!
MÖLLE kuriren
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Möllekuriren frågar:

När brukar du börja med julförberedelserna?

God Jul
önskar alla vi på
Krukmakeriet!
Och glöm inte
att julklapparna
finns hos oss.
Peter och Jean Wagner:

,t

MÖLLE
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I te ! 042-34 79 91

- Minst en månad i forväg börjar jag, säger Jean. Det är nödvändigt
for attfå tag i alla ingredienser som hör till vår Christmas Pudding och
Mince Pies. Det är torkadfrukt av olika slag som ingår i de traditionella
engelska läckerheterna.
-Alldeles innan jul, säger Peter som ser till den svenska delen av
familjens julbord och alltidförsöker få tag i skinka med ben så att vi får
ordentligt dopp.

Hängmörat nötkött från egen produktion
Gris, lamm och grönsaker från lokala producenter
Chark, inläggningar med mera från egen tillverkning
Hembakat bröd
Presentkorgar på beställning till jul

Öppettider
Fredagar klockan 14-18 och lördagar klockan 10--16
042-34 66 02 eller 0733-52 96 17
www.brunnbybostalle.se

16

MÖLLE kuriren

TEXT & FOTO : INGRID S. ERIKSSON

Margareta Marcus:
Jonas Norrthon:

- Den 22 december i och med att ledigheten börjar. Då köper jagjulklapparna och vi ordnar full jul med all mat
som därtill hör.

- Till forsla advent. För mig ingår advent i jul. Jag tycker om ljus i
alla former och så många som möjligt. Och så kommer det fram en
och annan ängel också.

- Jag går inte efter almanackan utan mera efter känsla och lust. Jag
pysslar lite ibland när andan faller på. Det är forstås alltid kul om man
hinner bli färdig i god tid, men inte for tidigt.
Bodil Bennheden Velge:

- Till forsla advent. Ljusstakar ska sättas fram och alla ljusen som
hör till. Så brukar jag ta fram vintergardiner och dukar som passar
den mörka årstiden. Ju/stjärnor hör också till det som sätts fram.
MÖLLE kuriren
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Möllekuriren testar löksill:

''Som olika nyanser av beige''

Inför den stundande ju/helgen ställs ni läsare som vanligt inför en del
ofrånkomliga val Ett sådant är sill Inte många av möllebornas egna julbord
saknar sillen. Flera gör sina egna inläggningar men de flesta hamnar framför
ajfärshyllorna med ett oöverskådligt utbud av olika sil/sorter. Bara av löksill
erbjuder ICA och Citygross åtta olika sorter.

Svenskarna äter årligen 5 700 ton
inlagd sill, fördelad på 16 miljoner
burkar! Mest är det löksill, därefter
senapssill och mer än en fjärdedel av
årskonsumtionen tuggar vi i oss under
julen. Det var därför naturligt attMöllekurirens testpanel gavs i uppdrag att
bringa reda ibland löksillarna.Förutom
de åtta olika sorterna hos matjättarna
införskaffades Mölle fiskrökeris egen
inläggning.

Så här gick det till
Flera kilo av världens sillbestånd hade fatt sätta livet till för att testpanelen skulle kunna utföra sitt uppdrag.
Bara en av inläggningarna var ekologisk, Abbas kravmärkta löksill, där
både sillen och löken svarar upp mot
regelverket. Det innebär bl.a. att sillen
ska komma från bestånd som inte är
på väg att fiskas ut och att maskorna i
näten inte far vara för små.

Testpanelen bestod denna gång av:
Birgit Holmbeck, nestor med ett
långt förflutet på Turisthotellet som
hon drev med maken Per. Numera
hjälper hon dottern Pernilla med
Hamnkiosken. Har både lagat och
ätit mer sill än någon annan i testlaget
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Öresund har stolta traditioner som
rika sillvatten. Redan på 1100-talet
fanns här ett givande sillfiske, men
då med Skanör och Falsterbo som
huvudorter. Mölle fanns ju inte ens
på den tiden. Genom århundradena
har tillgången på sill varierat
kraftigt, men det har funnits tider då
man "nästan kunnat ösa upp" sillen
i båten, sundets glimrande guld. Här
måste alltså sillen sitta i generna på
urbefolkningen. Numera kommer
dock sillen från Bohuslän, men mest
från norska kusterna. Den allra
bästa, säger Abba, tar de från fisket
utanför Lofoten.

Gunilla Thörn, passionerad sillätare
på Västra Bangatan, men det ska vara
mammas sill!
Lena Jörgensen, som älskar sill och
bor på Barakullsvägen.
Torsten Starfelt. Äter gärna sill, men
hustrun Margit lagar och tillsammans "exporterar" de till tyska sillhungrande släktingar.
Johan Rehnström. Bor nästan längst
ut på Norra Strandvägen, äter sill
året om och är uppvuxen i Mölle och
Bohuslän.
Håkan Lind. Testledare.
De nio olika löksillarna serverades
anonymt för att inte påverka testresultatet Här fanns nu sorter där
kilopriset varierade från 63 till 155
kronor. På bordet glimmade glas och
imbelupen snaps. Ölen skummade
och röster höjdes. Till sillen serverades
kokt potatis, knäckebröd och/eller
danskt rugbröd och mellansaltat
bordsmargarin. Att dricka till fanns
vatten eller Haribo Pilsner och genomgående Bornholmer Traditions
Akvavit. Snapsen hade testledaren
bestämt för att rensa smaklökarna
mellan sillarna.

Johan Rehnström gick till botten med
löksillarna.
Risken för sammanblandning var
stor. För mycket snaps ger samtidigt
andra, välkända risker. Testpanelen
balanserade alltså på en knivskarp
egg där för mycket eller för lite
kunde blivit förödande.
Johan var den ende i gruppen
som hade erfarenhet från tidigare
sillprovning, en erfarenhet som gjorde att han omedelbart tillskansade
sig en viss respekt. Den respekten
hade Birgit redan från början, med

sin bakgrund och sitt mångåriga
umgänge med sillen.
Trots bristande erfarenhet hos de
andra konstaterades en beundransvärd systematik i sättet att genomföra
uppdraget att ge mölleboma råd om
bästa sill för pengarna. Torsten visade
sig dessutom ha en imponerande
bredd på snapsvisor.

Sanningen att säga: Efter fem a sex
sillar började testarna så smått tvivla
på sitt uppdrag.
Många var så förvillande lika att det
började bli svårt att hålla isär dem.
Och det berodde mer på ättikan än på
snapsen. Johan ifrågasatte effekten
av de små nyanserna i recepten.
Tranbären såg trevliga ut, men nådde
de igenom ättikan? Flera sade sig leta

Aven om uppgiften visade sig vara svår lät sig inte testpanelen nedslås.
Torsten Starfelt och Lena Jörgensen var så här glada genom hela provningen.

