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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner
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Arbetsgrupp inom Byföreningen
förespråkar mer byggnation
Nästan 40 procent av byns invånare
är över 65 år! Behovet av mindre, lättskötta bostäder för äldre borde alltså
vara stort och är det förhållande som
tas upp först av den arbetsgrupp
inom Byföreningen som tog sig an
boendefrågorna under våren.

Till gruppen anslöt sig Lillemor
Eriksson Thiis, Anders Falkenius,
Britt och Claes Gudmundsson,
Gunilla Klang, Lena Strandmark,
Aina Svensson, Tomas Svensson,
Birgitta och Lars Unger samt
Ragna och Christer Wallentin.
Harald Steinbrecher lämnade också
synpunkter till gruppen.
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Gruppen beskriver de olika önskemålen för boendetyper: lättskötta,
mindre bostäder för i första hand
äldre respektive nybyggnation i
större omfattning än enstaka hus
på tillgängliga tomter. Man nämner
också önskemålet att bevara småskaligheten i byn, en av de saker som
gör Mölle till vad det är. De här olika
önskemålen strider onekligen mot

varandra. Sammanfattningsvis anser
dock gruppen att viss nybyggnation
ändå bör förordas.
Gruppen ser gärna en byggnation på
stationsområdet av åtminstone 8 radhuslägenheter. Dessa bör placeras nära
stationshuset, dels på den obebyggda
tomten nedanför Vita byn, dels strax
söder om boulebanan med adress
Västra Bangatan.
I hopp om att öka underlaget för
olika typer av service talar man sig
varm för ytterligare nybyggnation.
Det i översiktsplanen markerade området för byggnation, det vill säga
mellan infarten och banvallen i höjd
med gamla skolan, anses kunna hysa
mellan 40 och 60 hus i någon form av
gruppbebyggelse. "Mölle trädgård"
har myntats som arbetsnamn för
området.
Den sj u sidor långa rapporten finns
nu hos kommunen, som ett underlag
för utarbetande av plandirektiven.
HÅKAN LIND

Hotel Provence

Konstkeramiker

KERSTIN TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods

Välkomna till oss!
Vi serverar
en trevlig sommarmeny
i matsal och uteservering.

Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

Tommy Strömberg

HARMONI

&

BALANS

Möllevägen 6, Mölle

Tel. 042-35 39 30
Fax 042-35 39 39
www.hotelprovence.se
info@hotelprovence.se
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Vad händer se'n då?
Följetongen Mölles detaljplaner fortsätter.
Kommunens planavdelning med planchefen KarlÅke Nilsson i spetsen har ett mastodontiskt arbete
framför sig.
- Nu inriktar vi oss på att göra om de 35--40 gamla
planerna till betydligt färre, färre än tio i alla fall ,
säger planchefen. Mölleborna förstår nog inte
riktigt hur mycket resurser som kommunstyrelsen
avsätter till detta, konstaterar han.

Vid ett av Byföreningen arrangerat möte i januari
formerades fyra arbetsgrupper. Dessa sku lle försöka
sammanställa synpunkter från byn avseende i vilken
ordning de befintliga detaljplanerna borde omarbetas
och på så sätt bli ett underlag för kommunens
prioriteringsbeslut. De fyra arbetsgrupperna var inriktade
på boendefrågor, harnnornrådet, trafikfrågor respektive
profilfrågor. Efter årsmötet sändes gruppernas rapporter
till kommunstyrelsen. Nu ligger de som en del att beakta
för planavdelningen i det fortsatta arbetet.
Planchefen ser för egen del fyra delområden att hantera
framöver: Ett befintligt ärende avseende SCA-området
ska förhoppningsvis kunna avslutas som en särskild del.
Hamnornrådet har kommunstyrelsen sagt ska drivas som
en särskild fråga och parallellt med övrigt planarbete
för resterande Mölle. Dessa planer är det tredje området
och det fjärde området är planering för eventuell
nybyggnation.

Nästa steg i beslutsordningen är att kommunstyrelsen,
förhoppningsvis efter sommaren, ska kunna fatta beslut
om plandirektiv. Detta ska ligga till grund för vidare
arbete med planprogram, dvs strategin för att slutföra
detaljplaneprogramrnet i 4--o delprojekt. Först därefter
kan arbetet med de konkreta detaljplanerna starta. I
kalendertid befinner vi oss då på senhösten eller i början
av 2010. Hur lång tid som behövs för att utföra själva
arbetet därefter är helt och hållet beroende av vilka
resurser planavdelningen kommer att ha. Åtminstone rör
det sig om en tvåårsperiod. Eventuella överklaganden mot
planerna är då inte inräknade.
Vad händer med förra årets visioner?
Jo, de finns med bland andra underlag för formulerande
av plandirektiv och för arbetet med att ta fram nya
detaljplaner. Arbetet med att ta fram och besluta om
plandirektiv är en politisk uppgift. Här finns inget samråd
med berörda reglerat i lagstiftningen, det kommer först
när detaljplaneförslagen finns. Vill man påverka i nuläget
gör man det genom att diskutera med våra beslutande
politiker. I kommunfullmäktige finns för närvarande fyra
ledamöter från Mölle: Lennart Silen Alfredsson och Per
Staffan Johansson (kd), Håkan Göthe (m) och Lars Unger
(mp).
I kommunstyrelsen är det bara Per Staffan Johansson som
är med från Mölle.
HÅKAN LIN D
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Utställning

Ljuset från havet
Akvareller av
Johan Ramberg
Öppet: 27 juni - 2 juli kl. 13 - 19
Obs: fredag 3 juli kl. 13 - 18
Galleri Stationen , Mölle, tel. 073-058 47 81
MÖLLE kuriren
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Grattis, Grand HOtel 100 år!
.,.

Hundra år mellan bilderna, men forutom
ytterväggarna är det nästan bara kristallkronorna
i salen som är kvar sedan det begav sig.
Utsikten som innehavarinnan Eva Dahlberg har
från balkongen till rum 21 slår nog allt i Mölle.
En lätt huvudvridning åt höger - och man ser hela
Kullaberg! Johannes Ahlbeck träffade precis rätt när
han bestämde sigfor att bygga Grand Rotel under
guldruschen i bötjan av forra seklet.

Oavsett permanentboende eller sommarstuga är
boendefinansiering en stor och viktig investering.
Hos oss på Handelsbanken får du tillgång till rådgivare
som kan bolån . Välkommen in på kontoret eller besök
vår hemsida till att börja med.

Höganäs, tel. 042-38 64 40
www.handelsbanken.se/hoganas
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Handelsbanken
En riktig bank

I den stora huvudbyggnaden finns så generösa sällskapsutrymmen att det ändå inte får plats mer än 22 hotellrum.
Totalt kan i alla fall hotellet erbjuda sina gäster sextiotalet
rum genom de olika annexen. Hotel Olympia, liksom
det ursprungliga ishuset och personalbostäderna som går
under namnet Hollywood, är samägt. Turisthotellet är
nytillskott från och med i år genom flerårigt arrende. De
senare åren har hotellet genomgått en genomgripande
modernisering och rummen är nu av yppersta klass.
Utvändigt sker också successiva förändringar. I vinter
har träterrasserna på Harastolen fördubblats. Härifrån
har man nästan känslan av att sitta på bryggan på
en båt. Grillaftnarna blir fler i år just i anslutning till
terrasserna.

en natt. Är du dansk blir kostnaden inte så avskräckande
- i danska dollar - och vissa tider är 80% av gästerna
från Danmark. Just i tomrummet, och just där Eva står
på bilden längst ner på sidan, är hon också född .
- Det var inte riktigt meningen, men mor var försynt och
ville inte störa när far var upptagen med gäster, berättar
Eva. Förutom de företrädesvis danska hotellgästerna
är det många konferenser och framför allt bröllop som
förläggs till den unika miljön i ett gammaldags badhotell
i modem tappning. Låt oss hoppas att vi får behålla
Grand l00 år till - åtminstone!
TEXT & FOTO: HÅKAN LIND

Johannes Ahlbeck visste som sagt vad han gjorde när
han lät bygga sitt Grand på Harastolen. Marken hörde ti Il
den gamla gården Bökebolet, som Johannes Elfversson
förvärvade i slutet av 1800-talet. Först därefter började
"backarna" bebyggas och i samband med turistboomen
blev det bråttom att bygga så många hotell och stora
boningshus med uthyrningsmöjligheter som möjligt.
Men av alla de stora och välbesökta hotellen som fanns
en gång är det nu bara Hotell Kullaberg och Grand Hötel
som finns kvar i byn. Och Kullagården förstås!
Sedan 1963 är det familjen Dahlberg som residerar på
Grand. Dottern Eva har nu tagit över och driver hotellet
tillsammans med sin David.
Tomrummet är en svit med den generösa dubbelsängen
så högt du kan komma, en trappa över rummet i övrigt.
3500 kronor får du avvara om du vill unna dig den lyxen

MÖLLE kuriren
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Turism vid tiden för ryska revolutionen
Kullaberg var ett tänkbart turistmål
för människor i Ryssland i början av
förra seklet. Åtminstone måste en
Möllebo ha varit övertygad om det:
fotografen Peter Lundh.
Han lät nämligen trycka en broschyr
hos Zachrissons boktryckeri i Göteborg på sexton sidor. Året var 1915,
alltså två år före de omstörtande
händelserna i Ryssland.
Förutom text innehåller skriften ett
tjugotal fotografier och en orienteringskarta över Kullen. Pappret har
gulnat och de svartvita bilderna
andas sekelskifte. Men i övrigt är det
en modem trycksak, helt i klass med
vad nutida turistchefer tar fram.
Redaktionen fick vetskap om den
här ryskspråkiga broschyren genom
Torsten Starfelt, världsomseglare och
Möllebo, som hade den i sina gömmor. En rundfråga i bekantskapskretsen visade att en i stort sett

likadan broschyr finns på danska,
utgiven 1912, och en annan på tyska
från 1910. En svensk version lär
finnas från ungefär samma tid. Och
det kanske finns fler - vem vet?
CHRISTER WALLENTIN

VÄLKOMMEN TILL SAVON

TRO/V\BORG
p r o f esslon a l m akeup & sca n d lnavlan mood

Här finns ett litet dagspa med butik
mitt i Höganäs med många olika behandlingar och kurbad. Du behöver
inte åka långt för att koppla av och bli
ompysslad. Vi finns miljövänligt nära
dig. Litet, fint och personligt.
Här kan du få Tromborgs ansiktsbehandlingar, du kan få ler- eller alginpackning, bada i salt från Himalaya
eller i rosmarinblad, solmassage och
avslappningsmassage. Vi kan plocka
och färga dina bryn eller färga dina
fransar, vi kan vaxa och här kan du få
makeup.

MÖLLE kuriren
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Matglädje i Mölle
Matlagningsflickorna minns
Det hände sig på den tiden då ICA Fyren var en mötesplats i
Mölle, att några Möllekvinnor då och då råkades när de gjorde
sina matinköp. Där diskuterades recept och utbyttes tips om
mat och dryck med allt som därtill hör. Ett brinnande intresse för
bordets glädjeämnen var en gemensam nämnare. Nu har det gått
en ganska lång tid sedan dess, närmare bestämt 21 år. Några har
lämnat jordelivet och lagar numera himmelskt läcker mat och dukar
gudomligt vackra bord, men de flesta finns kvar i byn.

