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Endast tre nakna skorstenar och murrester återstod av den brunna restaurangbyggnaden.

.- N SI fredag H .aug~ l953·

------ -------
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Kl. 1.40 · larniac;les "..'Brunnby
sägas, men enligt en uppgift passlighet med vatt.eiibe&rJuinlnbrandkår i Mölle. till bra·ndplat·
skulle elden ha börjat 1 bil· gen lyckades man rädda denna
sen och rekVirerade .omedel·
jarden ellei: nAgot av sill. bysgnad trots att det brann •
bart förstär1tn4lg fr,ån Hllganäs,
skapsrummen onnpA hot•IJ. även inne i själva trappuppgån· '
Vikens, Väsby, Mjöhu!ts och · matsaleu. Byggnaden blev ock· gen.
.
J onstorps branqkårer. VIil brand·
s4 1117cket riktigt övertänd på
kårernas framkomst till brand·
mitten där dessa utrymmen
Bnmnby brandchef Gösta
platsen var så gott ·som hela
befinna sig. Att elden· fick 54.
Andersson utförde . en m:rc.
restaurangflygeln övertänd och
dan . liB8bb spridning miste
ket uppskattad Insats som le.
kunde ej .räddas.
. tillskrivas det f'örhillandet. att
dare för brandsläckningen.
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by.gguadeninr
uppfö\'.d
I
trä.
Hans
order
kom lugnt som
och
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· ··
k1ar.t ·till
brandminD.ea
·
DaJlll hade pågått I den brun· hade att utstA en hård och
1 .•ateea
Den kraftIP brandsirenen vid na byg~all;en till kl. 12 på ons· ojämn kamp mot deli röde ha·
hamnen i Mölle väc:kte upp hela dsgskvallen och de sista bland
n.m. Hotellbrand och skogs.
samhällets befolkning illl . ett personalen lämnade hotellet nå·
brand pA en och samma gång
1
förfärande skåqespel med den g~.n gång. mellan kl 12. och · -:" det hör givetvis inte det
ö tänd h 0 t llfly In h
d For att elden. ska~! ha kunnat lättaste att bemästra.
ver
a
..e
ge oc me få · sådan omfattning tills lar·
f~morna hogt mot skYn i den met gick, måste den ha utbrutit
Många svårigheter uppstod
m~~ka natten. Den elektriska någon gång strax efter kl. .i. under branden för brandmän·
strommen .~ brandområdet mås. Mycket tyder på att en kvar- nen t. ex. vattenbrist vid om·
te brytas for att undvika r!Sker glömd cigarrett eller liknande koppling från de länspumpade
vi~ besp~.tnlng~, Yllket gJorde kan ha varit orsak· till eldsvå· brunnarna. Vid hamnen var två
. mork.ret an markbarare. Den. dan.
sprutor placerade. Dessa I sin
•krafUga br.~san lyste· d?Ck ~pp
Samhällets Invånare hade tur seriekopplades . med fyra
qela samhallet med. sitt röda brandnatten gått man ur huse andra sprutor som placerats
sken. .
för att bevittna det hemska med jämna mellanrum upp mot
Gnistor och .. brinnande . delar skådespelet, som så lätt med en det brinnande hotellet. Nivå·
av takp~pp flog lång~ vägar I annan vindriktning kwmat få skillnaden från havet till brand.
den . sy~ostllga vindrik~ingen mycket mera ödesdigra konse- platsen torde röra sig om 100
över Mölle och den angr~· kvenser. Även från Hälsingborg meter. Slanglä,ngden uppskattas
de skogen, som ett slag· antän· och andra orter hade åskådare till 2,5 km.
des och _va:. star~t ho~ad. Gnis· Infunnit sig. En. djup förstäm·
V•rt tog laotellk. .• torna ..flög. an~a Ull HJorthagen nlng lade sig över hela samhäl·
tiägen?
~~lvva8:~ till Kullens fyr och an· let efter denna beklagansvärda
Var hotellets kassalida med
tände dar. Brunnby skogsbrand· händelse i säsongens elfte tim•
inneliggande 14.900 kronor ta·.
kår, som också larmats, och fri· me.
,
git vägen var fortfarande en 1
villiga medhjälpare lyckades
gåta under cArdagen. SAitning
dock snart bil herre över elden
Stor•rtflt arl'Jete • .,
pil del\ plats där kontoret var
i skogen.
•
IJrandlc~rern•
beläget har ej gett resultat.
Det stod från början klart att
den övertända byggnaden inte
På grund av den enorma het.
Hotell11ts kassörska satte in
stod att rädda varför släck· tan . från det väldiga bålet an·· kaiisalidan med nämnda sum·
ma när hon kontrollräknat
ningsarbetet måste inskränkås tändes fönsterbågar, vingskenor
till att skydda hotellflygeln och och kuporna på taket till den
stora kassan på kvällen, rnen I
angränsiu:ide bebyggelse.
•
intilliggande hotellbyggnaden.
när man skulle rädda värde·
Etablissemangets källarmästa· Tack vare b~andkårernas på·
sakerna i kassaskåpet hade
dessa
pengar ej upptäckts.
re, intendenten Le'nnart Hell,
var den ende som hade sitt sov·
HoteUeu apeeerier
rum i den brinnande byggna·
kl•rad• •••
den. Han väcktes av hovmästa·
Underligt nog ·klarade sig
re Johansson och hann sålunda
hotellets specerifllrråd undan
sätta sig i säkerhet. Hr Hell På·
förstörelsen. Detta förråd låg
pekar vid samtal med NST:s
i hotellets nordöstra gavel och
medarbetare att elden spred sig
att förstörelsen från elden ej
explosionsartat och det var ogörnådde hit berodde pA att den
ligt för . honom att ,tränga upp
stora kylanläggningen Jig
på övre våningen för att rädda
skyddande framför förrådet.
några värdesaker där. ~
•
Varorna frän detta bestående
Studerande A.ke Falk från
av specerier och hårt b1iid
Hälsingborg som tillhörde re·
11å efte1"JDlddagen lämpas ut
cepUonsper&Onalen
trotsade
Ull synes oskadade.
röken och trängde in på kon·
Det rök. ännu l går eftermid·
toret och genom stor ridigbet
dag från ruinerna. Bevakning
lyckades han rädda deponera·
och/ eftersläckning pågick hela
de medel och värdesaker.
dagen. På kvällen övergöts
Giiatern• tog alg ut
brandplatsen ännu en gång av
I nattdriiktern•
vatten. Hur länge bevakning
Det tätt Intill liggande hotell·
$kall vara ordnad kan man inte
,byggnaden utrymdes snabbt och
förutsäga. Det beräknas att kost·
gästerna fick ta sig ut i natt·
naden för släckningen uppgår
dräkterna. En del möbler kuntill bortåt 6.000 kronor.
de också bäras ut Innan röken
Statskriminalpolisen o. brand.
och lågorna omöjliggjorde allt
skyddskonsulenten i länsstyrel·
räddningsarbete. Lyckligtvis har
sen anlände på eftermiddagen
Ingen mäl\niska blivit skadad,
till platsen och Inledde under·
fastän det inträffade .givetvis
sökningar om eldsorsaken. Den
blev en svår chock för semester·
mellersta skorstenstocken skall
firarna. Gästerna fick nattlogi
provtryckas och el-ledningar un·
hos vänliga ·människor I sam·
dersökas så snart ruinerna kall·
hället, men en del föredrog att
nat tillräckligt.
;
1
tillbringa natten vid -sina ägoFlera uppgifter har framkom·
delar Intill brandplatsen.
mlt· om vem som alarmerat
.
·
brandkåren. Troligen· har flera
Eld911 Wrfade I IJHf•rd-1 Brandchefm ' 'G/Jst~. Andenaon, personer ringt. 'Enllet egen upp~ Om orsaken tW branden. M61le, som. p4"ett ber/Jmvlirt alitt gift har Bo Lönnegren s~!D
kan ~t~Uftvls Jn~n~~ 'DU, ___ . _le~de 114cknin~s!"'l1ettt.
tjä~~~ör p!\ 4:11 körskola i Hal·