En sjunde deltagare satt
andäktigt med under hela
sil/provningen, bredvid Birgit
på en egen stol, och grunnade
fundersamt på vad som forsiggick. Eftersom hon inte själv
ville ho en enda bit kunde hon
inte ingå i testpanelen. Det var
katten Shiva.

efter - och hitta - mer kryddpeppar
i vissa och mindre i andra sorter.
Lena uppskattade rödlöken i en av
inläggningarna (från Mölle Fiskrökeri). I övrigt retades inte färgsinnet speciellt mycket denna kväll.
Löksill är nu en gång för alla tämligen kommunalgrå.
Det mest nedslående var att kontrollsmakningen efter en första genomgång
gav andra smakupplevelser. Den sill
som känts bäst i en första omgång
kanske inte försvarade förstaplatsen
längre.
Gunilla sammanfattade: Så många
och med så små skillnader borgar
för att alla kan överleva. Hade någon
känts klart bättre för flertalet hade
den också förmodligen konkurrerat
ut några av de andra.

Abbas 'Vår finaste' den bästa?
Och så till resultatet: För en gångs
skull blev det så att den dyraste,
155 kronor kilot, också fick den
högsta poängen. Abbas löksill, med
beteckningen "Vår finaste" vann,
om än inte solklart. Kanske var
det de röda tranbären, kanske den
fasta konsistensen. Men ändå var
spridningen stor i gruppen. En av
deltagarna skrev för den vinnande
sillen bara: Nej, och tilldelade den
det lägsta betyget
På andra plats kom ICA:s egen
inläggning, 78 kronor kilot och
därmed den näst billigaste av dem
alla, med kommentarer som "extra
mjäll" och "smakig" men också
"fisksmak".
Tredjeplatsen fick Falkeskogs franska löksill (105 kronor kilot), den
enda av sillarna som avvek i färg och
därmed fick epitetet "extra kryddig".
Denna inläggning vann på sin
jämnhet. Ingen hade den i topp, men
den var heller inget bottennapp.

TEXT & FOTO: HÅKAN LIND

Till vänster ses Gunilla Thörns berömvärt forberedda tallrik. Den fokuserade damen till höger om henne är Birgit Holmbeck
MÖLLE kuriren
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Själör
ett sjöfågelparadis nära Mölle
När man står på stigen fram.for Tvillinghusen och ser ut mot Öresund, ligger Själör i forgrunden. Det är en samling stenar
som sträcker sig ungefor femtio meter längs kusten. Ön höjer sig en aning över havsytan, blott några meter utfrån stranden.
Vid lågvatten kan den se ganska imponerande ut, men när vattennivån stiger, och sjön går hög, spolas den över och syns
knappt. Så den gör inte riktigt skälfor sitt namn, som betyder säl-ö. Det är snarare en holme eller ett skär.
Själör är hursomhelst ett ställe som
alla möjliga sjötaglar gillar.
Under en stor del av året är där full
fart. Det är egentligen bara under
högsommaren som tagellivet är lite
lugnare. Nisse Länsberg är en av
flera tagelintresserade möllebor som
har ett gott öga till Själör. Han har
sett en massa arter där: havstrut,
silltrut, häger, ejder, knipa, storskarv,
havsörn, bläsand, tofsvipa, tärna,
årta, sångsvan, knölsvan, kanadagås,
fiskmås förstås .. . och många fler.
Under hösten och vintern är det
framför allt storskarvarna som sätter
sin prägel på holmen. De anländer
när det börjar bli ljust på morgnarna
framåt åttatiden - som skulle de
stämpla in på jobbet. Inflygningen
sker ofta från Kullabergshållet. De
flyger nära vattenytan, intill kusten
och ganska långsamt. De
kommer i små, tysta grupper på fyra,
fem taglar.
Nisse Länsberg berättar att han har
sett hur de lämnar skäret på eftermiddagen i stora flockar.

20

MÖLLE kuriren

På nätterna är de alltså någon annan ut sina vingar där de sitter i vinden.
stans, men Nisse kan inte säga säkert Storskarven äter all slags fisk, men
i Öresund och Skälderviken är sill
var de håller hus.
Under sommaren är det bara en- huvudfödan. Den äter omkring 350
staka, icke könsmogna ungfaglar gram fisk per dag, vilket motsvarar
som stannar kvar på stenarna utanför cirka 20 procent av fågelns kroppsTvillinghusen. Då har de vuxna fåg- vikt.
larna uppsökt sina häckningsplatser. När Nisse Länsberg :flyttade tillEtt och annat skarvpar bygger bo på baka till Mölle på sjuttiotalet var
Kullaberg, men Hallands Väderö är storskarven ovanlig. Under de senaste femton åren har beståndet ökat
en vanligare boplats.
Varför är Själör så populärt för stor- kraftigt.
skarvarna, liksom för många andra "Idagförekommerdenrikligtöverallt
fåglar? Förklaringen är enkel: De i våra trakter. Men jag tycker att det
sitter ganska säkert på dessa stenar. verkar som ökningen har avtagit, att
Nära land, men med en vallgrav det är rätt stabilt nu."
emellan. Och utanför ligger maten Skarven har etablerat sig på
många håll i landet - bland annat i
serverad.
Storskarvens :flygförmåga är inte Kalmarsund, i flera sjöar i Småland
så välutvecklad, men den simmar och i Stockholms skärgård - och
mycket bra och den är en fenomenal den har ökat snabbt i antal. Artens
dykare. Fågeln är byggd för att utbredning har kritiserats ganska
skjuta fram som en torped under hårt. Lokalt kallas den ibland för
vattenytan. Den dyker utan vidare "ålakråka".
efter fisk på 20--30 meters djup.
En känslig punkt gäller fågelns
Skarvens tjäderdräkt är inte vattentät konkurrens med fisket. Det finns
och skiljer sig därmed från de flesta inga säkra belägg för att skarven
andra sjöfåglar. Fördelen med det minskar fiskbestånden, men det är ett
är att det inte blir några luftbubblor faktum att den plockar fisk ur nät och
när den dyker, vilket skulle göra märker fisken med bitskador. Ett vandess rörelser i vattnet trögare. Men ligt problem är också att skarvar fasten sådan tjäderskrud behöver torka, nar i redskapen och skadar näten.
och det är därför storskarvarna brer
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En annan angreppspunkt är att
skarven dödar all växtlighet med
sin spillning på öar där den häckar.
Det verkar emellertid som att en stor
del av vegetationen återkommer när
skarvarna drar vidare.
Storskarven finns över nästan hela
världen. I Europa omfattas den av
EU:s så kallade fågeldirektiv, vilket innebär att allmän jakt inte är
tillåten. Däremot kan länsstyrelserna
tillåta skyddsjakt, men det sker inte i
någon stor utsträckning.