Krogen på berget

telefon 042-34 74 20

- Vi hade gått och spånat om att starta
någonting med matlagning. Jag ringde runt och de som var intresserade
träffades i stationshuset, säger Geine
Ekmark.
Vid det allra första mötet bekantade
sig damerna med varandra och med
köket i stationshuset.
- En ugn, fyra plattor och tolv damer,
det var något det, skrattar Geine.
Matlagningsflickoma i Mölle blev samlingsnamnet och man kom överens
om att träffas regelbundet den andra
onsdagen i månaden.
-Geine och Brita Nyström var pådrivande, de såg till att det hände något,
minns Mari-Ann Bager.
Värdinnan - en riktig slavdrivare

& Catering
042-34 42 21
0707-80 20 72
www.emmasrestaurang.se

När klockan slog 17.00 och fotsteg
från tio förväntansfulla kvinnor hördes i trappan, kunde värdinnorna
sitta ned och pusta ut.
En korg med små lappar med orden
"förrätt", "huvudrätt" och "dessert"
hade förberetts. Korgen gick laget
runt, alla tog varsin lapp och så var
arbetet fördelat. Den som visste att
hon var ledig och kunde förbereda till
nästa gång anmälde sig som värdinna
för nästa träff. Det var nästan utan
undantag alltid två värdinnor. Under
åren lärde man känna varandras
styrkor och svagheter och delade upp
värdinneskapet alltefter ideer och
hur man kompletterade varandra.
Gäster och gästspel

Då och då bjöds gäster in. Först av
alla inviterades Aina Svensson, som
tack för ett bra pris på hyran. En annan
gång kom en blomsterflicka och
visade olika blomsterarrangemang.
- Höjdpunkten var nog att ha den
kända matskribenten Hiram, Herthas
goda vän, på besök. Då var vi allt lite
nervösa, tillstår Geine.

Den 10 mars 1988 samlades man till
den första måltiden med Geine och
Matlagningsflickorna bjöds in till
Brita som värdinnor.
Under rubriken "Några tips för vär- ett studiebesök av Per Dahlberg på
dinnan" bland sällskapets instruk- Grand Hötel. Geine erinrar sig:
tioner kan man läsa att "Värdinnan - Per delade generöst med sig av
måste vara något av en slavdrivare." tips och lärdomar och bjöd oss på en
I jobbet ingick att planera menyn, grandios middag i matsalen.
provlaga rätterna och sköta om in- Med tiden höjdes anspråken. Fanköpen. Det gällde att hålla sig inom tasin flödade och man inspirerade
den uppgjorda budgeten på 150 kro- varandra mot allt högre höjder.
nor per kuvert, inklusive vin.
- Ingen möda sparades för att få
Värdinnorna gjorde även i ordning högsta tänkbara kvalitet, säger Anne
matsalen och dukade bordet i förväg. Backman.
Dörrarna till matsalen hölls stängda - Det var då man blev bortskämd,
och dukningen förblev hemlig tills konstaterar Yvonne Lindström.
förrätten skulle serveras.
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
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Överbliven mat auktionerades bort.
- Henrik (Bager, Mari-Annes man)
målade på nätterna och var hungrig,
så jag ropade in en hel del, berättar
Mari-Ann.
Mannekänguppvisning
Matlagningsflickoma ordnade olika
trevligheter som lockade övriga bybor, till exempel en mannekänguppvisning med kläder från olika Höganäsbutiker. "Hela Mölle" kom.
- Jag minns att det tog tid innan jag
ti ll slut klämde fram att priset för
uppvisning och en måltid skulle bli
150 kronor. Tänk om någon skulle
tycka att det var alltför dyrt, erinrar
sig Brita, som var kassör.
Menyer på olika teman
Skördefest. Julfest. Vårmiddag i det
gröna. Mat är konst. Olika teman
avlöste varandra.
Då temat var Krögarmiddag ringde
Anne till Gyldene Freden och fick
en meny och vintips. En annan gång
ville Inga Lindgren ha temat Uppvaktning. Då lagades en massa små
buffärätter som passar bra vid till exempe l en föde lsedagsuppvaktning.
Till det avslutande kaffet utdelades
alltid kritik. I allmänhet ganska
vänlig sådan.
- Bufferättema använder jag fortfarande, säger Mari-Ann.
Men annars är damerna överens
om att många av recepten känns
gam la, då de bläddrar igenom den
digra pärmen. ]dag används andra
ingredienser.

Fem år, tolv damer, 36 menyer
Åren rullade på. Man träffades, lagade mat och ordnade olika evenemang
tillsammans men ... intresset började
plana ut. Allt oftare hände det att någon eller några fick förhinder.
- Vi hade gett järnet och kunde inte
förnya oss längre, säger Anne.
- Fem år var nog ganska lagom, sammanfattar Geine.
Pärmen som varit med sedan dag ett,
är fylld med sammanlagt 36 menyer,
som vittnar om att man hade väldigt
roligt på sina träffar.
Här finns spännande recept bakom
vackra, fantasifulla försättsb lad, försedda med visdomsord, såsom det
här av George Bernard Shaw:
"Ingen kärlek är mer al lvarlig än
kärleken till mat."

o/annt tac~
tifffami(j ocli vänner
för en fie(t under6ar
95-årsd"ant

Inga

INGRI D S. ERIKSSON

En och annan utflykt gjordes. En minnesvärd sådan var picknicken den 9 maj 1990 vid Ransvik, med Mari-Ann som ensam
värdinna. Nu blommar Ramslöken var temat den gången och
Mari-Ann hade lagat riktig picknickmat. Vad sägs om läckra
matmuffins, valnötspiroger med köttfärs.fyllning, och äppel- och
mandelkaka ?
På bilden till höger har vi samlat Yvonne Lindström och MariAnn Bageri översta raden. Anne Backman, Brita Nyström,
Hildegard Wellberg och Geine Ekmark därunder och Wera
Thomson längst fram. inga Lindgren, längst till vänster på
picknicken, saknas på samlingsbilden liksom Lisa Håkansson
från Viken.
Sonja Heimer, Marianne Ju/in och Hertha Bengtsson är döda.

MÖLLE kuriren
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Pilgrimsfalkarna
på Kullaberg
Pilgrimsfalken var på väg att dö ut
i Sverige, men i dag är faran över.
Projekt pilgrimsfalk har betytt mycket
för den positiva utvecklingen. Det
leds av Nordens Ark - som drog igång
räddningsaktionen 1972 - och har
stöd av Naturskyddsföreningen och
flera andra organisationer.

UPPLEV DEN GENUINA MILJÖN
- njut av allt gott och vackert
HOS OSS FINNER DU:
• Rosor, buskar, perenner, sommarblommor
och många andra växter. Även krukor
• Krukväxter och snittblommor. Vi binder blommor
till alla högtider och tillfällen
• Närodlade primörer från bygden, grönsaker och
bär efter säsong
• Kött och charkuterier från älg, rådjur, fågel och
annat vilt. Vår viltkorv måste ni smaka
• Bosarps ekologiska kyckling och ekologiska ägg
från Jonstorp
• Varmrökt och gravad lax. Mycket fin
• Dessutom vacker heminredning och presenter av
bestående värde ... med mera ... med mera!

HÖG KVALITET - PRISVÄRT
Vardagar kl 10-18
lördagar kl 10-15,söndagarkl11-15
042-943 46, 070-244 66 90
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Men avgörande för aktionens framgång är entusiaster
som ställer upp på sin fritid för att värna fåglarna. En
av dem är Alf Petersson i Kullabygdens ornito logiska
fören ing. Han är ansvarig för pilgrimsfalkarna på
Kullaberg.
Möllekuriren ringde upp Alf Petersson för att ta
reda på vad hans arbete för falkarna innebär och hur
fåg larna har det.
• Du har hållit på med det här oavbrutet sedan 1995.
Vad är det som driver dig?
- Jag sprang på berget som pojke och såg häckande
pilgrimsfalkar. Men så försvann dom 1962, ledsamt
nog, och var borta i över trettio år. Det var fa ntastiskt
när ett fa lkpar åter häckade på Kullaberg, och så har
det fortsatt .
• Vad innebär ditt uppdrag som ansvarig?
- Jag har länsstyre lsens tillstånd att gå in i det avlysta
området, den sträcka mellan Valdemarsgrottan och
Djupadal som har beträdnadsförbud från den 1 mars
till den 15 juli. Jag och några andra ornitologer gör
regelbundna kontroller, och jag rapporterar till
Nordens Ark om anta l ägg, hur många ungar som
kläcks och så vidare. Jag är med vid ringmärkning
och provtagning, och så berättar jag i ord och bild om
mina observationer på föreningens webbplats.

TEXT: CHRISTER WALLENTIN
FOTO: ALF PETERSSON

• Hur är läget för närvarande? Hur många par är det?
- Det är ett par, mig veterligt. I boet finns fyra ägg och
om allt går väl kommer fyra ungar att vara flygfärdiga
omkring midsommar. Den som går upp på Håkull har en
god chans att se ungarna flygträna längs berget.
• Hur kommer läget att se ut för pilgrimsfalkarna om
tio år, tror du?
- Projektet har j u gått bra och jag tror att krisen är över,
arten ökar. Därför tror jag att vi har kvar samma falkpar.
Men det skulle också kunna vara ett eller två par till,
eftersom det finns plats för flera.
• Det är tiotusentals människor som rör sig i närheten av
falkarnas revir. Blir fåglarna störda av alla turister?
- Nej , inte alls. Under dom första åren kunde det hända,
men inte numera. Många människor är intresserade,
det märks, men visar respekt och går inte där det är
förbjudet.
• Stora resurser har lagts ned på att rädda pilgrimsfalken
i Sverige. Man har ju till och med plockat ägg ur bona
för att ha koll på ruvningen. Är det vettigt att satsa så
mycket på en enda art?
- Ja, det tycker jag. Miljögifter, boplundring och jakt
höll på att utrota pilgrimsfalkarna i Sverige. Det var
människan som orsakade detta, och då är det inte mer
än rätt att vi gör vad vi kan för att reparera skadan.
Pilgrimsfalken hör hemma här, så den ska vi slå vakt
om!

MÖLLE kuriren
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Nya möjligheter
till att synda i Ransvik
Arbetet med Möllekuriren kan ha sina ljuspunkter. Att få avsluta en
torsdag med fika på verandan på Ellens cafe i Ransvik hör dit. Förr var
det gemensamhetsbaden som stod för synden i den här klippviken , nu
är det alla hembakade bakverk som lätt förför. Visserligen ska en seriöst
arbetande journalist inte låta sig mutas med en gratis konjaksbiskvi, hur
generös den än är, men i det här fallet gör man det gärna.
Har du inte varit på Ransvik på ett tag , så är det väl värt att ta upp den
traditionen . Det har hänt en hel del de senaste åren och för varje år så
kommer det "nya" värd paret, Ellen och Anders Kjellner, närmare sina
visioner. Anders förklarar det så här:

~1;~~!t!,Yi!~~j~!~!l!