I

I

I

Keso· gor stor·.~1~ri~s-~,..- . ovisst UY

dans å hotellet, alarmerat brand·
kåren. En servitör på Grand Rotel meddelar att han upptäckte
eldsvådan när han goick hem
efter arbetets slut och då slog
larm.
Det brunna var försäkrat i ·
Folksam meddelar Intendent I
Llndskog från Reso i Stockholm
som för tillfället vistas i Mölle,
men försäkringssumman är vid ,
tillfället inte .känd, liksom man \
ej heller för närvarande kan ut;.
tala sig om huruvida den brun· .
na byggnaden kommer att ånyo
uppföras eller i samma stil och
storlek.

om Rote~: ,~lfverso,i· ,aternppföres
·;~1 '(:1.:

i
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l'Hler1it11la nir flilarna

flrrttades
Så fort branden blev känd av ,
gästerna rusade alla bilägare '.
ner för ·att flytta sina fordon
undan lågorna. En flyttade sin
bil ända upp mot grindarna vid 1
Kullabergs Natur men när lå· j
gorna började slicka ansåg han
liksom så många andra att .det
var rädligast att sätta bilen i
säkerhet längre ner i samhället.
Förmodligen tänkte man på den
förödande branden på Tylösand
i fjol när många bilar blev lå· 1·
gornas rov;
I villervallan som uppstod
när bilarna skulle köras bort in· ·
träffade en massa krockar som .
resulterade i bucklade stänk· .
;skärmar. och dylikt.
I
· Den stora flygeln som orkes· 1
tern spelade på under kvällen
hade sjunkit ihop och ramlat
ner en våning och det enda som
återstod var endast ramen som
strängarna var monterade på.
Det fina instrumentet liknande
nu mest en detalj i ett skrot·
upplag. På samma ställe såg
man glasrester från tusentals
spritflaskor - nästan en matta av glas. Det var spritlagret
som hade gått all världens väg. ,.
Efter utrymningen av annexet
var det många av gästerna som
. föredrog att tillbringa resten av
natten i det fria. Runtom i ho•tellträdgården såg man på morgonen klädbylten. När man tittade närmare efter var det gäster som föredrog att campera
under bar himmel. Uttröttade!
efter nattens strapatser.
'
På middagen satte man Igång
. med att avveckla rörelsen åter-'
betala pengar som förskotterats
. av gä&ter och skaffa dessa annat
logi. Personalen har ännu sina
bostäder kvar i en flygel uppe
i samhället och får matpengar
;och· får äta ute i samhället.
_NST:s medarbetare fick ·i går
kväll ett samtal med Reso-inten-

l

l

E!t par bilder fr4n det skräm_mande men vackra nattliga sk4despelet•
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IDtendent Hell · nar8I' pA
förfrigan att lll7eket tala fÖI'
överhettning l en ~
st.oek, alt.erDatWt kol'åll1d:Dlng.