TEXT & FOTO:
CHRISTER WALLENTIN
MÖLLE kuriren
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''Det gäller att alltid vara p
Intresset för att fiska är någonting
självklart för Charlie Swensson. "Jag
är ju född här", säger han. Det var en
naturlig sak att fiska när man bodde
i Mölle. För Charlie var det en stor
sak när föräldrarna lät honom ro ut i

harnninloppet - vid fyllda sju år- och
fiska vid "lilleprick". Dessförinnan
hade han fått hållas på stranden och
nöja sig med att f'anga sandskrubbor;
feta fiskar dåförtiden när avloppen
gick rätt ut i havet.
Redan 1936 fick Charlie tillgång till
båt och båtplats i Lilla hamnen. Sedan
dess har han bytt båt flera gånger och
i dag har han en Shetlandsbåt med en
sjuhästars inombordsmotor. ''I plast
förstås." Charlie och två kamrater
fiskar regelbundet under en stor del av
året, sommarmånaderna undantagna.
De brukar få bra med fisk. Framför
allt är det lax i näten - som är gjorda
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för det - men också sjötunga, slätvar,
piggvar, rödspetta, torsk, stenbit och
flera andra sorter. De rensar fisken
direkt när den är landad. Fångsten
räcker gott och väl till deras egna
hushåll; emellanåt ger de bort fisk till
goda vänner.
Det mesta verkar vara roligt och
spännande, när Charlie berättar om
fisket. Men Sälle är inte god att tas
med. Det är en säl som då och då går
hårt åt fisken i näten. De känner väl
igen den och är ganska säkra på att den
kommer från Hallands Väderö. "Sälle
hör när vi kommer och är ibland tätt
inpå båten. Grabbarna skriker till mig,
som sitter vid rodret, att se upp." Det
har hänt att sälen har rensat våra nät
och bara lämnat kvar några halvätna
laxar."
Men Charlie verkar ta angreppen från
sälen med ro. ''Den ska också leva",
säger han. ''När det är mycket fisk i
Sundet bryr sälen sig inte om våra nät."
För att få ha näten i fred är det viktigt
att vittja dem tidigt, att inte låta dem
stå med fisk. Dels dör fisken ganska
fort eftersom de moderna nylonnäten
kväver fisken, dels minskar risken för
att sälen eller storskarvarna ska hinna
före. "Det gäller att alltid vara på
hugget, att bärga f'angsten i tid", säger
Charlie.

0

En helt lagligt fangad ål som Lennart
Svensson håller i klockan 11:25 den
27 november 2006! Den 1 maj 2007
infordes forbudet.

Under samtalet tänder Charlie till en
enda gång, och det är när ålen kommer
på tal. Han anser att förbudet att
fiska ål för alla utom de licensierade
yrkesfiskarna är omotiverat, se vidare
artikeln här intill.
"Det har aldrig f'angats så mycket ål
utanför Mölle som nu", säger han.
"Jag har stridit med fiskeriverket och
länsstyrelsen för att få dispens för
att få fiska åtminstone tio kilo per
år. Meningen var att använda röken
som står bortom hamnen. Bybor och
båtfolk skulle få se hur man röker ål."
Men trots Charlies engagemang och
en omfattande korrespondens blev
svaret nej .
Vad är det som gör att Charlie ger sig
ut i båten för att ta upp näten, även en
kall och regnig morgon på senhösten?
''Det är så spännande att se vad vi
har fått", säger han efter en stunds
eftertanke. "Jag har fiskat i hela mitt
liv, men det är samma förväntan varje
gång."

CHRISTER WALLENTIN

Slå vakt om kustfisket
Att fiska är ett av de största fritidsnöjena för svenska folket, framförallt
den manliga delen. Den största - och
växande - gruppen är sportfiskarna.
Dem ser man ofta med ett spinnspö
i handen. En krympande skara är
husbehovs.fiskarna. De fiskar för familjens behov och använder vanligen nät. Medelåldern är hög och
nyrekryteringen bland ungdomar
är liten. Yrkesfiskarna är en fåtalig,
väldefinierad skara, eftersom det
numera fordras en yrkesfiskarlicens
för att få vara det.
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RolfAndersson

Rolf Andersson i Nyhamnsläge har
hävdat husbehovsfiskarnas intressen
W1der lång tid. Han var med och bildade Kullens Fiskareförening i slutet
av sjuttiotalet för att värna om kustbefolkningens traditionella husbehovsfiske. I dag leder han en nybildad
organisation för öresW1dsfiskarna där
alla de tre kategorierna är med - även
yrkesfiskarna - både från den svenska
och danska sidan.
- Med den nya fiskelagen från 1994
kom yrkesfiskarlicensen och ett av
syftena var att klämma åt dem som
fiskade för husbehov. Det fanns en
föreställning om att de drog upp
massor av fisk som såldes svart.
- Den som inte har licens far bara
använda två nät på vardera 90 meter.
Det kan räcka när man till exempel
fiskar laxöring nära land, men om
man är ute efter flatfisk, måste man ut
en bra bit i SW1det och det kräver mer
nät. Fiskeriverket driver till och med
frågan att begränsa husbehovsfisket
ytterligare, nämligen till ett enda nät.

Men det har vi gått emot, och hittills har
verket inte fått igenom sitt förslag.
- Vi skulle vilja få in i lagen en
begränsad yrkesfiskarlicens, avsedd
för binäringsfiskare. En person med en
sådan licens borde få rätt att använda tio,
tjugo nät. Då skulle åtminstone några

personer kunna yrkesfiska året runt till
gagn för småhamnarna. I till exempel
Lerhamn och Nyhamnsläge finns det
idag inte en enda yrkesfiskare. På sommaren sjuder det av liv, men på vintern
är det helt dött. Våra hamnar får inte
förvandlas till marinor! Rolf Andersson anser att stoppet för ålfisket för alla
utom yrkesfiskarna är olyckligt.
- Tillgången på ål är god. Det gäller
framför allt den så kallade gulålen,
eller sommarålen, alltså den som är
stationär. Saragassoålen börjar det
däremot bli ont om. Ålfisket bör inte
släppas helt fritt, men jag vänder mig
mot tvärstoppet. Det vore rimligt att
tillåta husbehovsfiske av ål W1der
sommaren, och det är den linje som
vår organisation driver.

CHRISTER WALLENTIN

Allt det här erbjuder vi
Charkuterier, mejerivaror
och övriga daglivaror
Nyrökt ål samt rökt och
gravad lax
Hemlagade sillinläggningar
I kyldisken hittar du rätterna på vårt
julbord. Köp så mycket du vill.
Och du, glöm inte att beställa hummer, ostron och andra delikatesser till
nyårsfesten.

ÖPPET UNDER JUL OCH NYÅR
Fredagen den 19 december-tisdagen den

Välkommen önskar

Kid Johansson

23 december klockan 10--17 och nyårsafton

klockan 10--16. Beställningar på telefon
042-34 77 74 eller 0705-13 57 09.