ett å, V, Udjfades;
Grekland, var båda skilda sen år 2000, efter långa äktenskap och vi var fodd,
samma år. Bland andra intressen somforenade oss var kärleken till mysiga
kafeer. I Lidköping, därjag bott, fanns många unika fik med såväl anor son
specialiteer. Rådhuscafeet med sina jättekringlor, vindskafeet med auktions
möbler man kunde köpa med sej hem, det anrika Garströms med sekelgam, •al
inredning. Vi fikade oss fram i tillvaron. Så kom den lördagsmorgon då jag
läste en notis i HD med rubriken "Naturvårdsverket säljer Ransvik" och en
bild på huset. - Vad är Ransvik? frågade jag Ellen. - Det underbaraste stället
i världen! svarade hon. Varfor frågar du? En kvart senare var vi på väg till
Mö/le, gick strandpromenaden ochjagfickfor första gången se Ransvik. Kärlek vid fors ta ögonkastet är bara fornamnet! Se 'n letade vi mäklare, lämnade
bud i omgångar, presenterade koncept for Naturvårdsverket och fick i början
av 2004 köpa huset och arrendera serveringsterrasserna.
Jag hade nyss flyttat till Nyhammar i Dalarna for att forestå en skogsplantskola, Ellen jobbade i Danmark, vi hade blivit med badkafe i stort renoverings behov och hade aldrig drivit någon caferörelse tidigare. Vad i hela
friden hade vi gett oss in på? Nå, vi rustade så gott vi kunde och öppnade
långfredagen 2004 for forsla gången dörren for denforsta gästen någonsin.
Miljöprövning, alkoholregle,; brandskydd, reservatsforordningar, allt var nytt
liksom funktionen hos en industridiskmaskin och kassaregister. Puh! Första
dagen gick i ett töcken av stress och eufori! Sen dess har vi lärt oss och ser nu
fram mot premiärerna med glädjefylldfortröstan. Vi har va,je år renoverat,
byggt om och byggt till. Vår ambition är attforvalta ochforädla den skamfilade diamant Ransvik utgjorde. Både Ellen och jag har nu slutat våra tidigare
arbeten ..
Att driva Ransvik är for oss inte en forsörjning utan en njutning. Havets
ständiga närvaro skapar vidunderliga naturscenerier av många slag. Upprört
i stormar sprutar det vattenkaskader i ständigt varierande former vartefter
vågorna bryts av de många klipporna. Sjöfåglar jagar foda, allsköns flytetyg
från kanoter till bogserade oljeplattformar kan beses. Möllebåtens ljudliga
guidningar hörs vid lugnt väder ända in till oss. Naturen är så påtaglig och
närvarande. På kvällarna svischar fladdermöss runt oss med millimeterprecision i trots av sina oseende ögon. Höstnätterna låter höra ugglors ödsliga
hoanden, sommarnätterna spelar näktergalen.
Men det största är ändå människorna, våra gäster. På de fem år vi drivit
Ransvik har vi mött så många underbara människor. Det vi vill med Ransvik
är att forädla och utveckla mötesplatsen. På Ransvik skall man kunna slappna
av och varva ner. Den stressiga vardagen ska lämnas bakom. Det ska finnas
tid att sitta och läsa en bok ur mitt antikvariat/bibliotek. Tid att spela schack
eller alfapet i turneringar, tid att fora samtal om allt och intet. Etermedia
kommer inte att pocka på uppmärksamhet, tystnaden ska endast brytas av
naturens ljud, mänskliga röster eller oforstärkta musikinstrument .. . "
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Och Möllekuriren kan efter inspektion vid imera att Ransvik har goda
förutsättningar att bli en uppskattad
mötesplats. I sommar blir det musikunderhållning varje fredagskväll i
juli och augusti som framgår av sommarens kalendarium.
Under Ellens ochAnders tid i Ransvik
har det renoverats och förbättrats.N u
fi nns en öppen spis som värmer när
det blir för kyligt utomhus och den
gamla dansbanan har fått "tak" med
möj lighet till lä när brisen känns för
påträngande. Hela övre terrassen har
belagts med trätrall och i källaren
finns en "publokal" med möj lighet
till provningar av allehanda drycker.
Med trätrall en och den nya hissen
har nu även rullstolsbundna bra
tillgång. Men framför allt har den

hårt åtgångna kaffestugan renoverats
grundligt till alla delar. Redan 1914
togs det upp brunn och 1921 kom
kaffestugan till. Det är alltså en
88-åring, som genom åren vårdats
av många arrendatorer. Kullabergs
Natur ägde huset så länge bolaget
fanns, men när Naturvårdsverket tog
över blev det snart till salu.
Tro nu inte att det är slut med byggnadsarbetena. De badhytter som en
gång fanns ska snart återuppstå och
tillgången på toaletter för de badande
ska förbättras - om Ellen och Anders
får som de vill.

Det var inte här det började,
men det var här det tog fart!

De salta havsbaden började komma
på modet igen mot slutet av 1800talet. Och i Mölle tog man steget fullt
ut. Här badade man tillsammans,
kvinnor och män! Sedesamt påklädda i tidstypiska baddräkter hävdades
det, men vad det tunna bomullstyget
avslöjade efter badet är inte svårt att
tänka sig. "Och värst äro danskorna",
klagade man i Höganäs Tidning.
Kanske det, men först var i alla fall
tyskarna, som i horder kom till det
syndfulla Mölle. Särskilt efter kejsar

Wilhelms besök 1907 och i all synnerhet efter att järnvägen kom till
Mölle 1910.
På stranden stod inte bara mängder
av turistande åskådare utan också
hovfotografen "Pippi" Lundh.
Han hade skickligt försett sig med
ensamrätt på fotograferingen vid
Ransvik och gjorde sig en förmögenhet på tacksamma turister som mer
än gärna lät sig förevigas. Korten
köptes inte bara med hem som
trofäer utan skickades i mängder
som vykort och blev på så sätt del
i en fantastisk marknadsföring långt
utanför landets gränser.
TEXT & FOTO: HÅKAN LIND
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Bilden är hämtad ur Mölle Byforenings arkiv.

Anders och Ellens dotter Kitt poserar i baddräkter enligt dåtidens mode. Dessa.finns att
köpa hos Ellen och Anders. Egenproducerade
givetvis.

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. fönsterunderh åll

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

MÖLLE kuriren
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Trädvård vår bästa gren
erfarna och välutbildade.
De följer den aktuella trädvårdsstandarden och är
lyhörda för de senaste forskningsrönen.
VÅRA ARBORISTER ÄR

PLANTERING Vi hjälper kunden att hitta rätt träd.
Och vi gör planteringen så att varje träd får bästa
möjliga start.
BESKÄRNING Ett nyplanterat träd bör beskäras
under de första åren för att utveckla en stabil stam
och en balanserad krona. Underhållsbeskärning, föryngringsbeskärning, formbeskärning ... Vi utför alla
former av beskärning med varsam hand.

AVVERKNING Vi avverkar träd med precision och

STUBBFRÄSNING I stället för att gräva bort en
stubbe med grävmaskin rekommenderar vi fräsning. Vår metod är skonsam mot miljön. Avfallet
blir i form av flis - lätt att ta hand om.
KRONSTABILISERING Ett träd kan vara så allvarligt skadat att fällning verkar vara det enda alternativet. Men vi gör avlastande ingrepp som får trädet
att återhämta sig.
RÅDGIVNING OCH UTBILDNING Vi behöver
inte göra allt själva. Vi delar med oss av våra kunskaper, till exempel i form av en plan för trädval,
plantering och årligt underhåll - ett stöd i det egna
arbetet med trädgården.

utan att ta några risker. Många grenar kan inte sågas
ned hur som helst. Vi firar vi ned dem lugnt och fint,
och stammen kapar vi i små, hanterbara bitar, så
kallad sektionsfållning.

YGGDRASIL TRÄDSERVICE • Pålsgatan 7, 252 21 Helsingborg
Telefon 042-14 16 93 eller 0736-12 39 61 • Gå gärna in på vår webbplats:

www.yggdrasiltradservice.se
Medlem i Svenska Trädföreningen och ISA, lnternational Society of Arboriculture
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Frågor & Svar. .. om djur och natur
Rödlistad spindel
- När jag gick förbi Solviken en
dag i våras träffade jag personal
från länsstyrelsen. De röjde runt
badplatsen och berättade att de hade
sett en tapetserarspindel. Den ska
visst vara mycket ovanlig och bara
finnas på Kullaberg. Stämmer det?
Maj-Britt Persson
MF: Tapetserarspindeln tillhör familjen fågelspindlar och är en av de
största spindelartema i Sverige, där
den endast är känd från Kullaberg,
Skäralid och Stenshuvud. Spindeln
gillar sydvända, varma och solexponerande branter. Mer information finns på www.artdata.slu.se,
klicka på Rödlista.

Normalt ova nligt
- Vi har en stor, härlig bok på
tomten som alltid slår ut omkring
den 3 maj. Ibland någon dag
tidigare, ibland någon dag senare.
Men i år skedde det redan den 20
april. Varför? Var det en ovanligt
tidig vår?
Anne-Marie Lind

Inget övernaturligt

MF: Ja! Det blir allt ovanligare
med normalt väder, verkar det som.
Kullaberg hade en medeltemperatur
i april på mer än fyra grader över
det normala. Det var även extremt
soligt och regnfattigt i april, vilket
medförde att allt blev mycket tidigt.
I slutet av april var många insekter
på Kullaberg igång; det brukar
annars dröja till maj- juni.

- Vi går ibland en sväng på norra
Strandvägen på kvällarna. I höstas
såg vi ett blått sken över Barakullen, och det var mycket vackert
mot kvällshimlen. Sen var ljuset
borta några månader, men det kom
tillbaka i mars. Ett ufo? Eller vad?
Sven Stedt
MF: Det är jag och mina kolleger
som är de skyldiga. Vi har haft
en ljusfälla för insekter mellan
Hjortstugan och Ransvik. Det är
en kvicksilverlampa som avger
ett blått ljus. Den lockar till sig
alla möjliga nattflygande insekter,
främst nattfjärilar. Det är en
fortsättning på vår forskning för att
ta reda på vilka arter som finns på
Kullaberg och om arter tillkommer
eller försvinner.

Ville delta
- Årets valborgsmässoafton
på Fäladen var stämningsfull:
vindstilla, varmt, tal och sång.
Något som fick mig och många
andra att skratta var alla kor som
verkade vilja vara med. Ett par av
dom råmade glatt och kom väldigt
nära. I vanliga fall brukar koma
snarare gå lite åt sidan än söka
kontakt. Vad hade tagit åt dom?
Gunnar Edström

MF - Markus Franzen, forskare
vid Lunds universitet, ekologiska
institutionen.
EG - Eva Gottberg, bonde i Brunnby.

EG: Vi har haft ungdjur på Fäladen
i vår. Koma ser stora ut, men
faktum är att dom var kalvar för
bara ett år sedan. Och unga kor är
mycket nyfiknare än äldre. Så dom
var bara sig själva!

Möllekuriren välkomnar nya frågor. Lämna din
fråga på Garngränd 13 eller mejla den till:
christer.wallentin@bredband.net
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Krapperups lätta jordar
behöver massor av vatten
En stekhet sommardag.
Termometern kryper uppåt 30
grader och luften står still.
Folk svettas i värmen.
Man pustar ut med alla fönster
på vid gavel eller tar skydd i
trädgårdens skuggigaste hörn.
En och annan stackare måste ta
bilen till stan för att arbeta eller
utföra något ärende.
Vilken hugsvalelse är det då inte att
få syn på en av Krapperups vattenkanoner. De är inte några vanliga
trädgårdsspridare! Strålen kastar ut
vattnet fyrtio meter - med ett tryck
som utan vidare skulle fälla en
anstormande huliganhop.
För invånare och besökare i Mölle
innebär godsets konstbevattning en
härlig syn. En mycket torr vår, som
i år, inleds bevattningen redan i april
- och fortsätter sedan under hela
växtperioden.

-~Valvet
•

valvet.se

Men, bevattningssystemet är inte där
av estetiska skäl - utan av ekonomiska. Det ökar skördarna, vilket
ger en vinst när alla kostnader för
manskap, maskiner och utrustning
är avdragna.
Mikael Olofsson är inspektor på
Krapperup. Han ger ett exempel på
nyttan med bevattningen från förra
sommaren.

- Det var ett torrt år och vi bevattnade
vetet på de flesta av våra åkrar. Där
blev skörden fem, sex ton per hektar.
Men vi hade också vetefält utan extra
vatten, och där fick vi bara omkring

två ton per hektar. Tre gånger bättre
utfall med bevattning, alltså!
Av Sveriges hela åkerareal är bara
fyra procent konstbevattnad.
På Krapperup är det annorlunda:
bevattningssystemet täcker drygt
fyrtio procent av godsets 920 hektar
odlad mark.
- Orsaken är den lätta jorden, säger
Mikael Olofsson. Från Mölle till
Nyhamnsläge är det mycket sand i
jorden. När det regnar rinner vattnet
snabbt igenom marken. Detsamma
gäller gårdens jordar västerut, ända
till Bränneslyckan. Men redan söder
om Nyharnnsläge är det annorlunda.
Där dominerar lerjordar som håller
kvar vattnet bättre.
Den tidigare förvaltaren , Göran
Christenson, brukade säga att det
aldrig kan regna tillräckligt på
Krapperup! Med detta i åtanke är det
lätt att förstå att han var mån om att
förverkliga jätteprojektet att lägga
halva Krapperup under vatten.

Vi vet värdet på din bostad
i Mölle!
Mölle med sin särpräglade charm, kust
och omgivande natur skapar möjligheter.
Här finns helt enkelt förutsättningar till en
attraktiv livsmiljö. Allt detta höjer värdet
på din bostad.
När du ska sälja, vill vi att du ska få bra
betalt för din bostad!
Kom in till oss, besök oss på vår hemsida
eller slå oss en signal.