J(r

Ingenting f.J'der på plallJaP
dåd. ·
· ·
·

denten Ejllar Lindskog från
Orlcesterll .......,.
Stoekholm ·som anlände tn1 Möl.
. hut..-entma
le just dagen före branden. Pl. : Hotellets orkester 8om ·hade
vår förfrågan om hotellet kom- ' spelat på restaurantel1 på kvälmer att återuppbyggas svarade len befann sig hemma 1 sin Jä..
hr Lindskog att han inte kunde genhet när branden 11tbrM :i:qen
·ge besked. Resos styrelse akaJl väcktes vid halvtvåtiden. 'till, nämligen ta ställning till d~ sammans med sina kamrater Nfråga och samma ·styrelse mm. sade kape~ . Gert wen-:
' jmer givetvis att bestämina om nerberg till hotellet för att räd, byggnaden skall upi>föras 1 sitt da. sina Instrument. De måste
ursprungliga skick.
. : passera gillesstugan · där det
Den brunna byggnaden var 'brann · häftigt men de rusade
1försäkrad för en halv miljon. likväl genom elden och in ,ji
1Med nuvarande priser kai1 en .1re8tauranten och JYckades Jtom.
rest;iurantbyggnad av denna ; ma åt instrilmenten och rldda.
storlek ej uppföras för nämnda ·! dem. Därmed und8ick värden
summa varför Reso drabbas ll'V' ··för ·5-6.000'kr. att förstöras.. .
;stor förlust genom branden.·Tlllsammans med huwdbyggnaden
Den sä snabbt ödelagda by,.
uppgick försäkringsbeloppet till naden var byggd år 1910 men
en miljon kronor.
har sedan vid flera t.illflllen
varit föremål för ombyggnad
Stat.polisen JNi pr.u- och restaurering. Senast år
.en Inte tlftfer JNi
1945 när Reso övertog Hotell
planlage. dtld.
Elfverson · blev denna · tvivlStat.spOlisen har tagit haa4 ningsbyggnad ytterligare moder·
om utredningen och man .liar niserad.
minst ett Pl!l' dagars arbete
'Den stora matsalen hade plats
med att reda ut ~dOl'll&ken. för 350 gäster. Vidare Inrymd~
PA tol'Bdapeftermlddagen :fösi.·; ·byggnad~n sällskapsrum, ekonohördes i fönta hand ~· · miavdelnlng .med kök, kontor,
Dala ·
·
reeeption. m. m;.

!

DeJn~

·

bild visar hur nära

hot~llets

huvudbyggnad itr .'/leUigen .fii.!
· · · ·

till brandplatsen.

----- - ------ ..

Allnu

_____________

_______

......,,,....._.;,_

övel" lUölle vilal" eftel" d~n
stol"a bl"andkatastrofen på
Hotell ElfVl'l"Son en dov föl"stämning. Ortsbel" f stOl"a ska·
I'Ol" och 100-tals med 'bilar begel" sig vRl"Je tid på dagen till
brandplat,.en fiir att beilluida
förodelsrn" 11tyggelse. itnnn
f gål" morse 11tod d~. tre hHga
11kol"Stenama u11111·at~ bland
l"Uinema men 11ä formldda·
gen nmlade två.
Genomsållning
på platsen
för kontor och kassa har inte
kunnat företagas, varför man
ännu inte vet vart den sakna·
de hotellkassan tagit vägen.
Eventuellt kan det tänkas att
kas.<ialådan 1mm var en vanlig
sådan av pU\t helt demolerat!\
och ligger begravd under aska
och spillror då kassaskåpet vid
branden öppnades och. en hel
del deponerade pengar och vär·
dehandllngar kunde räddas.
· Räddningsaktionen hann inte

rum. På platsen hade stått en
kamin som borttagits när vär·
meledning installerades i rum·
met och hålet tätats. Genom
detta hål trängde rök ut vid
provtryckningen men om bran·
den uppstått här får utrednin·
Hål på rökgiingc-n
Statskriminalpolisen
var gen ge besked varför lösningen
hela dagen i går sysselsatt med av detta problem får bli en sak
utredningar på plat.~en. Menin· för experter att avgöra.
gen var att man skulle ha kon·
trollerat alla skorstenarna men
Förödelsens styggelse
endast den återstående 'stora
På brandplatsen. härskar för
skorstenen från restaurangspi· övrigt förödelsens styggelse.
sen kunde nu undersökas.
Rök· och vattenskadade spece.
Med stegvagn utrustade so- rier togs på fredagen i förvar
tare från Höganäs under befäl i ett gästrum i· hotellflygeln.
av skorstensfejarmästarna B. Matvarorna var givetvis oan."
Jönsson och S. Olofsson prov· vändbara men de måste ändå
trycktes skorstenen, varvid det tillvaratagas en tid för avskriv·
befanns att det var ett hlll på ning då de representerar ett
riikgången. Hålet fanns i det stort inköpsvärde. Till den stosom fiire ·branden varit säll· ra kylanläggningen ligger kull·
skapsrum och under tidigare vällt och stora köttpartier hän·
innehavare innan hotellet oni· ger helt genomrökta i prydligfl
byggts använts som bonings- rader. På golvet står mjölk·

flaskor och på hyllorna alle.
handa sallader och pastejer.
Golvet omkring den stora' de.
melerade köksspisen är täckt
av kokkärl och köksutrustning.
I kaffeköket står en dyrbar
Aga-spis helt förstörd.
Tillfälligt kontor har upprät·
tats i hotellflygeln och en li·
kaledes tillfällig telefonledning
till hotellet installerats, varlör
man ännu kan begära Hotell
Elfverson och få svar. Det är
ett stort problem att avveckla
personal och anställda i övri-gt.