MÖLLE kuriren
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Snart kommer tomten
till alla snälla barn ...
nya julkatalogen gäller till och med den 24 december eller så långt lagret räcker

Klipp ut annonsen eller ta med ~
hela tidningen till Briobutiken .ill1IIIIIII
LEKA i Höganäs så får du köpa
ett pussel för en krona.
~
Värde 299:Gäller så långt lagret räcker

Briobutiken LEKA
Storgatan 19 i Höganäs
Tel 042-332400
Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

,

~1r/fl

Söndagsöppetidecember10-13
24
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Över 4.000 nöjt.Ja kunder!

Erik6 fön5terput6
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se

Vi sular, klackar, lästar och syr. Kort sagt, vi gör alla
sorters skoreparationer. Till klackning och sulning använder
vi oss av kvalitetsmaterial som Musling, Topy och Vibram.
Öppet måndag-fredag klockan 11-18, lördagar 11-13. Ni hittar oss på
Väsbygatan 2, intill Gruvtorget i Höganäs. Telefon 042-33 13 25.

•
•
•
•

Dagens rätt
Hemlagade hamburgare
Smörgåstårtor
Catering

Under vecka 50 och 51 serverar
vi silltallrik. Och julbuffe kan
beställas för utkörning.
042-34 42 21, 0707-99 60 03

Prins Carlsgatan 26, Höganäs
www.emmasrestaurang.se

ÖPPET HUS -JULMAR

Tranan
Spa

13-14 december kl. 11-14
passa på att köpa de bästa julklapparna hos oss
PRESENTKORT
på underbara upplevelser
SPA PRODUKTER
massor av fantastiska julerbjudanden
0736-637033
Tranekärrsvägen 88
Bökebäck, Höganäs
www.trananspa.se
VÄLKOMNA!
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Inspektorn på Krapperup

"Vädret är aldrig lagom"
Innan Möllekuriren gick i tryck ring- för torrt, som i våras, eller alldeles
de vi till Mikael Olofsson och ställde för vått, som förra hösten.
några frågor om hur året har varit. Så Krapperup odlar ju majs på flera
här svarade han på dem:
fält numera. År du nöjd med
resultatet i år?
Hur blev spannmålsskörden?
- Maj och juni var väldigt torra och - Vi skördar majsen sent, först i
det slog mot vårspannmålen, bland
slutet av november, så jag vet inte
annat havren. Skörden blev bara
säkert hur utfallet blir. Men det
ser bra ut, och jag räknar med en
60-70 procent av vad vi hoppades
på. Höstvetet däremot gav nästan
normal skörd. Vi säljer majsen till
en normal skörd. Det var egentligen Bjärefagel i Torekov som matar
sina majskycklingar med den.
bättre än väntat eftersom förra
CHRISTER WALLENTIN
hösten var väldigt blöt, och det
gjorde att sådden inte blev så bra.
Ni bevattnade fälten flitigt på
Krapperup
försommaren. Räckte det inte for att
Jordbruket omfattar 940 hektar
av den totala arealen på 2 750
fo en god skörd?
hektar. Det är helt inriktat på odling
- Nej, man hinner aldrig med att
av spannmål, majs, oljeväxter,
vattna tillräckligt. Det är alltför
sockerbetor och kontraktsodling
stora ytor. Men det är klart att det
av grönsaker. Gården har en egen
gör nytta.
vattenreservoar för konstbevattning.
- Det besvärliga är att vädret aldrig
Se vidare www.krapperup.se
är lagom. Antingen är det alldeles
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Majsen skördas i slutet av november och används for uppfödning av
kycklingar.

•-----------------www.gripen.se-----------------~
Där människor möts
Där affärer görs.

Karl G Nilsson
Företagsrådg.

Lena Eliasson
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.

Britt-Maries burkar
Britt-Marie Petersson på Bökebolsvägen har samlat
burkar i plåt så länge hon kan minnas. I vanliga fall
har hon bara en liten del av burkarna framme och
skiftar - likt de stora och välrenommerade museerna
- föremålen med viss frekvens. Men i somras gjorde
hon slag i saken och visade alla, drygt 200, samtidigt
för alla intresserade.
Det är burkar från många länder och för många ändamål i samlingen, även om kakor och andra sötsaker
och kaffe har dominerat innehållet. Men det finns också
pillerburkar från apoteket och burkar för stoppegarn
och lödpasta, t o m med innehållet kvar. Många är
jubileumsburkar med kungliga motiv. Med varsamma
händer tar Britt-Marie fram en nött burk med
ungdomsbilder av drottning Elisabeth och prinsessan
Margaret. Och när burken med Cary Grant och Vivian
Leigh med motiv ur Borta med Vmden kommer på tal
:far hon något alldeles speciellt i blicken.
Utställningen i somras skulle blivit en slutpunkt på
samlandet.
-Jag har börjat inse hur knäppt det är, säger BrittMarie.
Men Möllekuriren kan konstatera, vid en senare
kontroll, att samlandet fortsätter.
HÅKAN LIND

~~

- Bygatan 21, 260 40 Viken · vx: 042-12 16 16 • dir: 042-28 75--82 - - :- ,., __
mob: 0708-50 16 17 · info@valvet.se -~.valvet.se
- MÄKLARFIRMA
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Hotell och pensionat

Köttaffärer

1
2
3
4
5
6
7
8

32 Magnussons
(i Ny's fastighet)
33 Axel Pettersson
34 Otto Nilsson (Ryhusaren)

9
10
11
12
13

Hotell Elfversson {dans)
Grand Hotell Ahlbeck (dans)
Hotell Mölleberg (dans)
Turisthotellet
Hotell Kullaberg
Hotell Lindström
Hotell Olympia (dans)
Hotell Kullagården
(utomhusdansbana)
Pensionat Jönsson
Strandpensionatet
Pensionat Kullen
Pensionat Wallentin
Pensionat Djupadal

Kafeer och konditorier
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Premiers Kafe & Konditori
Kafeträdgården
Kafe Centrum
Centralkafeet
Jeppssons Kafe
Kafe Ransvik
Kafe Rosenhall
Kafe Aldal
Kafe Baldershage

Speceri- och diverseaffärer
23
24
25
26
27

Carl Ny's
Erik Johnssons
Isaac Svenssons
Elfverssons (Rex)
Göranssons

Mjölkaffärer
28 Anna Perssons
29 Göranssons
30 Elfverssons (Rex)
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Övriga kiosker