Valvet Mäklarfirma
Bygatan 21, Viken
Fågelsångsgatan 4, Helsingborg
042-121616
valvet@valvet.se
valvet.se

16

MÖLLE kuriren

Godset lät gräva en damm i själva
landborgen, en bit sydväst om campingplatsen i Möllehässle.
Dammens yta är tre hektar (fem fotbollsplaner) och som mest är den
sju meter djup. Dammen fylls på av
dräneringsvatten från åkrarna, vilket innebär en miljömässig fördel.
Utan dammen skulle åkervattnet
rinna ut orenat i Öresund - genom
bevattningssystemet återförs det till
jordbruket.
Nedanför dammen ligger ett pumphus. Därifrån pumpas vattnet ut i
de nedgrävda plaströren. Det finns
tappställen, så kallade hydranter, på
var åttionde meter utefter åkrarna.
När en åker ska bevattnas placeras
en vagn med slang och en spridare
vid det första tappstället. Spridaren,
som står på hjul, dras ut till den
andra kanten av fältet; maximalt
350 meter. Sedan sätter det igång.
Vattnet slås på och slangvagnen
vindar in spridaren tills hela ytan har
fått vatten.
- Vi ställer in med vilken hastighet
spridaren ska dras över fältet, säger
Mikael Olofsson. På det viset reg-

Vattnet tas från dammen vid Krapperup, så här vackert placerad i
landskapet. Den fylls på med dräneringsvatten från åkrarna.

Lerar vi vattenmängden. En gröda
kan behöva mer vatten, en annan
mindre. Hur jorden är på ett visst fält
spelar också in. Men det vanligaste
är att vi bevattnar 25 millimeter åt
gången vid två olika tillfällen.
Bevattningsanläggningen var färdig
1979. Just det året blev det, ironiskt
nog, en rekordregning sommar.
Men många av åren därefter har
anläggningen verkligen behövts.
Även riktigt torra år har vattnet i
dammen räckt till - med ett undantag, 1993, då det inte gick att pumpa
ut mer.

Under de första åren kom det
ofta besökare från andra stora
gårdar för att titta på Krapperups
nya bevattningsanläggning. I dag
betraktas konstbevattning, även i det
här formatet, som en mogen teknik.
- Vår anläggning fungerar vä l,
och hittills har det räckt med
normalt underhåll på pumpar,
rör och maskiner, säger Mikael
Olofsson. Men jag räknar med att
rörledningarna kommer att behöva
bytas ut så småningom. De har ju
varit i bruk i över trettio år.
TEXT OCH FOTO:
CHRISTER WALLENTIN
MÖLLE kuriren
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Möllekuriren frågar
Det är dags att stoppa ner kameran och blocket och
bege sig ut för att åstadkomma ett av de stående
inslagen i Möllekuriren,"Möllekuriren frågar". Som
vanligt har ämnet diskuterats inom redaktionen
innan det blir klart vilken fråga som ska ställas ti ll
Mölleboma. Frågan kan handla om allt möjligt. Till
exempel utflykter, promenader, trädgårdar, favoritvyer,
årstider - alltid med Mölleanknytning. Redaktionen
strävar efter att få till en mix av lagom många kvinnor/
män/unga/gamla. Och tillräcklig geografisk spridning.

TEXT & FOTO :
ING RID S. ERI KSSO N

Dessutom måste det vara "nya" ansikten. Det gäller att
hitta någon som ännu inte varit med. Hittills har cirka
275 personer besvarat "Frågan". Det är alltid en väldigt
trevlig och tacksam uppgift att ställa "frågan" till dem
vi träffar på. Nästan undantagslöst vi ll Mölleborna vara
med i "Möllekuriren frågar" . Den här gången vill vi se
några av byns barn och ungdomar. Vi ställer oss därför
vid stationshuset och frågar:

Vad tycker du om att pendla till skolan?
Skulle du hellre vilja gå i skolan i Mölle?

Vincent Holmbeck och Hjalmar Olofsson:

Kusinerna Vincent och Hjalmar pendlar ti ll var sin skola. Vincent åker
till Nyhamnsskolan och Hjalmar ti ll PeterSvenskolan i Höganäs.
- Det skulle vara bättre om skolan fanns i Mölle, säger Vincent.
- Då skulle man få sova längre på morgonen, tycker båda pojkarna.
Fabian Täckström och Edvin Christensson:

- Det är rätt OK att åka buss, tycker Edvin, som inte vill gå
i skola i Mölle.
- Det är ganska långt att åka med bussen, säger Fabian.
Han tycker det är bättre att åka bil. Det tar bara sj u minuter
medan bussturen tar en timme på hemvägen
Pojkarna går i Nyhamnsskolan.
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Omslagsbilden
Pauline Suzor heter den unga fotograf som tagit den lysande blå
omslagsbilden. Pauline, som föddes i Helsingborgför 16 år sedan, har tidigare bott i Mölle men bor numera i Djursholm. Varje
sommar återvänder hon till Mölle fo r att träffa mormor Tove
Carlberg och morfar Gösta Carlberg, och sina vänner förstås.
Bilder har alltid intresserat Pauline.
- Då jag var liten ritade jag hela tiden. När jag fick min första
kamera blev det så mycket lättare att få nga ögonblicksbilder.
Hon tar gärna porträttbilder av vänner, fast kanske ännu hellre naturbilder
med människor i förgru nden.
Favoritmotiven i Mölle är antingen
solnedgångar över havet eller då morgonsolen bryter igenom trädkronorna
på berget.

Ebba Stedt, Matilda Larsson och Kalle Stedt:
- Det tar inte mer än tio minuter att åka buss till skolan.
Det är inga problem med det.
Ungdomarna är överens om att det är rätt bra att skolan inte
ligger i Mölle:
- Man vill ju inte alltid påminnas om skolan. Det är bra att inte
hela tiden träffa på skolkamrater eller lärare när man går ut.
Det är skönt att komma hem. Man känner sig fri.
August och John Odgaard:
Pojkarna går i Brunnby skola. Vanligtvis kör mamma dem
på morgonen och så tar de buss hem på eftermiddagen.
- Vi som går i Brunnby får betala för att åka buss för att vår
skola inte är en kommunal skola berättar August.
- Ibland tar bussturen lång tid, tycker John.
- Det är när bussen kör från Brunn by, sen till Nyharnnsläge
och Strandbaden och därifrån till Mölle.

Gula räckena
En grupp före detta Mölleungdomar har agerat på webben för
sin gamla mötesplats. Så här skrev de i Facebook:
"Vi som växt upp i Mölle under åttio- och nittiotalen har
haft en central mötesplats där mycket skoj har kretsat runt
GULA RÄCKENA! För några år sedan beslutade någon att
dels plocka bort det ena räcket och sen ' måla det kvarstående
vitt!!! Vi är förfärade över detta och menar att Gula räckena
ska vara Gula! Så gå med i vår grupp och medverka i
aktionen för att i fortsättningen kunna bestämma träff vid
gula räckena! "
Bland medlemmarna i aktionsgruppen märks Elisabeth
Cewers, Nathalie och Sebastian Dreilick, Zacharias Elinder
samt Anna Jansson.
Och minsann, de fick gehör för sina krav.
Räcket på gång- och cykelvägen som förbinder Gylleröd
med Västra Bangatan är nu åter gulmålat.

MÖLLE kuriren
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Bland Mölles hus och trädgårdar
Visit på Villa Vidåsa
En gångstig av Kullag ranit leder in i trädgården som omger Villa Vidåsa på
Vildrosvägen i Mölle. Besökaren hejdar sig i steget och insuper bilden av vitrosa
rhododendron på gräsmattan och ett överdåd av rosablommande klematis Montana
Rubens, som klättrar uppför husväggen. Några knotiga tallar ger stadga åt motivet
och utgör tillsammans med den bruna husgaveln ett lite kärvt komplement till de rosa
tonerna. En naturstensmur bildar fond, och bortom den, och några av Mölles hustak,
syns havet och horisonten. I början av förra seklet fanns här enbart snårskog.
Ett perfekt tillhåll för Möllepågar som lekte indianer och vita. En av dessa pojkar
hette Gunnar Wallentin och han blev så småningom en känd konstnär.

Huset
Då. Året var 1934. Gunnar Wallentin
var etablerad som konstnär och
skulle, tillsammans med nyblivna
hustrun Alice, börja bygga sitt hem.
Just på platsen med den vida utsikten
över Mölle, havet och Kullaberg som
han mindes från barndomen. Här
växte fram ett hus som i varje detalj
var personligt inrett. Gunnar snidade
möbler, byggde paneler, dekorerade
dörrar med vackra blommor, planerade utbyggnader och målade.
Tavlorna, mestadels ljusa, lyriska naturskildringar och porträtt, visades
vid en välbesökt årlig utställning i
den egna ateljen. Alice organiserade
och genomförde de viktiga små
detaljer som fullbordade helheten.
Hon var utbildad pianopedagog och
undervisade bygdens ungdomar i
pianospel. Dessutom var hon sin mans
favoritmodell. Gunnar var mycket engagerad i uppförandet av Mölle kapell
och målade det egna husets innertak
och andra trädetaljer i olika färger
för att få fram de rätta kulörerna för
kapellet. l en väggnisch målade han
en ljus flickgestalt, tänkt att finnas
med på kapellets altartavla, men hon
blev kvar i Vidåsa.
Nu. Monica och Ingemar Bengtson
kom på krokiga vägar och genom
lyckliga omständigheter att bli ägare
till Vidåsa. Det första mötet med
huset var 1971. Då var Ingemars
faster Lydia på besök hos de goda
vännerna Gunnar och Alice Wa llentin i Mölle och vi lle träffa brorsonen
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och hans familj. Monica blev helt
betagen då hon steg in i det mycket
personligt inredda huset och utbrast:
- Tänk att man kan bo så här!
De for hem till Jonstorp igen, men
Vidåsa glömde de inte.
Många år senare var huset till salu.
Säljaren hade starka önskemål om
hur en tänkbar köpare skul le fortsätta
sköta hus och trädgård. I Ingemar och
Monica fann hon själsfränder och
de fick köpa huset. Sedan maj 2000
bor de här och förvaltar kulturarvet
Vidåsa.
Nödvändiga moderniseringar har
de genomfört med stor respekt för
byggherrens ideer, intentioner och
materialval. Några av de ursprungliga, väggfasta möblerna finns kvar
kompletterade med ljusa skandi-

naviska klassiker. Båda har ett brinnande konstintresse, vilket märks i
de många vackra tavlorna, en hel del
målade av goda vänner.
- Vi har inte ändrat mycket, men
trots det gjort en hel del. Det var till
exempel nödvändigt att byta ut elsystemet. Det var original från 1936
med trådar omlindade med gasbinda
och spända under taket, berättar
Ingemar.
Idag värms huset med bergvärme
som vare sig inkräktar på interiör
eller på exteriör. Allt av originaldetaljer som är möjligt att behålla
finns kvar. I ateljen har fönstren
originalglas från 1936 på insidan,
medan fönstrens utsida är av isolerglas.

Trädgården
Då. Gunnar och Alice Wallentins
kärlek ti ll naturen kom till uttryck i
trädgården som noggrant anpassades
till platsen. I tidningen Husmoderns
herruna hos- reportage 1961 skriver
reportern: "Muren som skyddar

mot vinden med en port som ger
ett underbart blickfång mot havet,
viloplatser av lustigt vuxna grenar,
den gamla brunnen, den.fint snidade
krokodilpelaren, små nischer och
hy llor anbringade precis där de
fyller en funktion samtidigt som

länge. Modem keramik, till lyst och
för att den fyller en' funktion, finns
på olika platser i trädgården.
Ett nytt rum har kommit till. Här
fanns en ravin som var fylld med allehanda skrot och skräp, övervuxet
med långa bjömbärsrevor. Den blev
utgångspunkt för att skapa enjapanskinspirerad trädgård. Då ravinen sanerats frilade Ingemar berghällen
under alltsammans och kompletterade med stenblock i passande kulör.
Det tyngsta vägde två ton.