· NiT· torsdag 2o ·aag. 1953

vid Kullanäsan

Nu blev Mölle och karuike en
stor del .av den vackra s~ogen
tack vare en nAdig försyn förskonat frln än större katastrof. Man.
har ju haft anledning klaga öv~r
dAllgt vllder länge och detta har
haft sin orsak f de inln"1 !Ag·
trycksvandringarna från västlig
riktning. Skall det vara v~ckert
väder vid Kullen skall det vara
med ostliga vindar, just till bran·
den kom det ostlig vind .som ju
var si syn:1erligen Jyckllg. Ma_n
hade inte väntat att det vackra
vädret skulle varit Ull glädje pi
sätt som skett' utan ha k!"Dmlt
som en belöning för kvarvarande
och nya sommargäster I .s.~on•
gens elfte tlnlme.

!

NST .iördag 1$.aug. 95'3

avslutas på grund av röken
och lågorna och kassaskåpsdörren blev stående öppen. Kassa·
skåpet med den öppna dörren
syns tydligt bland ruinerna.

Hört och hänt
Den gångna veckan var drama·
tisk för Mölle samhlllle. Nlgon
si stor eldsvåda har Inte härjat
1 byn sedan den stora branden lr
1890, som också egendomligt nog
lntrilffllde 1 aui; .1sti nilnad, nllrmare bestämt den Hi, nch· ·en
stor del av dåvarande Mölle ~rln
platsen där stationen nu . ligger
och till Nys fastighet ödelades dA
av elden.

_

_....-

oklart om den saknade
hotellkassan vid Möllebranden

Nu efterlt undrar man I ·byn
vad som skall lcomma ener. Det ir
nogsamt bemärkt, att bilande turister Inte stannar, ltmlnstone
Inte längre, pi samma plats eller
medför tält eller husvagn för över·
nattning. Man har si att säga lagt
om utgifterna I stor utsträckning
till kmtnader för Inköp och drift
av bilen I stllllet för hotellko8tnader. Rl har
som sagt I
ntlnga fall •ltt · 1emesterhus, inte
pi rygg&tt; tnen' vill ovanpA eller
efter bilen, varför ·rum inte heller
behövs. Men likväl är det kolloaalt
stor allmllnhet ·som söker sig till ,
vira badorter och talar ryktena.
sant sil skall ~I·
Jtunsa ~
ta gäster m/;. ~:ti mtt\ ·fi'ln 'utlandet I BYP.1lel'.~!!t .fi:A~ Vllsttysk·
land som "Jii'ltolnmlt si bra pA
fötter. cFaktum är ocksl, att en
der tYilka hörts Ulas 1 Mölle redan under Innevarande säsong
Det är slledes inte rid I MöJ..
Je, sett ur turlstsynpunkt, att föl"- .
Jora ett sA stort hotell ·utan er·
sättning. Det k·lÖl'tl!S~ ett ,!!JIUI·
domllgt sammanåiU'låmfe,wlttbldt.t
rör nlgon vecka sedan beha11dla·
des I dessa spiift'e'I' 'Vad betjdelse
·cn.t "OCklll. efter brand lteruppstA·
ende" Ty1öhiis · kan ha· för Tyll).
l!and'och vad ett stort hotell skill·
le kunna betyda 'för .Mölle. 'Ett
lir väl ändl slikert, att ett· nytt
och· flott ställe vill · alltid ·1 och
rör sig' lir en lockelse för hugade
gäster och skulle bidra ocksl att
dra· nya människor till Kullen som alltid ir värd att besökas.
· · Vad stort sker, sker ·dock alltid
tyst' dch sllr ned som· en bomb,
Ingen vet ännu vild •som kan bil
·resultatet · I frlga om uppbygg.:
nad·· eller andra förllndrlngar pA
hotpllfrontPn l Mölle. ·
·
.. Samtidigt . noteras. att hotell,
Hagman plpaPllgt anordnat dans.
pi söndagi;kvlillarna en tid fram·
At inimtldlgt ·som Eltvl!l"SSon 1 försvann, men· det var Inte beroende
av. eldsvldan ·utan hade planerats
före .~n~. · ·
·

1. ~/

'man

.,ksA

·"'

;;-söm sainmänfattnlng kliri -sl'gäs

att· man stlr mycket unarande
och spörjande f · detta sedan· .ett
halvsekel varande turlstsamhAIJe
lilför de tre utropstecknen, som
är det enda· synliga kvar uppe pi
höjden efter ett av Mölles :ildsta
hotell. Skall det komma något I
11tllllet? HUrom lir Väl· meningen

bara en.·

som

ett typllkt tecken pli att
~rev ocklA pricken
Vid hålnDlnlClfllet In i' hamnen under natten• 1tonn OC1h miste bllrpe. ·Det bör dock Inte 1tv1krlcka
från att söka hamn här, dl pricken säke1•llgen strax är utlagd
Igen, vilket den blev l vintras dll
laen tog den.
·

allting flyter

I

.
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__ , ~ (9n;erson.