50 Åke Lindströms vid stationen
51 Åke Lindströms vid nedre
vakten (Solviken)
52 Åke Lindströms vid egna
huset i backen
Bagerier
53
Aggis
på Gustaf Elfvers
35 Bror Karlssons
åker
+
minigolf
14 Premiers Kafe & Konditori
54
Ny's
kiosk
(innanför muren)
Skomakare
55
Möllebergs
(under verandan)
36 Skomakare Andersson
56
Turisthotellet
(innanför muren)
(Villa Sundöre)
57
Sahlstens
(vid
Villa Minnet)
37 Skomakare Bergkvist
58
Signes
kiosk
på
Femöringen
(på fyra platser)
21
Aldas
kiosk
(vid
Grindarna)
38 Skomakare Lindahl
18 Jeppssons Kafe
39 Skomakare Cederhag
59
Margit Knutssons
40 Skomakare Kristiansson
48
Thure
Kronholms
Bokhandel
60
Columbiakiosken
(Hugo
41 Fru Wiklunds (på Möllehus)
Perssons
ambulerande
42 Olof Nordstrands (på Villa lna)
korv- och glassförsäljning)
Badartiklar
Dessutom fanns det en kiosk
43 Åke Lindströms affärslokal
vid Janne Knutssons mitt emot
44 I fru Wiklunds bokhandel
Hjorthagen, en vid Kullagården
på Möllehus
45 Källarhörnan på Pensionat och en vid Fyren.
Övriga verksamheter
Jönssons
61 Kolhandlare: Anselm
Fotomagasin
Andersson
46 P.P. Lundh (även på
62
Konstnär: Gunnar Wallentin
Femöringen)
63
Målare: Viktor Johnsson,
47 Arthur Rubes (även kiosk
Hilmer
Kronholm, Carl
vid torget)
Wallentin,
Erik Wellberg
48 Thure Kronholms
64 Skräddare: Erik Andersson,
Pressbyrå
Kristensson, ldolf Jönsson
49 vid Branteli
65 Smed: Karl Willhelmsson
(Karlsro)

66 Snickare: Anton Persson,
Johan Persson, Olof Sandberg, Georg Svensson,
Gunnar Svensson
67 Taxi: Bernhard Bengtsson,
Gösta Elfversson, Evald
Hansson, Anders Wellberg
68 Buss: Mölle-Fyren (efter
tidtabell)
69 Trädgårdsmästeri:
Larsen ("Dansken")
70 Blommor och grönsaker:
Balderups kiosk
71 Fiskhandlare:Anders
Andersson (Anders Post)
72 Byggmästare: Johan
Persson, Gustaf Pettersson
73 Tvätteri: Alfa, Betty och
Johanna Persson
74 Åkeri: Gustaf Elfversson
75 Bank: Sydsvenska banken
(sommarfilial)
76 Varmbadshus: Fru Molin
77 Kallbadhus: Ute på hamnen
78 Bilverkstad: Egon Johansson, Wille Wilhelmsson
79 Kaffeservering hade även
Anna Kleen i huset efter
Ryggåsstugan. Hon hade
också getter som gick fritt
omkring uppe kring Bara-kullen. Hon kallades allmänt
för Kleinskan.
80 Sybehör: Betty Bengtsson

Hans-Otto Pyks Mölle på 1930-talet
Hans-Otto Pyk är en av byns stora berättare och har
dokumenterat byns historia i ord och bild som ingen
annan, möjligen Anders Mölleryd undantagen. Tack
vare Hans-Otto kan Möllekuriren visa den imponerande
förteckningen på motstående sida över verksamheter i
Mölle under ett livfullt trettiotal.
"Det måste dock påpekas att alla personerna under
en yrkesrubrik inte alltid var verksamma samtidigt utan
avlöste varandra", säger Hans-Otto och fortsätter: "Det
var också sommarspel i Mölle med bland annat kapprodd
från hamnen till Ransvik, Även simtävlingar på samma
sträcka. I Ransvik var det hopptävlingar från trampolin
och skönhetstävling. Ett år kröntes till och med Fröken
Sverige i Ransvik. På kvällen var det givetvis stora

festligheter med prisutdelning på Grand Hötel. Några
gånger i början av trettiotalet var det motortävlingar, s.k
backtävling med bilar och motorcyklar med eller utan
sidovagn."
Backtävlingama drog fullt av folk och hela hamnplanen,
torget framför Hotell Kullaberg och Gyllenstiemas alle
var svarta av parkerade bilar. Bilar var ju bara svarta på
den tiden. Starten gick nedanförTuristhollet och målet var
uppe vid Milstoplen bakom Barakullen med en segrartid
under minuten! Tyvärr inträffade en dödsolycka under
en av tävlingsdagama när en motorcyklist körde rakt in i
en stolpe vid uppfarten till Hotel Elfversson (nuvarande
Bella Vista).
HÅKAN LIND
AOärshuset Carl Ny.

Ingeborg Höber, dotter till
Carl Ny, var en av de största
profilerna i Mö/les affärsliv.
Bilden är av senare datum
än trettiotal, när butiken
omvandlats till snabbköp.

På Norra Brunnsvägen
fanns Johnssons affär intill
Cafe Premier. Huset finns
fortfarande kvar med spår av
affärslokalen.
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Nytt medlemsrekord i Kapellföreningen

249 medlemmar har nu den glada
duon Aina Svensson (ordförande) och
Gunn Blom (kassör) kunnat räkna in
efter årets värvningskampanj. Det är
en ökning med ca 200!
Därutöver har föreningen fatt gåvor
på över 50 000 kr med Stiernstedt

Kockenhus Kulturförening, MölleArild Rotaryklubb, Byföreningen
och Ollie och Olof Ericssons Stiftelse
som största bidragsgivare. Dessutom
måste nämnas bidrag till Gunnel
Elfverssons minne och ideellt arbete
i flera sammanhang som givit goda
inkomster. Nisse Länsberg och Restaurant Intim har stått för soppan på
kyrkluncherna.
Medlen som föreningen f"ar in används
uteslutande till kapellet och dess inventarier. Kapellet ägs av Brunnby församling, men församlingens ekonomi blir alltmer ansträngd.
Genom medlemstillströmningen och
donationerna har föreningen kunnat
bekosta den nya meditationsplatsen,
renovering av en äldre tavla och till
julen kommer förhoppningsvis en
krubba att finnas på plats i kapellet.
HÅKAN LIND

ju/marknad i stationshuset

Vi glädjer oss åt att ju/marknaden i stationshuset har kommit tillbaka - en
trevlig tilldragelse i mörka adventstider och ett populärt tillfälle att prata bort
en stund med goda vänner och grannar och - inte minst - att göra ett och annat
inköp i julpyntets eller tomtesäckens tecken.
I år var datumet den 29 november. Bland utställarna visade Britt Gudmundsson
(på bilden som togs vidforra årets ju/marknad) blommor som vi förknippar med
ju/stämning i vackra grupper och a"angemang.
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En ros i juletid
När växtligheten i naturen går på sparlåga och de allra flesta blommor och
blad bara kan anas under jorden, blir
man desto gladare över de växter som
faktiskt blommar och trivs i vinterkylan. En sådan är julrosen - som för
övrigt inte alls är någon ros!
Den är själva sinnebilden av att mörker
och kyla kan betvingas, och snöglopp
och dimma övervinnas. De knubbiga
knopparna liksom "buffar" sig upp ur
den frusna jorden. Ja, de forcerar till
och med snön.
Den vanligaste varianten av julros har
det latinska namnet Helleborus Niger.
Den har vita blommor, ofta med rosa
skiftningar på utsidan. Ögat är grönt
men ståndarna är många och gör att
blommans mittparti uppfattas som
gult. Den blommar mellan december
och april. Julrosen förekommer vilt på
bergssluttningar, från England i väster
till Turkiet i öster.