- Jag är förmodligen den ende som
fraktat sten till Mölle, skrattar han.
Men han har även låtit frakta hem
azaleor, små plantor som han beställt
per postorder från Tyskland, till
glädje framför allt för grannarna på
gatan nedanför ravinen.
Monicas första känsla, från den där
gången 1971 , finns kvar. Både vad
gäller huset och trädgården.
- Det går inte över. Det är fortfarande
så att jag säger till mig själv: Tänk
att få bo så här, berättar hon.
TEXT & FOTO :
INGRIDS. ERIKSSON

Vid entren till den japanska
trädgården ligger en keramisk
platta som Johanna Dje,fgjutit.
I plattan finns det japanska
tecknet för "man kan flytta berg ",
som anspelar på både fysisk och

de är dekorativa. De vindpiskade
tallarna kröker sig konstnärligt och
rosor och kaprifolium kappas med
vildfloran om att ge färg och doft i
detta lilla paradis. "
Nu. I flera av trädgårdens "rum"
finns små oaser med ett par
sittplatser mot en blommande vägg.
Intrycken från Wallentins resor i
Sydeuropa märks i detaljer såsom en
italiensk brunn eller några pilastrar.
Överallt blommar rhododendron
och azaleor rikligt i försommartid.
Snart kommer ängsblomrnoma i full
prakt. Och året om står de knotiga,
skulpturala tallarna på post. Monica
och Ingemar vårdar sin trädgård
med stor varsamhet. Mest handlar
det om att sköta om och komplettera
de vackra växter som funnits sedan

Här växer en mängd
olika azalea,; som i
maj-juni blommar i
olika färge,: Mellan
två träd vajar en
, japansk gonggong.
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Följ utvecklingen direkt.
Skaffa Prisbevakaren .
Prisbevakaren är en kostnadsfri tjänst som
via SMS och e-post håller dig uppdaterad
om de senaste försäljningarna i området som
du är intresserad av. Allt för att du ska få så
bra koll på prisutvecklingen som möjligt,
så att du är förberedd när det är dags för dig
att sälja, eller köpa.
www.fastighetsbyran.se/hoganas
042-33 20 20

Bara några rader
om ...
Gustav Hernebrant är intresserad
av fler medlemmar till Mölle
beachvolleybollk.lubb, som har
sin hemvist på stationsplanen.
Medlemsavgiften är I 00 kronor
per familj , och då får man spela hur
mycket man vill.
Pengarna kan sättas in på
bankgiro 315-2592. Hör gärna
av er till Gustav på telefon
0702-98 53 09 eller maila till
mollebeachvolley@gmail.com !

***

Lennart Svensson har distribuerat
sin sista Möllekuriren. Efter en
herrans massa år som Lennart helt
utan ersättning sett till att ni fått
Möllekuriren i lådan drar han sig nu
tillbaka från den sysslan. Stort tack
till Lennart för den insatsen!

***

- Unikt för Kullabygden
Inspirerat av det nordiskt svala rena, och det asiatiska varma
lugna. Här är platsen där du tillåts att "bara vara': Du kopplar av
i relaxavdelningen, medan du vilar blicken i den oändligt vackra
utsikten över Skälderviken.

- Ekologiska kurer
Känn doften av salta bad, ljumma vindar och svensk sommar
när den är som bäst. Välkommen att uppleva DharmaZone' s
produktserie Möllevik. Produkterna innehåller enbart naturliga,
ekologiska ingredienser, och de är svenskproducerade.
Vi erbjuder fotkurer, kroppsinpackningar, ansiktskurer,
duobehandlingar och massage i många former. Ört eller
mineralbad, torr och ångbastu. Tranan Spa bokar du exklusivt,
bara för dig/er, (max 8). Varmt Välkomna!

Bokning
073~66 37 033 +trananspa@tele2.se+www.trananspa.se
T ranekärrsvägen 88 + Bökebäck + Höganäs
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Mölles klockgrodor håller stilen.
2007 vann de våra, "The Firebellied Toad Chorus Award",
en festival där klockgrodor från
Danmark, Lettland och Tyskland och Mölle - tävlar mot varandra via
internet. I år var det dags igen och
Mölle-grodorna vann överlägset
med 60 procent av rösterna.

***

I sommar satsar Ellens Cafe i
Ransvik på att skjutsa gästerna hem
efter fredagskvällarna . En minibuss
är införskaffad för ändamålet.

***

Gratis grottvandringar blir det i
sommar - mellan den 18 juni och
19 augusti två gånger om dagen,
10:30 och 13:30. Från naturum
utgår turerna som går till Lahibiaoch Silvergrottorna.
29 juni- 5 juli går 13 :30-turen till
Visitgrottan och då är samlingen
vid golfbanans parkering.
20-26 juli går 13 :30-turen till
Josefinelustgrottan med samling
vid Josefinelusts parkering.

på Krapperup. Alltsedan dess har
det tagits avgift för infart, även om
Mölleboma haft fritt tillträde under
lång, lång tid.

Möllekuriren ser till att de gamlas benämningar lever kvar

Län e leve de amla namnen!
Förr fördes namn och berättelser vidare i en by, generation efter generation.
De gamla använde namn och uttryck som de unga tog över och förde vidare.
I Mölle fanns många som kunde berätta, om händelser långt borta, ibland fantastiska
händelser som ingen annan kunde veta om de var sanna eller påhittade.
I Mölle av i dag, med så många nya Möllebor som flyttar in, är risken större att en del
av de gamla namnen försvinner. Därför kommer Möllekuriren att hjälpa er på traven
med att föra kunskapen vidare. Börja med att lägga de här på minnet!

Sergeantens åker- Det öppna fältet
i anslutning till badhuset vid SCA:s
semesteranläggning har fått sitt namn
efter kustsergeanten Lindblad.
Runt förra sekelskiftet bodde han
på Minnet , det gula huset till höger
vid Barakullsvägens början, och fick
tillgång till en åkerlapp en bit upp på
berget, som ingen ändå använde.
Lyktan - Den allra första benämningen på fyren , ända sedan den danska
tiden, dvs före 1600-talets mitt.
Tångnean - Den ständigt tångsamlande viken utanför lilla hamnen.
Här hämtade bönderna förr tång till
att gödsla med. För att inte genera
de fina sommargästerna på hotellens
verandor fick man inte köra sina
tånglass via torget och Gyllenstjernas
alle utan via Tångtäktsvägen, därav
det nuvarande namnet.
Strajd-Avrinning från Mölle mosse
som mynnar i Tångnean (se ovan).
Numera är den kulverterad från parkeringen nedanför Mölleberg, men
forsar glatt - och i dagen - ner från
Trappstigen. Här låg också den
vattenmölla som gett byn sitt namn,
omnämnd första gången 1491.

Grindarna - Där vaktstugan finns
vid infarten till västra delen av
Kullaberg finns i dag automatiserade
bommar. Förr fanns här riktiga
grindar, därför kallas det fortfarande
så. Grindarna kom till när Kullabergs
Natur bildades på 1910-talet och
köpte den delen av berget av baronen

Ören - Den stenrevel som sträcker
sig från utfyllnaden söderom hamnen
ut mot pricken. Hur mycket som syns
av den beror på vattenståndet.
Ören tillkom i mitten av 1700-talet
för att skydda hamnen i samband
med utlastning av sten som började
brytas här.
Stelorna eller stejlorna - De trästolpar- för att hänga gamen - som finns
på gräsmattorna både norr och söder
om hamnen bildade nästan "gator".
De kallas stelegångar. Sådana stelor
är inget unikt för Mölle utan finns
de flesta fiskelägen.

"So manY. books,
so little time"
Det sammanlagda antalet boktitlar i världen känner ingen. Hos oss hittar
du emellertid alltid drygt 3.500 i lager. Överblickbart, eller hur? Och så
förstås papper och kontorsmaterial i sortiment som täcker såväl privata
som professionella behov. Varmt välkommen - time is on your side!

HÖGA ~

~

APPUCCINO

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

Välkomna till den
lilla butiken med det
stora utbudet!
Vi har öppet tisdag-fredag 10-18
och lördag 10-15
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BRUKSGATAN

7, HOGANÅS
TEL: 076-786 19 22

TYGKOMPANIET
Tyger till utemöbler och båtar i många härliga färger!
Kom in och välj bland vårt stora utbud av
inredningstyger.

Välkomna!
Centralgatan 43 i Höganäs 042-33 22 88, 0708-57 83 90
Öppettider tis-fre 12-18, lör 10--14
MÖLLE kuriren
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Sjöbutiken

Modellbåtar & maritim inredning
Butik: Småbåtshamnen, Höganäs
Mån-fre: ll-1 8 Lörd: 10-15
Webbshop: www. sjobutiken.se
Telefon: 042 - 34 31 80
E-post: info@sj obutiken. se

20-26 juni: Margareta Nelson och
Kerstin Björk Nilsson, måleri
Vernissage 16-1 9, övr.dagar 13-1 9
27 juni-3 juli: Chris Rahfeldt, glas i
Tiffanystil och Meta Wijkander, måleri
Vernissage 13-18, övriga dagar 13-1 9
4-17 juli: Frederic Täckström,
foto på duk. Alla dagar 14-18
18-24 juli: Karin Ellerstrand
Bengtsson, måleri, silver och textil
samt Lisbeth Cedwall, måleri
Vernissage 15-1 8, övriga dagar 13-1 8
25-31 juli: Anna-KarinAlbihn, raku,
betong och glas, Lida Glavå, måleri,
Elisabeth Kalvenes, textila bilder
samt Eva Tibe, silversmide
Alla dagar 13-18
1-7 augusti: Kerstin Björk Nilsson,
måleri och Göran Liljenström,
akvareller. Vernissage 16-1 9, övriga
dagar 13-19
8-14 augusti: Boel Kullenberg, måleri
och Ann-Mari de Bois, Waldorfinspirerade dockor. Alla dagar 13-18
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14-26 juni
27 juni-3 juli
4-10juli
11-17juli
18-24 juli
25-31 juli
1-7 augusti
8-14 augusti
15-21 augusti

Ida Bentinger och Malin Ericsson
Johan Ramberg
Monica Krusell
Marie Wingård och Marie Boman
Bodil Rössel
Maria Berta och Britt-Inger Persson
Birgitta Lindestam
Mats Muller och Mårten Muller
Ängelholmsgruppen

9-19 juni
20-26 juni
27 juni-3 juli
4-10 juli
11-17juli
18-24 juli
25-31 juli
1-7 augusti
8-14 augusti

Kullens Fotoklubb
Ann Magnusson och Eva Bengtsson
Ingrid Wångdahl
Anita Brandt
Jan Hallqvist och Carl E Blomberg
Lisa Jörgenson och Yvonne Larsson
Rosemarie Axelsson
Bodil Viege och Kajsa Nilsson
Cecilia Norrthon

Samtliga utställningar är öppna alla dagar 13-19 utom fredagar
då utställningen stänger kl 18.00
Mölle Syförening

Möllekurirens sommartävling:

Vilken är adressen?
I sommar gäller det att hitta till de här tretton
grindarna eller framträdande attribut, väl synliga
från gatan. Skriv tretton nummer med respektive
adress och maila till lenastrandmark@telia.com
eller lägg i lådan på Ålgränd 14. Några av dessa
är lite knepiga så vi har en känsla av att det kan bli
utdelning på tolvorna. Misströsta inte om det är
någon du inte hittar, lämna in lösningen i alla fall.
Den här gången går priset till först öppnade rätta
lösning, eller till mest rätta lösning. Även denna
gång blir det en inramad Möllebild från flydda
tider till den lycklige vinnaren.

Ge er ut i byn med falkögonen och lycka till!