Fru Olga Ahlbäck,

~J(versons - ett n0;mn n:ied

!{;.gamla hotellanor 1 Möll~

1

Kring den stora branden i Elfverson som ung fick impulsen frukterna åv denna: har även senaJ
Mölle har det skrivits mycket. .sorn blivande hotellman och efter re generationer fått skörda.
Men ett ,namn som har kom~t att ha börjat en rörelse i liten ska·
När Johan Elfverson gick bor
i ~-mundan i dessa samman- la "d Rans ård
. d h
1929 övertogs rörelsen av dotte
-1
V1
g en g:ior e an se- som drev hotellet själv ett par år,
hang är den man som skapade dan det djärva försöket att bygga varefter hon fortsatte rörelsen till·
detta för både· Mölles och Sveii- ett hotell på bergknallen ovanför
·
d mak
D
od
ges vidkommande ovanliga stor· Mölle by med den enastående ut· sammans me
en. e m er·
h ot en och gav det sitt namn• sikt, vilken i inte ringa grad l5i· nämnts
niserade att
företaget
Det hade
har
hotellets1936.
matsal
nämligen framlidne ·hotelldirek· dragit till l\IIölles popularitet som plats för
gäster men då kan
350
tören .Johan Elfverson.
turIS·tort År 1902 lade han' grun
·
• också förtjänas nämnas att man
Helt apropå träffade NST:s med- den till Hotell Elfverson, då upp- vid något tillfälle dukade till mit;l·
arbetare igår dottern till Johan fördes stommen i d~n byggnad dag för inte mindre än 700 gäster.
Elfverso11; fru Olga Ahlbäck, maka som genom elden lagts i ruiner.
De båda världskrigen blev känn·
till källarmäst<Jren Ragnar- Ahl· Byggnaden hade matsal._ salong, bara för. hotellnäringen ,i all Syn·
bäck, Halriislad. Hon semestrar nu tambur ~ nio resanderum.
nerhet i Mölle clär de utländska
1 sitt kära Mölle, där hon alltsedan
Sex år därefter eller· 1912 tog gästerna med~ens var som bortungdomen kom att lägga ner sitt den skicklige hotellinannan ett blåsta. Det blev svåra år för en·
intress~ och sitt arbete inom fa· äntnl dJärvtU"e . steg när han upp- rörelse av denna omfattning och
derns hotellrörelse; vilken
hon se-. förde det stora annex som fortfa· det var sviter av andra väldskri·
1
rande står kvar och är alldeles get som gjorde att hotellet, där
•
dermera· själv övertog.
Fru Ahlbäck berättar att det oförändrat från ·den tiden. Sam· Elfversons i fyrtio år fört spiran
var redan tidigt hennes fader bör· tidigt utökades den tidigai:e bygg- tyvärr måste gå 1.U' släktens ägo.
jade med restaurantrörelse i Kul· naden med stora verandor. Där·
- Det var bittert· att se hotel·
len.· HeJines farfar var sjökapten med skapades ett turisthotell av let i ruiner, . s~ger fru Ahlbäck,
Gustaf Elfverson och han ägde både då och senare mycket ovan- men ännu värre kände jag det
på sin tid hela Kullaberg och det liga dimensioner, annexet har inte den dag då vår regim pi vårt
var han som inrät~de den första min4re än 55 rum.
gamla familjehotell delvis på
restaurationen 1 Ransgården på
Johan Elfverson förstod sålunda grund av transaktioner genom
vägen till fyren i närheten · av tidigt Mölles och Kullens förutsätt· s. k. vänner måste upphöra.
Kullagården.-' Denna rörelse fort· ningar som turistort. Det är till . En svär motgång ......:. men fru
sattes sedermera av hans änka, stor del tack vare honom och hans Ahlbäck och hennes man ·har burit
Henriette Elfverson. Ända sedan si.rine för reklam soin Mölle kom den på ett beundransvärt sätt och
1823 har ,man inom familjen beva- fram i internationellt rampljus skapat sig framgång på annat håll.
rat resandeböcker från det elfver- och blev en tUlflyktsort av . besö- Men av helt förklarliga skäl kom·
sonska hotellet på Kullaberg med kare från så. gott som hela värl· me:r hon dock alltid att känna sig
mängder av berömda_ namn. där· den. Direktör Elfve~son lade ner riära samhörig med Mölle och Kul·
ibland många kungliga.
stora ·kostnader på både inlands- len. Liksom både namnen Ahlbäck
Det var alltså härifrån Johan och utlandsreklam för Kullen och '?ch Elfve.rson -åckså är det.
·

Fortfarande en g4hi va.r-~c-·
Mölle-skrinet ~t väge~
Sökandet efter det vid ho- något annat'. för gästernas. trev·
tellbranden 1 Mölle fÖJSVlUl- nad om ·återuppbyggnad koin·
mer till stånd, vilket dock än·
na kassaskrinet med 13.000 nu inte är bestämt.
kronor har änn~ ~te krönt.
'
I
med framglng. Var skrinet
tagit vägen är ..Junda fortfarande en gita.
,
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genomletningar och sållningar
på brandplatsen har visat att