Julrosen kan anta många skepnader och
finns i olika fårger. Den kan blomma
ffi i vitt, rosa, och rött i olika nyanser till
nästan svart. Helleborus-släktet består ~ förutom den vi rätt och slätt kallar julros
I= - av ett 20-tal andra arter och dessutom
0
mängder av korsningar.
ö Det svenska namnet "julros" är en
0
u..
direkt översättning av det engelska
Julrosen är en gammal växt. Den odlades namnet "Christmas Rose".
redan av antikens greker och romare och Legenden om julrosen berättar om en
användes som medicinalväxt, till exempel ung flicka, Made/,on, som ville hyl/,a
som ktäk- och laxermedel. Men julrosen det nyfodda ]esusbarnet. Hon såg hur
ansågs också ha effekt mot bland annat den nyfodde fick värdefol/,a gåvor såsom
sinnessjukdom och melankoli.
guld, rökelse och myrra och sökte efter
Av den vanliga julrosens giftiga rot har en bwmma att ge barnet. Men vintern
dessutom framställts varggift och nys- hade varit så sträng att det inte fanns
pulver. Långt in på 1900 talet kallades några b/,ommor. Flickan brast i gråt.
växten följaktligen "svart prustrot" som Då kom en ängel for att trösta henne
anspelade på just nysningar. "Niger" är och från flickans tårar på den snötäckta
det latinska ordet för "svart". Det syftar marken växte en vacker buske med vita
på rotens färg. Helleborus är grekiska bwmmor fram. 'Varken guld, rökelse
och betyder ungefär "dödlig föda''.
eller myrra passar bättre for ]esusbarnet

6
_J

än dessa rena julrosor': sade ängeln.
INGRID S. ERIKSSON

Trädgårdens julrosor
I julens blomsterarrangemang är den
röda fårgen inte längre så alldeles självklar. Den klassiska röda julstjärnan har
fatt konkurrens av vita blommor - vita
hyacinter, azaleor och till och med vita
amaryllis. Blygast av dem alla är den
vita julrosen som söker sig upp bland
kuddmossan som ofta pryder arrangemanget.
Man köper en planta till jul och njuter
av dess långa blomningstid och när den
är över gräver man ner den i trädgården,
där den lätt etablerar sig om den far stå
i halvskugga och fuktig jord. Fast i vårt
klimat är det ovanligt att den blommar
redan till jul, trots sitt namn, utan
snarare fram på vårkanten.
Tänk på att den gärna frösår sig, så
det kan vara värt mödan att samla in
frön och stoppa i kruka, om man vill
hjälpa naturen på traven. Dessutom
kan det bli mycket spännande eftersom frösådda plantor sällan liknar
moderplantan utan oftast f"ar helt
andra färger, något som kännetecknar

Helleborus Orientalis-gruppen.

I~

Vid tidiga vårbesök på plantskolan
kan man verkligen frossa i julrosor,
som för många trädgårdsentusiaster
blivit något av ett samlarobjekt.
Och då handlar det sällan om de vita,
utan det stora antalet hybrider med
rikt varierande färgspektrum. Somliga har även prickiga kronblad, andra
dubbla - alla helt oemotståndliga!

Om plantorna i den egna trädgården
så bara skulle lyckas frambringa en
endaste liten blomma lika skön som på
plantskolans lockande - och säljande
- bilder (collaget ovan) så for man
kanske vara nöjd
Till vänster Ballard Hybrid, överst
Double Mix och ovan Spotted Hybrids.

LOTTA BIGNERT
MÖLLE kuriren
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Stugorna vid hjorthagen
På naturreservatet Västra Kullaberg,
där vi har fyren och golfbanan, finns
också en hel del stugor. Totalt på
västra delen av Kullaberg, den del
som Naturvårdsverket numera äger,
finns det sjutton fastigheter i verkets
ägo som hyrs ut. Resten är friköpta.
De som lyckats komma över en stuga
här har ofta haft lyckan att någon i
familjen från början varit engagerad
i styrelsen för den tidigare ägaren,
AB Kullabergs Natur.

0
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Många av stugorna ligger utspridda,
någon vid Åkersberget, någon längst
ut på Kullanäsan, någon ovanför
Ablaharnn.
Längs vägen hittar vi förutom Kullagården också Ransgården (den som
förr hette Kullagården). Vid elvans
green och närmare Mölle, alldeles
vid hjorthagen, finns en stuga där
ornitologerna håller till.
Men det finns också en liten bybildning norr om vägen vid hjorthagen, en riktig Sörgårdsidyll, där
den lilla grusvägen slingrar sig
mellan ett tiotal fastigheter. Gående
kan man den här vägen ta sig igenom
till stigen som löper längs hela norra
sidan av Kullaberg.
Här ligger bland annat Rönnebo,
en semesteranläggning för ABBanställda. Den tidigare Aseadirektören Jens Lassen Faarschou
Dornonville de la Cour, som en gång
bodde i den stora funkisvillan intill
tennisbanorna, var starkt engagerad
i AB Kullabergs Natur och dess
utveckling. Aktierna var till en
början spridda på så många händer
att beslutsfattandet blev lidande.
Då köpte han på sig så många
aktier som möjligt och skänkte till
Fysiografiska Sällskapet för att på så
sätt fa en stark och beslutsfähig ägare.
Som motprestation fick tjänstemannaklubben möjlighet att bygga
semesterhemmen på Kullaberg.
HÅKAN LIND
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Längst ut mot norr vid hjorthagen ligger en av stugorna som Naturvårdsverket
äger och som - åtminstone hittills - varit åtkomlig for alla att hyra.

BYGGVARUHUSET

/ OPTlfflERA /
VI HJÄLPER DIG ATT LYCKAS
HÖGANÄS

Tel. 042-33 43 00

Tala är silver men
tiga är guld

VÄLKOMtv\EN TILL

f.Rof/fltersös

IDam- & f}f,errsalon9
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid k:apellet)
Tidsbestöllning
tel. 042-34 73 71

KG Hansson var som 10-11-åring
på besök hos mormor och morfar.
- De bodde på Norra Strandvägen,
där Möllemålaren bor nu. En dag
kom en dam gående med en, som
jag uppfattade det, väldigt tung
väska. Kan jag hjälpa till?,
undrade jag.
Med gemensamma krafter lyckades de båda frakta väskan bort
till Strandpensionatet (nuvarande
Strandgården). Damen var så
tacksam att hon gav KG en hel
25-öring. Jublande glad sprang
han hem till morföräldrarna och
visade slanten.
- Det där är för mycket pengar för
dig, sa morfar, tog ifrån KG 25öringen och gav honom istället en
10-öring.