MÖLLE kuriren
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Rickard Länsberg
Fastighetsmäklare

Ulrika Kä llma rk
Mäkla rass istent

På Länsbergs har vi många års erfarenhet av fasti.ghetsförmedling här på Kullahalvön. Från vårt kontor i
Höganäs hamn följer vi utvecklingen på nära håll vilket
gör oss lyhörda för marknadens signaler. Vårt mål är att
du ska känna dig trygg genom hela affären. Ger du oss
ditt förtroende får du vårt fulla engagemang tillbaka.
t välkommen att kontakta oss för ett förutsättnings. Du kan också göra en intresseanmälan via vår
.lansbergs.se
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SEGELKURSER 2009
OPTIMIST Grundkurs/ Fortsättning. 10 platser/kurs Pris 900 kr (1050 inkl medl. KSS)

Period 1
Period 2

V 28-29 start 6 jul i
V 30-31 start 20 juli

kl 9-12. (ev 13-16*)
kl 9-12. (ev 13-16*)

*Eftermiddagspass planeras 13- 16 om förmiddagen fullbokad.
TVÅMANSJOLLE (Tvåkrona) 6 platser/kurs Pris 1050 kr (1200 inkl medl. KSS)

Period 1
Period 2
•
•
•
•

V 28-29 start 6 juli
V 30-31 start 20 juli

kl 13-16.
kl 13-16.

Alla kurser 10 dagar
Mer information på hemsidan och vår anslagstavla i hamne .
Anmäl dig på nätet eller ...
Ring Johan Rehnström 0734-274890

Kullens Segel Sällskap
www.mamut.net;kullenss

Laddat för sommaren - allt
det här erbjuder vi
Charkuterier, mejerivaror, bröd,
grönsaker och övriga dagligvaror
Nyrökt ål samt rökt och gravad lax
Hemlagade sillinläggningar
Nytt för i år är laxburgare med
fetaost, sillburgare med ansjovis och
skaldjurs biffar

ÖPPET ALLA DAGAR FRÅN
KLOCKAN 7 TILL 21
Beställninga r på telefon 042-34 77 74 eller

0705-13 57 09

Njut av att bli serverad någon av våra
populära rätter: fish & chips, friterad
spätta, hamburgare, chicken nuggets eller
hemlagade köttbullar. Eller varför inte en
tallrik med lax eller makrill, och till den
potatissallad eller pommes frites.
Välkommen önskar

Kid Johansson

MÖLLE kuriren
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Ett fotoarkiv utvecklas
Höganäs bygger upp ett fotoarkiv som är lättillgängligt för allmänheten. Gå in
på kommunens hemsida, www.hoganas.se, och klicka på rubriken Höganäs
fotoarkiv till vänster. Antalet bilder i arkivet ökar, i juni var det uppe i cirka
8 800 bilder. En besökare kan söka på text, fotograf och år. En sökning med
texten "Mölle" ger till exempel 216 träffar, och med "Ku llaberg" blir det 182
napp.
För att titta nännare på en bild pekar man på den . Fotot visas i ett eget fönster,
i många fall tillsammans med en text som säger när bilden är tagen och vad
den föreställer. Det är fritt fram att ladda ned en bild ur arkivet ti ll sin egen
dator, och det finns två alternativ: en lågupplöst eller högupplöst bild. I det
första fallet går överföringen snabbare, i det senare blir bildkvaliteten bättre.
Bengt Petersson arbetar på biblioteket i Höganäs och har hand om fotoarkivet.
-Arkivet korn ut på nätet i början av hösten förra året, och vi lägger in nya
bilder efterhand. Det som tillkommer är framför allt bilder som enskilda
personer eller föreningar lämnar in.
- Ju mer fakta det finns om en bild, desto bättre. Och därför sätter vi av
mycket tid för att få fram uppgifter om bilderna som redan finns i arkivet.
Lokalhistorikern Torbjörn Gerward arbetar med detta varje vecka.
TEXT: CHRISTER WALLENTIN

■

BYGG&I N REDN INGSTEAMET

ALLT INOM

BYGGNATION
Ulf 0703342688
Erik 0701722072

Över 4.000 nöjda kunder!

Erika fön0terput0
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se
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Värmepumpstankar eller WS-arbeten,
då går man till1

■

■

■

. l t~. :.~~~~~

Värme • Vatten • Kyla • Service • Butik

badrum •

\

Kakting:~,
"'" E o"' C'

.... ······ Spara inte på värmen,······....
="...-

•

spara på utgifterna! ·.\
Installera en ac luft/vatten värmepump /

··...... och få pengar över till annat. .... ...- 042-33 06 70
...
. 070-248 48 85
·························
Eleshultsv. 33, 260 41 NYHAMNSLÄGE

www.obvvs.com

Välkomna till vår butik!
Måndag-fredag 08.00-16.30
stängt
Lördag- söndag
Ingen kan mer om värmepumpar än vi!
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Ett smakprov ur Höganäs fotoarkivs samlingar
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Vi gör dina färgkopior
fran minne. CD. USB
samt film medan du väntar
Storgatan 64 • 263 31 Höganäs • 042-34 00 74
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Vad har Arild som
Mölle inte har?
Av och till jämför vi oss med grannen
vid Skälderviken och kan nu konstatera att i Arild finns något som saknas
i Mölle. Nämligen en defibrillator.
Det är en maskin som används för att
stimulera hjärtat vid hjärtstillestånd.
De första I 0-15 minuterna kan vara
avgörande för möjligheten att överleva eller undgå skador vid t.ex. en
olycka eller en stroke.
- Eftersom Arildsbor i bästa fall får
hjälp från räddningstjänsten 20-25
minuter efter att larmet gått är det viktigt att ha beredskap i byn vid olycka
eller akut sjukdom, säger Claes
Ståhle, ordförande i Arilds byalag.
Maskinen kommer att förvaras centralt i Arild, på Rusthållaregården.
Det är Arilds byalag, Hamnförening
och Rusthållaregården som gått
ihop och bekostat defibrillatorn i
byn. Även S:t Arilds golfklubb har
skaffat en.
INGRIDS . ERIKSSON

När olyckan är framme ...
Det är högsäsong för besök av barn och barnbarn hos alla far- och morföräldrar i Mö lie. Skrubbsår, ett skärsår under foten eller ett getingstick är
småskador som hör sommaren till och då räcker det i allmänhet med att
använda sitt sunda förnuft.
Men då den verkligt svåra olyckan är framme räcker det inte till med
enbart goda råd. Och om olyckan inträffar i Mölle är det dessutom långt
till närmsta sjukhus. Tolv Möllekvinnor och en man har insett att det
är bra att kunna ge första hjälpen i väntan på sjuktransport. De deltog
nyligen i en kurs i livräddning av barn i Civilförsvarsförbundets regi
med Dorrit Åkesson, Höganäs, som instruktör.
- Olycksfall är den största enskilda dödsorsaken bland barn över ett
år, berättar Dorrit. De första insatserna då någon råkat illa ut har stor
betydelse för utgången.
80 procent av alla olycksfall sker hemma eller på fritiden. Maskindiskmedel är det farligaste medel vi använder i hushållet. Petskyddade eluttag,
låsta förvaringsutrymmen för farliga ämnen, fönsterspärrar, att använda
flytväst och cykelhjälm är enkla åtgärder för att förhindra de vanligaste
olyckorna för barn. Omkring 200 000 barn skadas varje år så att de måste
söka vård.
En ny kurs anordnas i höst. Intresserad? Vänd dig till Anna Zaar på
telefon 042-34 73 55, så hjälper hon till att få ihop minst 12 personer,
som är minimikravet för att förbundet ska anordna en kurs.
INGRIDS. ERIKSSON

•-----------------www.gripen.se-----------------111111
Där människor möts.
Där affärer görs.

Henri k il sson
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

Jessica Sjövall
Kundrådg.

Jan Nauckhoffpraktiserar hjärtmassage på övningsdockan.
I får man ta. Det är nödvändigt
att ge en ordentlig stöt mot barnets rygg då man ska försöka få
loss något som fastnat i halsen.
Dorrit Akesson demonstrerar
(nedan).

VÄLKOMMEN TILL

d<olJ Jlersös
Q)am- & flterrsal,ng
Kulla bergsvägen ,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning

Anja afEkenstam (till höger) - här med sin
lilla Beatrice - vet hur viktigt det är att kunna
ge första hjälpen. I sitt arbete som flygvärdinna går hon repetitionskurs två gånger årligen
för att hålla kunskaperna aktuella.

tel. 042-34 73 71

Hängmörat nötkött från egen produktion
Grönsaker från lokala producenter
Chark, inläggningar med mera från egen tillverkning
Hembakat bröd
Gårdscafe

Öppettider
För aktuella öppettider - se vår hemsida
www. brunnbybostalle.se
042-34 66 02 eller 0709-68 56 66
M ÖLLE ku riren
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Erfarenhet väl så god
som utbildning och klass
Till påsken nästa år fyller Mölle
kapell 75 år.
Tillkomsten var en lång resa, större
tiden under ledning av kaptenen Axel
Andersson, innehavaren av Hotell
Kullaberg. Han fick dock aldrig vara
med till slutet, han dog 1923, och
inte förrän en bit in på 30-talet började det närma sig byggstart.
Många försök hade gjorts av flera
arkitekter - alltifrån Theodor Wåhlins allmogeinspiration till Ola
Anderssons Eslövsgotik - att rita
något som skulle kunna falla alla i
smaken: Överintendentämbetet (sedemera Byggnadsstyrelsen), baronen
på Krapperup, som ägde och skänkte
marken, men framför allt Kapellstiftelsen och kanske i viss mån även
Brunnby församling.
Alla de tidigare försöken hade klassats ner av en eller annan anledning,
men så tog den i Stockholm verksamme arkitekten Georg von Dardel
uppdraget att få fram det slutliga,
genomförbara förslaget. Det blev
nästan bra, men Kapellstiftelsen
ville ändå ändra på några punkter.
Man ville framför allt ha ett ordentligt kryssvalv. Det innebar konstruktionsändringar, som man överlät åt den lokale byggmästaren
Gustav Pettersson att utföra.

Denne slutförde sitt uppdrag och
handlade upp entreprenaden. Alla
kyrkobyggnationer skulle emellertid
nagelfaras och godkännas av den
Kungliga Byggnadsstyrelsen.
Slutligen såg han därför till att alla
ritningsändringar gick iväg till Byggnadsstyrelsen för godkännande.
Men postgången var långsam på den
tiden.
När Byggnadsstyrelsen så småningom fick se de ändringar som någon
lokal byggmästare gjort i Georg
von Dardels ritningar blev man
bestört! Ändring till kryssvalv
från det von Dardelska tunnvalvet
krävde konstruktionsändringar av
sådan allvarlig art att det inte kunde
överlåtas till vem som helst.
Här måste byggherren talas till
rätta och dessutom inkomma med
nya ritningar eftersom Petterssons
bedömdes som amatörmässiga och
ofullständiga. I det ärendet skickade
man så fort omständigheterna tillät
sin förste inspektör, Ragnar Hjort.
Full av argument anträdde Hjort
resan, men när tåget slutligen rullade
in mot Mölle kunde han se det nästan
färdiga kapellet avteckna sig mot
berget!

åväl, resan fick för Mölleborna
ett lyckligt slut. Mölle fick behålla
sitt kapell, Hjort kunde konstatera
att den där Pettersson förmodligen
kunde sina saker, men fick trots allt
några marginella ändringar med sig
tillbaka till kungliga huvudstaden.
HÅKAN LIND

FOTO : ANDERS MÖLLERYD

Byggboomen i Mölle i början påforra
seklet gav Gustav Pettersson stor och
lång erfarenhet, större än Byggnadsstyrelsen kunnat ana.
Gustav Pettersson var också municipalordforande i många å1'.

afekenstam
MÄKLARBYRÅ

www.ekenstam.se
042-12 33 JO
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Nya
naturum
nästan klart
Hantverkarna uppe vid fyren, som
Möllekuriren berättade om i förra
numret, har nu bråda dagar inför
invigningen av nya naturum av
landshövding Göran Tunhammar
den 22juni.
Bygget började i höstas och har
gått snabbt. Den totala kostnaden
beräknas till tio miljoner kronor.
Enligt Helen Thorn Jönsson (till
höger), naturumansvarig, får
verksamheten i Kullaberg ett
lyft med de nya lokalerna: "Fullt
utbyggt kommer detta att bli ett mål
för barnfamiljer året runt", säger
hon.
TEXT & FOTO:
CHRISTER WALLENTIN

Möllekurirens forhandstitt gav vid
handen en ljus och luftig interiör,
helt i trä.
Exteriört har man lyckats i forutsättningen att återskapa miljön från tidigt
1900-tal. Anläggningen ser i mångt och
mycket ut som originalet som brann ner
den 14 december 2006.