1

1· B~nnh·

y·,. Mo··ne 0·ch Ari.ld

vare
sig skrinet
eller
rester av
det finns,
kvar. På.
brandstället
har från och till mlst företa·
gas övergjutning med vatten
Råttor och möss är v•- mest
..-..
det kommer från växt- eller dj"~ --"'t- har mycke·t diskuterats när
fo" r att da"mpa kvarvarande
framträdande skadedjur. De har
-- .,.,
glöd i till köket hörande kol·
bllvtt symbolen-för snusk och världen. •
på Aret rlttutrotnlng skall föreupp !ag.
ohälsa och vållar stora .olägen- ä Med kännedom om ovanstående tas. I regel anser man hösten vara'
r oansvarigt mot såväl oss själva bra för dl har man som rege,
Beträffande
brandorsaken
heter slVål sanitärt som ekona- som samhället att underlåta att mest råttor, då dessa drar sig till
kan f. n. inte sägas. Polisens
mlskt.
vidtaga åtgirder för bekämpande husen från åkrar och ängar. Man
antydan om att hotellbränder
På grund av sina levnadsvanor av råttor och möss. En framgångs- kan som bekant Inte helt tänka fä
är något av det svåraste som
är råttorna 1 stor utsträckning bä· rik bekämpning är emellertid helt slut på alla råttor på en gång, och
finns att utreda synes ha fog
rare av smittämnen, som på ollka beroende på den enskilde sam- med deras nativitet ökar bestån·
·
sätt kan överföras till människan. hällsmedlemmens Inställning och det därför snabbt, V'lrför en stän·
för sig.
.
Vatten eller födoämnen,· som för· In tresse för frågan.
dig kamp miste pågå. Denna kamp
Bortforsling av byggnadsres·
orenas av råtturin, kan ge uppInf~r de uppseendeväckande vinner dock som sagts ofta råttan,
ter från platsen har påbörjats
hov. till Well's sjukdom, och den rapporter, som Ingått frän olika därför att hehnes aktivitet till
och meningen är att uppfylla
bruna råttan är ofta bärare av håll I landet om råttförekomst och· föda och livsrum Inte förtröttas,
en bakom hotellet befintlig 1 · paratyfussmltta, som genom rit- olägenheter därav kan det vara som · människans gör. Om · man
tans
kan lnfek·
d amm d en s. k. L yck emosse.
tera tarmuttömningar
födoämnen. Trikiner
kan på Sin plats att erinra om de It· emellertid kompletterar höstbeDammen kan ej användas som
spridas med råttor och överföras gärder, som vidtagits I våra egna · kämpnlngen med en ef~ektlv sa·
hramldamm eftersom det tor· ; på svin, om dessa råkar fiirtä- ra trakter.
: nerlng på eftervintern, då mat·
·
· d lika
SAlunda har man inom Brunn·j förråden tryter och råttorna gärna
k:ir ut på ~ommaren. Möjligen j - Y
råttor. Människan kan nedby kommun med Arllds och håller till I värmen I närheten
1 kommer att o\·anpå fyllningen •
smittas genom att äta trikinhaltigt
l\lölle munlcipals:imhällen sedan •av husen, har man alla chanser
1
~" 1 •~~as en tennisbana eller . fläsk.
ltat
Man räknar med att det kostar
flera .lir eller närmare bestämt Iatt nå ett så gott resu
som
5 å 10 öre per dag att föda en rit·
sedan den stora r.llttkampanjeu, möjligt.
ta. En medelstor råtta förtär 50
i många kommuner Ar 19:i1 va- De åtgärder, som qärvid lfårga·
gr. födoämnen om dagen (samma
rit mycket positiv:: inställd I frA· komma, är dels ordnandet av goda
i:
kvantitet som åtgår till en höna)
ga om r.llttbekämpnlng. l\ledel renhållnlngsförhAllanden och dels
har ställts till förfogande fiir rlttsäkrlng av byggnader och and·
och förstör minst lika mycket genom förorening. Härtill kommer
hälsovårdsnämnderua och för ra utrymmen. All mat miste un·
förstörelsen av ollka material.
Innevarande år har samhällena danhållas råttorna, I synnerhet
över Kullanäsan lägrar sig alltGnagnlngen är ett livsvillkor
och moderkommunen tlllsam· under bekämpningarna.
mer den rofyllda hösttiden d. v. s.
för råttorna. Deras tänder växer · . ~ans beviljat .Z.000 kr. för detta ·Goda renhållnlngsförhlllanden
den tid 'då man I allmänhet tror att
under hela livstiden och måste
ändamål. mr har ett verkligt ernås om· man samlar mat och
folket~ i badortssamhällena går 1 därför utsättas för en fortlöpande
och samtidigt samarbete kom- hushÅnsavfall 1 plltkärl med· tätt
Ide. Ocli visst kan det vara skönt
nötning för att inte bli si långa,
mlt t1l1 stlnd.
slutande lock och om man har
att ta" det lite lugnt Ibland, men
att de förhindra · Intagandet av
Tre sanörer finnas Inom kom- välskötta avstjälpningsplatser. Ritman kan dock inte annat än beföda. De angriper därför föremål JllUDen oeh allmänheten har bara torna håller dessutom gärna till
klaga, att sommaren I Norden är
av mycket hårt material och an· att vid vissa I förväg utlysta till· 1 skräphögar och gam)a ruckel,
så kort, kvalitativt beträffande
ställer skadegörelse Inte bara. på fällen anmäla råttförekomst och varför upprensning och bränning
vädret och kvantitativt i fråga om trävirke av olika slag utan exem- behov av gift samt antingen själv av Icke användbart material har
besöksfrekvensens utsträckning t
pelvls även på ga&lednlngar och avhämta giftet och sanera eller mycket god effekt. Materisl, som
Isolerade ,.lektrlska
ledningar, fl detta utf'.lrt gendm hälsovärds· skall tillvaratas, bö'r lagras pi så'säsongens båda ändar.
·