KG:s mamma vågade ju inte sätta
sig upp mot sin bestämde far utan
sköt i hemlighet till 15 öre.
- Jag har inte förlåtit gubben ännu,
säger KG.

Krogen på berget

telefon 042-34 74 20

. Fönsterspecialisten .
Vi tillv«~rkar

FÖNSTER & DÖRRAR
specieillt anpassade till äldre hus.

Ring för kostnadsfri offert.

042-34 90 05 www.gamlahus.com

Tryggt sparande till hög ränta.
Framtidskonto Max med 5,59 %* ränta. Kontot omfattas av
insättningsgarantin. Välkommen in på något av våra kontor.

• R,1nta prr 2001:JlC-16. Eftoktiv irsrc1I1t,1 5

o7

Mnimibr•lopp 5 000 kronor. Loptrd '.2 mcn,1dcr.
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Frågor & Svar ... om djur och natur
Har du sett någonting under promenaden, på stranden eller någon annanstans som du undrar över?
Vänd dig till Möllekuriren så vidarebefordrar vi din fråga till en person som vi tror kan svara på den.
Det kan handla om nästan vad som helst. Lämna din fråga på Garngränd 13
eller mejla den till: christer. wallentin@JJredband.net.

Undgår att drunkna
Hur kommer det sig att det plötsligt vimlar av daggmaskar
på grusvägarna runt Mölle en vanlig höstmorgon? Vad
far maskarna att söka sig från underjorden till ytan? Jag
har märkt att det verkar vara efter att det har regnat.
Maria Svensson
MF: Maskarna gillar fuktig jord, och de behöver den
för att överleva. Men när det regnar fylls deras gångar
med vatten och de söker sig upp till ytan. Den främsta
anledningen till det är nog att de annars skulle drunkna.
Försvunna komockor
När jag går på Fäladen ser jag att komas färska högar
förvandlas till små, utspridda exkrementklumpar på
bara några veckor. Man kunde tro att en människa petat
runt i komockorna med en pinne. Efter några månader
är de borta. Vilka insekter f'ar skithögarna att sprida ut
sig på det viset?
Christina Odelbring

Q

MF: Det är framförallt skalbaggar och flugor som
gör jobbet. Larver av bland annat dyngflugor lever av
komockor, liksom vissa skalbaggslarver. Det finns
skalbaggar som gräver håligheter i marken dit de
rullar ner avföringen. I komockor hittar man en stor
artrikedom av insekter. Exempel på arter som lever
på spillning är tordyvlar och dyngbaggar. Skalbaggar
är sannolikt de arter som påverkar komockorna mest.
Det är främst larverna som äter spillningen, inte de
fullbildade insekterna.

.-

Värmepumpstankar eller WS-arbeten,
~-:_.- då går man till!

l~Ost~~rg_&Bengtsson~~'!'!.
j

Värme • Vatten • Kyla • Service • Butik
. . ~Byggtjänst • Kompletta badnun •

■

Kaldlng: ..,
_":>~ED,1('

>

().,,.

CTC
Fujitsu
Mitsubishi

0

....z
1'eo n'<-~

042-33 06 70
070-248 48 85
Eleshultsv. 33,260 41 NYHAMNSLÄGE

www.obvvs.com

Välkomna till vår butik!
Mån-Fre 16.30-18.00
Lör
11.00-13.00
Ingen kan värme mer än vi!
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CHRISTER WALLENTIN

Återkommande råmanden
Under några dagar i oktober råmade koma runt Mölle
alldeles förfärligt. Timme efter timme. Vad hade hänt?
Gunnar O/ofsson
EG: De kalvar som är födda under våren skiljs från sina
mammor i september-oktober. Kalvarna tas hem på stall
för vidare uppfödning. När det sker händer alltid samma
sak: koma råmar i högan sky. Det är inte utan att jag blir
berörd, men det är mitt jobb och jag vet att det inte tar
många dagar förrän djuren är som vanligt igen.
Färre mördarsniglar i år
Förra sommaren plockade jag ett par tusen mördarsniglar
i trädgården. Men i somras såg jag knappt några, och
mina grannar rapporterar samma sak. Varför? Kan vi
hoppas på att slippa dem framöver?
Torsten Starfelt
MF: Många arter varierar i antal mellan olika år. Soliga,
varma somrar gynnar många av de nytillkomna arterna,
till exempel mördarsniglarna. Den regniga sommaren
2007, vintern 2007/2008 och torkan under juni 2008
påverkade troligen mördarsniglarna negativt. De kan bli

talrika fort igen. Men med dagens kunskap är det näsan
omöjligt att förutse hur många de blir kommande år.
Populära "plastpåsar"
Runt om på åkrarna ser jag vita balar så här års. Vad är
det i dem?
Lotta Muntzing
EG: Plastbalarna innehåller ensilage, vilket är konserverat gräs. Gräset som vi odlar huggs cirka tre gånger
per säsong. Efter att det har huggits f'ar det ligga
några dagar på sträng så att det blir halvtorrt. Därefter
pressas det i balar som plastas. En bal väger omkring
500 kilo. Ensilaget används som vinterfoder och som
komplettering till betet när det börjar tryta. En ko äter
cirka 30 kilo ensilage per dag på vintern när det inte
finns något bete.
MF står för Markus Franzen, som är forskare vid Lunds
universitet, ekologiska institutionen.
EG står för Eva Gottberg som är bonde i Brunnby.

Vi önskar alla
en fröjdefulljul & ett gott nytt år
Mölle Målarna
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
MÖLLE kuriren
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"$-L na en bra bok till jul!
a Biblioteket har öppet

~
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torsdagar kl. 16-18

Bäsl<askog's
Hu.[Lt:lpensionat

afekenstam

MÄKLARBYRÅ

www.ekenstam.se
042-123330

FÄRSK FISK
RÖKT FISK
SKALDJUR
INLÄGGNINGAR

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
MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Keramikgatan 2 i Höganäs
TEL. 042-33 13 32
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Tel. 042-23 85 82
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Vädret blir som det blir. Så kan
många resonera, men för dem
som haft eller har sin utkomst
av sjön - eller jorden - är vädret
viktigare än så.
För lantbruket är det väsentligt
med temperatur och nederbörd, för
sjöfolket är det vindar och strömmar
som är det viktiga. I Mölle är det
därför naturligt att intresset mest
handlat om sjörapporterna.
Och av lång erfarenhet har vi lärt
oss att "dansken" är mer att lita till
än SMHI. Vi ligger ju lite närmare
Danmark än Norrköping, så det är
kanske inte så underligt.
Men i detta satellitiserade och datoriserade tidevarv behöver man inte
befinna sig på plats för att veta
hur vädret är - eller ska bli. På nätet har vi hittat www.yr.no, en norsk
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vädertjänst som både visar en över- ra väderprognosen för just Mölle
sikt över sol, temperatur, nederbörd - liksom för vilken annan ort som
och vind under morgon, dag och helst i hela värden.
kväll tre dagar framåt och timme för Möllekuriren har testat prognoserna
timme om man så önskar. I en och under några veckor och kunnat
samma bild. Föredömligt lätt och konstatera mycket god träffsäkerhet.
HÅKAN LIND
överskådligt. Dessutom kan man

Välkommen till oss
på Tandläkargruppen i Höganäs
Storgatan 47, telefon 042-34 04 44
MÖLLE kuriren
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KYRKLIGA AKTIVITETER
DECEMBER

JANUARI 2009

14 december kl 15.00
Söndagsgudstjänst med dop/
söndagsgudstjänst i Mölle kapell.
21 december kl 10.00
Högmässa i Mölle kapell. Kyrkkaffe.
24 december kl 11.00
Gudstjänst vid krubban i Mölle
kapell. Pax, Amicitia, barngrupperna.
24 december kl 23.30
Midnattsmässa i Mölle kapell.