FÄRSK FISK
RÖKT FISK
SKALDJUR
INLÄGGNINGAR

MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Keramikgatan 2 i Höganäs
TEL. 042-33 13 32
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Måndagen den 29 juni

Torsdagen den 18juni
17:30 Golfklubben -After Work golf
18:00 Lekplatsen - Midsommarstången lövas

Fredagen den 19 juni

Tennisklubben - Tennisskola startar
med Thomas Bergström o. Ludvig Wahlund

Tisdagen den 30 juni
17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+

14:00 Lekplatsen Midsommarfirande med dans o. lekar.
Kaffe/saft o. hembakta bullar.

Lördagen den 20 juni

Onsdagen den 1 juli

13:00-19:00 Galleri Annexet
- Vernissage med Ann Magnusson o.
Eva Bengtsson
16:00-19:00 Galleri Möllegården - Vernissage med
Margareta Nelsson, måleri o. Kerstin Björk Nilsson, måleri.

17:30 Hamnen - Onsdagssegling, KSS
20:00 Kapellet - Musikandakt "Arildstrio"
med Andreas Alin, flöjt, Christina Wirdegren-Alin, violoncell
och Agneta Weber-Sjöholm, piano

Söndagen den 21 juni

Golfklubben - Kullagubben, herrar 55+
17:30 Golfklubben -After Work golf

Torsdagen den 2 juli
Golfklubben - Juniorläger startar, 3 dagar
11:00 Krapperup - Hästens dag: Uppvisningar i ridning
o. körning med Kullasällskapet för körning.

Fredagen den 3 juli
19:00 Ellens Cafä - Sånger av Yicky Kalliokulju. Räkafton

Måndagen den 22 juni
Tennisklubben - Tennisskola startar
med Thomas Bergström o. Ludvig Wahlund
Vid fyren - invigning av nya Naturum på Kullaberg

Lördagen den 4 juli
10:00-14:00 Harnnplanen - Torghandel (se 27 juni)

Tisdagen den 23 juni
17:00 Himmelstorpsgården - Midsommarfirande
med lekar o. lotteri.
17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+

Onsdagen den 24 juni
09:00 Golfklubben - Nationell damdag, fyrboll PB
17:30 Hamnen - Onsdagssegling, KSS
20:00 Kapellet - Musikandakt "Andrum"
med Elisabeth Mellander, sång o. Christer Palm, piano

Torsdagen den 25 juni
17:30 Golfklubben -After Work golf
22:00 Kapellet - Taizemässa

Fredagen den 26 juni
Golfklubben - Nationellt seriespel, herrar

Lördagen den 27 juni
Golfklubben - Nationellt seriespel, herrar
10:00-14:00 Hamnplanen -Torghandel. Årets tema är glas,
porslin o. keramik.
13:00-18:00 Galleri Möllegården - Vernissage med Chris
Rahfeldt, glas i Tiffanystil o. Meta Wijkander, måleri.
13:00-19:00 Galleri Stationen - Vernissage
med Johan Ramberg
13:00-19:00 Galleri Annexet - Vernissage
med Ingrid Wångdahl

Söndagen den 28 juni
Golfklubben - ratiopharm cup - A,B slag, C PB
Tennisklubben - Sommarfixardag
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13:00-19:00 Galleri Stationen - Vernissage med Monica Krusell
13:00-19:00 Galleri Annexet - Vernissage med Anita Brandt
14:00-18:00 Galleri Möllegården - Vernissage med
Frederic Täckström, foto på duk.
20.00 Krapperup - Sommarkonsert
med Anna-Lotta Larsson och Huaröds kammarorkester

Söndagen den 5 juli
10:00-17:00 Bräcke Mölla - Skånska möllors dag

Måndagen den 6juli
Tennisklubben - Tennisskola startar
med Thomas Bergström o. Ludvig Wahlund
Lilla hamnen - KSS segelkurser startar

Tisdagen den 7juli
17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+
Tennisklubben -Tjejfest

Onsdagen den 8juli

Söndagen den 12juli

Golfklubben - Skönhetsrunda, damer,
klass A slag, klass B slaggolf
17:30 Hamnen - Onsdagssegling, KSS
20:00 Kapell et - Musikandakt "En sommarvandring
bland böljande toner och poesi" med TH EOS:
Theodora Sjöberg Aas, sång, Othili a Sjöberg Aas, sång och
violoncell, Alexander Sjöberg, gitarr och bas samt
Ethel Regina Sjöberg, piano
20:00 Brunnby kyrka - Människan på jorden med Mikael
Samuelsson, kören Stella och Solveig Ågren
Hotell Kullaberg - Skånska Vägskäl, lyrikkabare
med Gunilla o. Mia Poppe

Go lfk lubben - Träklubbskurs med Johanna Pyk

Måndagen den 13 juli
13:00-17:00 Kapellet- Visning

Tisdagen den 14 juli
13:00-17:00 Kapellet-Visning
17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+

Onsdagen den 15 juli
09:30 Golfklubben - Gangster, damer, slaggolf
13:00-17:00 Kapellet - Visning

Torsdagen den 9 juli
17:30 Golfklubben -After Work golf

Fredagen den 10 juli
14:00 Tenni sklubben - Möllespelen startar

Amelie Nörgaard o. Joel Berg spelar sommarteatern
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern
Tobaksmaja+ Kullamannen=Sant med Amelie från Mö lle
17:30 Hamnen - Onsdagsseglfog, KSS

19:00 Ellens Cafä - Violinmusik av Meme Åkesson. Räkafton
20:00 Krapperup - "The Art oIDuo", Jan Lundgren och
Ulf Wakenius, två världsartister i musikaliska konversationer

Lördagen den 11 juli
08:30 Björkeröd - Ladonian Mountain Trophy startar
för att simma, kräla klättra, springa, halta sig 30 km runt
Kullaberg och från ca kl 14 gå i mål vid Möllehässle
camping. Kämparna ses bra vid hamnen, Håku ll ,
Åkersberget, Josefinelust eller Himmelstorp.

Mårten Landström o. Lisa Gustafsson
20:00 Kapellet - Musikandakt "Stockholmsduo"
med Lisa Gustafsson, sång, och Mårten Landström, piano.
Lisa har spelat Kristina från Duvemåla på Ci rkus i
Stockholm, Mårten är en erkänd konsertpianist.
Hotell Kullaberg - Skånska Vägskäl, lyrikkabare
med Gunilla o. Mia Poppe

Torsdagen den 16juli
Golfklubben - Närspelskurs med Johanna Pyk
13:00-17:00 Kapellet- Visning
15:00 Tennisklubben - Årsmöte
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
17:30 Golfklubben -After Work golf
19:00 Golfklubben - Hjärt- o. lungräddningskurs

Fredagen den 17 juli
10:00-14:00 Hamnplanen -Torghandel (se 27 juni)
13:00-19:00 Galleri Stationen - Vernissage
med Marie Wingård o. Marie Boman
13:00-19:00 Galleri Annexet - Vernissage
med Jan Hallqvist o. Carl E Blomberg
14:00-18:00 Galleri Möllegården - Utställning (se 4 juli)
Lilla hamnen - KSS sommarfest
20:00 Krapperup - Ur musikalens underbara värld,
Hanna Lindblad, Rennie Mirro o. Karl Dyall

13:00-17:00 Kapellet-Visning
t 7:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
19:00 Ell ens Cafä - Jazzvisor av Cicilia Lindh. Räkafton
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Lördagen den 18juli

Fredagen den 24 juli

Golfklubben - Johannas Mixed, fyrboll mixed PB, I klass
08:00 Tennisklubben - Möllespelens finaldag

Golfklubben - Irish Team, 4-mannalag SG o. Mölle Match
Classic, final 36 hål
13:00-17:00 Kapellet- Visning
17:00 Campingpl atsen - Sommarteatern (se 15 juli)
Golfklubben -Avslutning Mölleveckan, buffe o - vid rätt
väder - gri llning
19:00 Ellens Cafä - Medeltidsbandet Skrål med
Niklas Kleberg, Tomas Karlsson o. Anders Segerbäck.
Medeltidsgille.

Lördagen den 25 juli
Tennisklubben - Joakim von Ankas cup
10:00-14:00 Hamnplanen -Torghandel (se 27 juni)
13:00-17:00 Krapperup - Vernissage "Par i glas" med
Ulrica Hydman Vallien, Bertil Vallien, Åsa Jungnelius o.
Ludvig Löfgren.
13:00-18:00 Galleri Möllegården - Vernissage med AnnaKarin Albi hn, raku, betong o. g las, Lida Glavå, måleri ,
Elisabeth Kalvenes, textila bilder o. Eva Tibe, si lversmide.
13:00-19:00 Galleri Stationen - Vernissage med
Maria Berta o. Britt-lnger Persson
13:00-19:00 Galleri Annexet - Vernissage med
Rosemarie Axelsson
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)

Hamnen - Segeltävling, del av Kullen Cup
10:00-14:00 Hamnplanen -Torghandel (se 27 juni)
10:00-17:00 Bräc ke Mölla - Mölledagen med malning,
13:00-19:00 Galleri Stationen - Vernissage med Bodil Rössel
13:00-19:00 Galleri Annexet - Vernissage med Lise
Jörgensen o. Yvonne Larsson
15:00-18:00 Galleri Möllegården - Vernissage
med Karin Ellerstrand Bengtsson,måleri , sil ver o. textil
samt Lisbeth Cedwall, måleri
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
Tennisklubben - 50-årsjubiJeum med gri llfest
19:00 Krapperup -Tosca med Skånska Operan

Söndagen den 26 juli

Söndagen den 19 juli

13:00-17:00 Kapellet- Visning
17:00 Campingp latsen - Sommarteatern (se 15 juli)

Golfklubben - Sommarslaget/Möllepokalen, A,B slag, C PB
13:00-17:00 Kapellet- Visning
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
19:00 Krapperup -Tosca med Skånska Operan

Måndagen den 27 juli
Tennisklubben - Tennisskola startar
med Thomas Bergström o. Ludvig Wah lund

Måndagen den 20 juli

Tisdagen den 28juli

Golfklubben - Träklubban, GS A,B PB
Tennisklubben - Tennisskola startar
Lilla hamnen - KSS segelkurser startar13:00-17:00
Kapellet - Visning

17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+

Tisdagen den 21 juli
Golfklubben - Mölle Match Classic, FS kval, 32 par går vidare
13:00-17:00 Kapellet- Visning
17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+
18:00 Grand Hötel - Byföreningen s sommarmöte
19:00 Krapperup - Tosca med Skånska Operan

Onsdagen den 29 juli
09:30 Golfklubben - Gangster, damer, bingo bingo bingo
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
17:30 Hamnen - Onsdagssegling, KSS
20:00 Kapellet - Musikandakt "Från opera till folkton"
med Dan Winde, sång samt Leif Ah lberg, orgel o. piano

Torsdagen den 30 juli
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
17:30 Golfklubben -After Work golf

Onsdagen den 22juli
Goltklubben - Tre klubbor, PB, I klass, spontantävling o.
Mölle Match Classic, 16-dels o. 8-delsfinaler
13:00-17:00 Kapellet-Visning
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
17:30 Hamnen - Onsdagssegling, KSS
20:00 Kapellet - Musikandakt "Catch the Spirit" med
Daniel Dahlqvist, sång och piano o. Christoffer Wallin, piano
Hotell Kullaberg - Skånska Vägskäl, lyrikkabare
med Gunilla o. M ia Poppe