.1 · Lugnt har det dessvärre Inte vavarvid olyckstillbud och eldsvåda n mndens försorg. Genom att de dant sätt, · att det ej Inbjuder
kan uppstå.
numera I handeln befintliga kon- råttorna. Sädes- och foderblngar
' rit den sista tiden. En envis vlis·
Den bruna råttan är mycket serverade betena av olika typ fin· utföras av plåt eller betong, och
i tanvind har länge Interfolierad av fruktsam. Honan är fortplant- nes att tillgå hela året kan allmän· sådana av trä beklädas lämpligen
· häftiga slagregnsbyar kastat Sun· nlngsdugllg vid 2-3 månaders heten även när som helst mellan nedtill merl plit. Det;Sa åtgärder
dets vatten högt upp mot klippor· ålder, går dräktig i 23-25 dagar slagen få avhämta gift och företa är synnerligen effektiva utan att
na och omöjliggjort de annars så ocb kan under loppet av ett Ar få utläggningar.•
vara dyra. Vanliga tillhåll för råt·
här års oerhört njutbara baden 6-7 kullar med ända upp till 23
När råttbekämpnlngarna i stor torna är där de kan få föda sA·
och fiske I n.llgon större utsträck· ungar I en kull.
skala påbörjades genom hälso- oom• svinhus, hönshus, stallar~·fä·
nlng. Förr om åren gick den be·
Råttorna är övervägande natt- vArdsförbundets· medverkan, anll·I hus magasin och källarutrymmen
römda kullaslllen till I augusti och skymnlngsdjur. De är starkt tades bekämpnlngsflrmor för sa· r 1 vÅnhigshus. Råttorna skaffllf sig
månad men det har åtminstone än- beroende av vatten o~h håller gär- nerlngarna. Senare har man mera ; tltltrlde genom häl l murar och
nu 1 år varit magert med fångster· Jia till vid vatten, I kloakledningar allmänt och även I Brunnby, Arild väggar genom ej tlllslutna dörrar
na, även om en och annan haft en och fuktiga källare. Den· bruna och Mölle övergått till att ha sanö- eller fÖnster och genom ventiler.
del l sina garn.
råttan och husmusen är allätare rer knutna till hälsovårdsnämn·.
Även enklare råttsäkr!ngsltglir·
Skolan har också börjat. Det I ordets fulla bemärkelse och för· derna och själva företa råttutrot·; der, som var och en kan för!fll.
märks~ här ~rs på två sätt I bad· _smlr Inte något ä~rt, var~ sill nlngar, vilket ställer sig mycket hjälper em~llertld till att mlmka
orterna. Dels försvinner badgäster· ben stora 6railden4iar lltt
b1lllgare.
~Ättbeståndet. testänges en råttfa·
na med sina Små·badgäster hem .sällsamt efterspel l de många surEn stor del av de skrämman· · inllj från sin bostad, gir den 1
till skolorna I städerna - många, ·rande ryktena om förkomna eller
de uppgifter om råttförekoms-. allmlPliet sin undergång till mömlnga motvilligt lämnande som· återfunna pennlngeskrln o. brand·
ter, som relaterats i pressen,· tes.' ~n är nämligen Inte välkommarparadlsets härligheter - och orsaker. Det är klart, att nlir man
kunde goU ba undvikits och det men# till sina råttgrannar. Kan
på vägen upp tlll Gyllerödsskolor· lrtgentlng vet, så kan fantasien
till låga kostnader, om allmän· man ta hänsyn till rlttsäkrlngen
na traskar byns barn på sin nu för fritt spela och kanske det finns
beten hade varit lite mer bltres- redan när ma.~ bygger och Inte
terminen plbörjade skolväg. I år anledning också.
serad att hålla; skadedjuren pl mindre när-man· bygger om, uppfinns det bara två nybörjare, men En person som var med. och
avstlnd, när nian numera snart når man givetvis på llng slkt det
- eftersom varje lärare har två till räddade värdesaker vid brandens
sagt .""1' som helat. kan fl häm· bästa och mest ekonomiska resul·
.antalet mer än tillräckliga klasser början har berättat att han mitt
ta eller utlagt rlttgift alldeles tatet.
tbJns det barn nog ändå 1 varje bland röken ocb llgorna fick sig
cratl&
Också 1 frlga Om råttsäkring
. llkolssL Till et~ annat år blir det tlllräckt ett ka1S1Jskrln, men 1 all
Dessbättre finns t Brunnby och står hälsovlrdsnämnderna givet·
flera nybörjare så nedgången är uppståndelsen varken tänkte han dess samhällen Inte många sådana vis gärna till tjänst med rid och
bara tillfällig.
på eller kunde se vem givaren var. härdar, vilket ·väl får tillskrivas uppl.vsnlngar. Men som sagt; meSkrlnet överlämnades doek ome- bekämpningarna. -Men man skall toden blir bli, att si fort nAgon
delbart till en hotellets tjänste- Inte s1A sig till ro med att hälso- ser en råtta i<i-.all han eller hon
man, som han dessbättre kllnde vlrdsnämnde'n allt ombesörjer. Ju ögonlJlickligen reagt!ra och göra
Igen,· och det fanns oekså bland mer man slöar till inför.råttplågan allt för. att sl snart fA s!ut pl dm
de värdesaker som hopsamlades !>ch Inte hliriltar gift och själv !äg· ~·-det med alla medel såväl 1 ·,
strax vid brandens början. Det var $dr ut, ju mer måste hälsovårds- f •
a ••""'"'"
nflmnden och dess sanörer arbeta, r ..ga om r ..t~...,. som ..... ""'-"
alltså Inte det försvunna. Men av vliket fördyl'llr det hela och kala· giftbekämpnlng. Då tjänar '
omständigheterna I denna skild· s~ betalas ju som sagt av kom- på bästa sätt, Inte bara sig själv
ring kan man se, att alJtlng är ore- • . ~.un_en och dess skattedragare.
utan t lika hög grad hela samhäl·
dlgt vid en si dramatisk hän·
.let.
·
delse.
'