1 januari kl 15.00
Gudstjänst inför det nya året
i Mölle kapell
18januarikl 15.00
Söndagsgudstjänst med dop/
söndagsgudstjänst i Mölle kapell.

FEBRUARI
15 februari kl 15.00
Söndagsgudstjänst med dop/
söndagsgudstjänst i Mölle kapell.

MUSIK I VINTERTID
Lucia 13 december
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 18.30

Nyhamnsgården, Paxkören
Konsert i Krapperups konsthall, Caritas
Högtid i Brunnby kyrka, Amicitia och Caritas

Julkonserten 21 december kl 16.00
Brunnby Kyrkokör, Amicitia, Håkan Wramsmo, baryton, Karolina WeberEkdahl, violin, Tomas Ebrelius, violin, Johanna Skoglund, viola, Charlotta
Weber Sjöholm, violoncello, OlofTholander, orgel, piano, Agneta Weber
Sjöholm, dirigent

23december
kl.14.30

kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 23.30

Gudstjänst vid krubban i Mölle kapell
Körerna Pax och Amicitia, barngrupperna
Julbön i Arilds kapell, Körsång
Julbön i Brunnby kyrka, Körsång
Midnattsmässa i Mölle kapell

Juldagen
kl. 07.00

Otta i Brunnby kyrka, Brunnby Kyrkokör

Annandag Jul
kl. 16.00

Julens sånger och psalmer i Brunnby kyrka, kören Ad Libitum

Nyårsafton 31 december
kl. 16.00

Nyårsbön med musik i Brunnby kyrka

Onsdagen den 21 januari 2009
kl 19.00

Konsert med Indrakvartetten i Brunnby kyrka. Entre

Finn ro för kropp och själ genom

avslappnande
massage
Unna dig en stund hos
PROFYLAXEN
(
på Bella Vista
~

~1--111

Margareta Nordkil
0431 29055
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Bredvid vattentornet ovanför
grindarna har Telia haft en 36 meter
hög mast ett antal år. Nu kommer
Tele2 med en lika hög mast.
Fundamentet är på plats och masten
ska resas så fort som möjligt.
Det var meningen att den skulle
stå intill Telias mast, men efter
befarade störningar från Telia fick
Tele2 flytta sig ett 20-tal meter
åt öster och placeras nu alldeles
intill bommen över vägen in mot
östra Kullaberg. Inför bygglovet
klagade de 7-8 fastighetsägare som
ligger närmast, men någon fara
för strålning beaktas inte. Alltså
beviljas bygglov utan vidare.

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

Julbön på Nyhamnsgården, Karolina Weber Ekdahl, solosång

Julafton 24 december
kl. 11.00

Tele2 vill nå lika högt
som Telia

MÖLLE kuriren

Morgongympa i Mölle
för kvinnor 55+
Allsidig träning för dig som vill öva
rörlighet, balans och styrka till skön
musik. Stretch och avslappning
avrundar varje pass.
Agneta Jetzen 347 532

l9Bl~.~qff1~~~!~!
Krapperupsv. 115, 260 41 Nyhamnsläge

Gunilla Bergdahl
cert.massör

JULÖPPET
presentkort
klassisk & taktil massage .
NYHAMNS
HÄLSOCENTER
0708--32 08 93

Bara några rader från ...

MÖLLE VÄGFÖRENING
Vägföreningen vill uppmärksamma
alla på att vägarna inom Mölle alltid
ska erbjuda fri framkomlighet.
Klagomål har inkommit från kommunen om att renhållningsfordon vid
upprepade tillfällen stött på problem.
Enligt Trafikförordningen f'ar ett fordon inte stannas eller parkeras på en
sådan plats eller på ett sådant sätt att
fara uppstår eller trafiken onödigtvis
hindras eller störs.
Utryckningsfordon som hindras kan
medföra oerhörda konsekvenser.

JULBORD
på Hotell Kullaberg
för alla möllebor
lördagen den 13 december kl.14.00.

Julpris - extra, extra
för möllebor- 275:Anmälan till Hotel Kullaberg
på tel. 347000, kod 347
Ta ljus i hår eller stjämgossemössa
och kom!
Samarbete mellan
Mölle byförening och Hotel Kullaberg

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

I

Stresshantering Yoga Meditation Zonterapi Föreläsningar
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AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING
NYTT ÅR - NYA VINER
Bäst att
genast ta
fram den nya
almanackan
för 2009
och boka
in vårens
vinprovarträffar under
ledning av
Kaj Zaar.
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Måndagen
den 23 februari kl. 19.00
Måndagen den 23 mars kl. 19.00
Pris 150:- per tillfälle och anmälan
sker genom betalning till
Byföreningens plusgiro 515201-2.
Träffarna är på stationshuset
och deltagarna ombeds att ta med
sig fyra glas.
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KURS I LIVRÄDDNING
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Doktor

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

Nordstrand

Livräddning med inriktning
på barn och äldre - kurs
tisdagen den 24/2 kl. 18.30
på Räddningstjänst i Höganäs.
Anmälan till
Anna Zaar 347355 eller
Lena Strandmark 34 7910

MÖLLE kuriren
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abe g håller vi på traditionerna och
w nsktjulbordmed havet ifokus och
ctru'e av godsaker! Nyår firar vi med en
5-rätters nyårssupe och glittrande .fyrverkerier.
Men det tar inte slut där. ..
0

\._..

Äkta skånskt julbord!
Med inspiration från havet. 395 kr/person
Gnistrande nyår!
Fest i matsalen med underhållning, 5-rätters
nyårssupe och fyrverkerier.
Dagens Lunch
Serveras måndag-fredag, 89 kr
Söndagsbrunch
Serveras varje söndag, december-februari.
Brunch/Soppbrunch 169 kr/139 kr
After Work
After Work i Bistron varje fredag!

För mer information om våra aktiviteter och erbjudanden,
besök vår nya hemsida www.hotelkullaberg.se .
Där kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev!
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HOTEL KULLABERG
Restaurang . Hotell . Konferens

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