Torsdagen den 23 juli
Golfklubben - Ecolean cup, A,B slag, C PB och Mölle
Match Classic, kvarts- o. Semifi naler
13.00-17.00 Kapellet- Visning
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
17:30 Golfklubben -After Work golf
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Fredagen den 31juli
Hamnplanen - Sillens Dag
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)
19:00 Ellens Cafä - Taubesånger av Bomans Trio med Jan
Boman, Håkan Stenberg o. Tomas Karlsson. Lammgrillning

Lördagen den 15 augusti
Lördagen den 1 augusti
Hamnplanen - Sillens Dag
13:00-19:00 Galleri Stationen - Vernissage med Birgitta Lindestam
13:00-19:00 Galleri Annexet - Vernissage med Bodil Viege
o. Kajsa Nilsson
16:00-19:00 Galleri Möllegården - Vernissage med Kerstin
Björk Nilsson,måleri o. silver samt Göran Liljenström, akvareller
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)

Söndagen den 2 augusti
10:00-16:00 Bräcke Mölla - Hembygdens dag med visning
17:00 Campingplatsen - Sommarteatern (se 15 juli)

Måndagen den 3 augusti
Tennisklubben - Tennisskola startar
med Thomas Bergström o. Ludvig Wahlund

Tisdagen den 4 augusti

Golfklubben - KM, herrar 36 hål, övriga 18 hål
Bouleklubben - 20-årsjubileum vid boulebanan hela dagen
13:00-19:00 Galleri Stationen - Vernissage med
Ängelholmsgruppen

Söndagen den 16 augusti
Golfklubben - Närspelskurs med Johanna Pyk
08:00 Golfklubben - KM, herrar o. övriga 18 hål

Tisdagen den 18 augusti
17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+

Onsdagen den 19 augusti
09:30 Golfklubben - Gangster, damer, slaggolf

Torsdagen den 20 augusti
17:30 Golfklubben -After Work golf

Fredagen den 21 augusti
19:00 Ellens Cafe - Sånger av Vicky Kalliokulju. Räkafton

17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+

Onsdagen den 5 augusti
09:30 Golfklubben - Gangster, damer, slaggolf
17 :30 Hamnen - Onsdagssegling, KSS
20:00 Kapellet - Musikandakt "Våra favoriter" med
Music 4 You: Helena Rasmusson, sång o. slagverk, Lena
Andersson, piano, tvärflöjt o. saxofon, Patrik Kruger, sång o.
gitarr samt Henrik Rasmusson, sång o. slagverk

Fredagen den 7 augusti

Lördagen den 22 augusti
Grand Hötel - Jubileumskväll, Grand 100 år.
Skaldjursafton

Tisdagen den 25 augusti
17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+

Onsdagen den 26 augusti
09:30 Golfklubben - Gangster, damer, foursome lottade par

Torsdagen den 2 7 augusti

19:00 Ellens Cafä - Cornelislåtar av Märk Väl med
Björn Almqvist, Göte Nilsson, Mikael Nilsson, Jan Boman
o. Thomas Karlsson. Kräftskiva

09:15-11:15 Golfklubben - Seriespel H75 D3NV
17 :30 Golfklubben -After Work golf

Lördagen den 8 augusti

Fredagen den 28 augusti

13:00-19:00 Galleri Stationen - Vernissage med
Mats Muller o. Mårten Muller
13:00-19:00 Galleri Annexet- Vernissage med Cecilia Norrthon
14:00-18:00 Galleri Möllegården - Vernissage med Boel Kullenberg, måleri o. Ann-Mari de Bois, Waldorfinspirerade dockor

Söndagen den 30 augusti

19:00 Ellens Cafä - Visor från den svenska visskatten
av Thomas Karlsson . Räkafton

Söndagen den 9 augusti
Golfklubben - Träklubbskurs med Johanna Pyk
13 :00-17 :00 Himmelstorpsgården - Höstagille med
pannkakor o. underhållning.

Tisdagen den 11 augusti
17:00 Golfklubben - Kom-igång-golf, för hcp 29+

Onsdagen den 12 augusti
Golfklubben - 3-slaget, damer, slag en klass
17:30 Hamnen - Onsdagssegling, KSS

Max Sjöberg, Knut Knutsson och Anne Lundberg
kommer till Krapperup
Krapperup - Inspelning av Antikrundan hela dagen

Torsdagen den 13 augusti
09:15-11:15 Golfklubben - Seriespel H65
13:15-15:15 Golfklubben - Seriespel H55 D4NV
17:30 Golfklubben -After Work golf
18:30 Vid stationen - Samling för promenad till
Vattenmöllan med visning av Kullabygdens enda
kvarvarande vattenmölla.

Onsdagen den 2 september
09:30 Golfklubben - Gangster, damer, slaggolf

Söndagen den 6 september
Fredagen den 14 augusti
19:00 Ellens Cafä - Jazzvisor av Cicilia Lindh. Kräftskiva

09:00 Golfklubben - Bunkaslaget, 4-mannalag PB,
kanonstart
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Lårita en bra bok i sommar!

MÖLLE

Biblioteket har öppet
torsdagari kl. 16-18

Kuriosa & Loppis
Öppet:

Lördag-Söndag 12-17
Sommaröppet:

Alla dagar 12-17

KULLAPRAKTIKEN

Harastolsvägen 32 Mölle

042-347119
MVH
Lena Molin

Doktor

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

MÖBLER - PORSLIN - KERAMIK DIVERSE LOPPISPRYLAR
Öppet: fredag-söndag 13-17
Sommaröppet onsdag-söndag 13-17

•

KULLA
BYGDENS
SMÅDJURS
KLINIK

www.tunnbygard .se

VÄLKOMMEN TILL
KULLABYGDENS
SMADJURSKLINIK
0

042-34 82 01 eller 070-316 93 20
Du hittar oss i Tunnby,
som ligger sydost om S:t Arilds golfbana.

Välkomna!

MÖLLE kuriren
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Vi har en bred kompetens och mångårig erfarenhet av kvalificerad djursjukvård
och vi vill kombinera denna med den lilla klinikens personliga bemötande!
Vi vill att du med förtroende ska kunna vända dig till oss för:

- Kirurgi
- Medicinska utredningar och behandlingar
- Tandvård med legitimerad tandläkare
- Allergiutredningar
- Hudproblem
- Ultraljudsundersökningar
-Röntgen
- Laboratorieundersökningar
- Kostrådgivning
- Beteendeutredningar
- Hembesök vid t.ex. avlivningar
Välkommen att ringa eller
besöka oss på kliniken!

Eva Rehn med personal

ÖPPETTIDER:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lunchstängt

08.00-16.00
08.00-16.00
13.00-17.00
08.00-16.00
09 .00-16.00
12.00-13.00

Veterinärbutiken
Vardagar
10.00-18.00
Lördagar
10.00-13.00

Kliniken
Butiken

042-342100
042-341088

Bruksgatan 32, Höganäs

MÖLLE TENNISKLUBB
FYLLER 50

FLAGGNING
PÅ HAMNEN

Sommaren 1959 grundades tennis- Det är flaggstången på hamnen som
klubben av Jan Brandt, UlfHallberg, är byns "officiella". Här har det
Kjell Jacobsson, Ylva Lindholm och flaggats när någon Möllebo fyller
Gunnar Ström. Detta firar vi med en jämna år eller har lämnat oss. Men
familjefest lördagen den 18 juli. Nya det sker inte av sig självt. Därför
och gamla medlemmar är hjärtligt kan det vara bra att känna till vad
välkomna.
som gäller för att få det att hända.
Klubben ligger i ett underbart grön- Flaggning ska begäras hos den
område inte långt från infarten till som hamnföreningen angivit som
Kullabergs naturreservat. Här finns ansvarig. Under juni-september
två grusbanor, en minitennisbana är det hamnkaptenen, Lennart
och ett bollplank. Kuponger köper Svensson. Han nås säkrast på
man hos Knafves cafä i hamnen.
telefon 34 70 07 mellan 7 och 10
Tomas Bergström och Ludvig Wah- eller 18 och 21. Eftersom det är
lund leder träning för både barn och hamnföreningen som ansvarar
vuxna, från midsommar och framåt.
för flaggningen är det också i
Under vecka 29 hålls Möllespelen, den föreningen som riktlinjerna
den årliga klubbtävlingen med mas- bestäms. Och de riktlinjer som
sor av sevärda matcher.
gäller för närvarande är att
Det finns klasser som passar alla, flaggning kan begäras enbart för
så det är bara att anmäla sig på Möllebor. De tillfällen som kan bli
anslagstavlan vid klubbhuset, senast aktuella är vid födelsedagar 50 eller
den 7 juli.
7 5 år och vart femte år därefter,
Välkomna till spel och fest!
vid bröllop samt vid dödsfall och
Johan Cosmo, ordförande
begravning.

HÄLSOKONSULT METTE BOHLIN
Sommarkurs i yoga
varje förmiddag klockan 8-11 mellan 29 juni till och med 3 juli.
Skäretvägen 193, 260 41 Nyhamnsläge, tel 042- 33 07 65
Hemsida: www.stressaner.nu epost: mette_ bohlin@telia.com

Stresshantering Yoga Meditation Zonterapi Föreläsningar

ImplantatFrån förlorade tänder till god tandhälsa
Allmäntandvård
Välkomna!

Nordstrand
Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Kra pperu psvägen 115
260 41 Nyhamnsläge
Telefon: 042-34 48 03

MÖLLE BYFÖRENINGS
PROGRAM SOMMAREN
2009
MIDSOMMAR firar vi den 19 juni
kl 14 med dans och lekar runt lövad
stång på lekplatsen.
Servering med kaffe/saft och hembakade bullar.
Kl 18 kvällen innan klär vi stången
- tag gärna med blommor och
blader!
TORGHANDEL har vi lördagarna
den 27 juni, 4, 11 , 18 och 25 juli
mellan kl 10-14. Årets tema är
GLAS- KERAMIK- PORSLIN.
Spännande former, vackra mönster
och härliga färger! I glasen häller
vi t ex must, på keramiken lägger
vi frukt och porslinet får ostbiten!
Grönsaker, köttdelikatesser,
kryddor, choklad, honung och
mycket, mycket mera finns varje
lördag. Extra programinslag dyker
också upp (vi annonserar om detta).
Så boka alla dessa lördagar för
gemytligt strosande i Mölle hamn
mellan klockan 10- 14 !

INFORMATIONS- och
MEDLEMSMÖTE kallar
vi till den 21 juli på Grand Hötel.
Byföreningen presenterar årets
Möllebo och deltar gör också flera
föreningar och företagare.
Till alla våra aktiviteter behöver vi
många hjälpsamma händer - vill du
hjälpa till i Byföreningen?
Ring vår ordförande, Jörgen
Pedersen, 0733-852 258!

VARMT VÄLKOMNA!
MÖLLE SYFÖRENING
MÖLLE BYFÖRENINGS
STYRELSE 2009
Jörgen Pedersen, ordf0733-852 258
Christina Twengström, v ordf22 40 55
Lennart Lindgren, kassör 34 75 79
Chatarina Lindgren, sekr 34 76 76
Irmeli Hermansson, ledamot 34 79 81
Klas Jörgensen, ledamot 34 71 21
Lillemor Eriksson Thiis, ers 34 70 44
Lena Johansson-Thor, ers 34 40 10
Leif Houghton, ers 788 08

MÖLLE kuriren
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Vi hälsar alla varmt välkomna att njuta av vår
nybyggda uteservering, där vi serverar vår
sommar.fräscha bistromeny med gamla klassiker
och nya spännande rätter. ·

~§p<fr
julishow på Hotel Kullaberg:
Skånska Vägskäl - mellan det verkliga & drömda
- lyrik i kabareform. En teatershow med
Gunilla & Mia Poppe 8, 15 och 22 juli.
Hög tid att boka nu. Biljettpris med mat - 475 kr
Eftersläpp utan mat - 195 kr

VARMT VÄLKOMMEN!

HOTEL KULLABERG
RESTAURANG • HOTELL• KONFERENS
www.hotelkullaberg.se • 042-34 70 00