Hört och här
vid Kullanäsan

en•

1·

8

...;.gq. -

..,_,..

Köpingsbild_ningen föl- Biilizliby
berör stora 'och viktiga· problem
".
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Stora och viktiga problem' beröres vid en förändring . av.
Brunnby kommun" till köping.
HuvndmAlet bör givetvis vara
en för detta omrlde lycklig och
ändamAlsenlig lösning som ger
~m för framåtskridande. Myc. ket viktigt är di att föra utveck·
Ungen framåt mot goda sanitllra
förhållanden i fråga om avfopp
och vattenförsörjning och detta
Inte minst n1ed tanke på att hela Brunnby kommnn är så gott
som en enda badort. Mycket
finns ·säkerligen att göra även
på detta område.
För att ernä större enhetlighet
och överskådlighet vid uppgörandet av bl. a. byggnads- och· stadsplaner och vid utförande av vat·
ten- och avloppsföretag ·anser
länsarkltekten det förmånligare
med en enda förvaltningsenhet,
exempelyis en köping. Länsstyrelsen i Malmö behöver dl också en.dast skriva till eller förhandla med
en myndighet i olika angelägenheter, vilket för nämnda styrelse
torde framstå. som bekvämare.
För att i någon män förstä vad
som menas med municipalsamhäl·
le 1-=&p. kommun och köping, torde det vara nyttigt att i någon
mån känna ·till vad som är stad·
gat därom. MunicipaJsamhälle är
ett omräde på landet,. där konung·
· en förordnat att 1) ordningstadgan för rikets städer, 2) vad stadsplanelagen och byggnadsstadgan
föreskriver om stad, 3) vad I
brandlagen och brandstadgan föreskrives om stad, och 4) vad I
· hälsovärdsstadgan är föreskrivet
om stad skall lända till efterrättel·
se. Samma gäller i stort sett för
köping, men I landskommun gäl·
ler vad som för område pä landet
l övrigt är föreskJoi.vet. Hinder mö-

~ 1!1:;;;:.ä:~:1
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get;. -att· genom planering av för rltiet, , vad betriiffar råttbekimpbyggnation /ilimpllga områden av ·nmg och an}iggande av avstjlllpkommunen !tunna få en överblick nlng&plats har ·dock samarbete in·
över vad· som står till förfogande letts.
i fråga om mark för beredskapsI fråga om beskattning bllr det
byggande. Dyrt blir det nog emel· givetvis en dubbel sådan vid mu·
lertid med allt detta planerande, nicipalblldning, då municipalerna
och någon anläggning .blir det, ju som nämnts . har att själva svara
inte för de pengal"ll!l,
för ~. brand· och planvä·
För att åtel'gå ·tµr,muntcipalsam· sen oih för den allmänna hälsovårhällens:, så har' de • ursprungliga den. Munlcipalskatten försvinner
medlemmarna f'dein ·en g1ng med givetvis vid en upplösning, men
tanke på de större möjligheterna kostnader för bl. a. gator och vilt·
att enligt egeq önskan lösa de Jo- ten· och ·avloppsföretag kommer
kala problemen enligt de förut- ändå att åtminstone till en del
nämnda stadgorna bildat de för- uttagas av fastighetsägarna. Det
valtningsformer, som nu står inför lr väl också frågan om huruvida
sin upplösning. När man då plane- kommunen eller den blivande köl"IK' upplösningen ·kan man fråga pingeri" kan svara för alla kostna·
sig om det lr förmånligare att der· för hela området enligt ovan
återgå till' för landet gllllande stad· med munlcipalerna upplösta utan
gor än att bibehålla stadsstadgor- att höja skatten.
na, främst i fråga om hälsovården
För närvarande har kommunen
och byggnadsväsendet. Brand· och måst· lina för uppförande av ny
ordnlngsväsendet ordnas redan i skola, och hur ·medborgarhusfrä·
gemensamt samarbete med lands- gan. skall kunna lösas är väl närkommunen.
mast ~tällt på framtiden. I den ·
För Mölle har redan .föreslagits män det enllgt lagen om kommu·
särskilda hälso- och livsmedels- nal indelning ·och slframt inte
stadgor och stadsplan är redan .kommunen blir köping i sin hel·
upprättad för halva samhället och het bör dock in1' de lokala författ·
under omarbetning av länsarkitek· ningarna."· och ordningarna för
ten för den andrli halvan. Vad samhällena' bringas till upphöran·
beträffar planlösning för nybygg· de.
·
nad ·synes således de m'linicipala
I den män de nuvarande muni·
områdena av kommunen vara om cipala områdena vart och ett i sin
inte fullt så dock snart fllrdlgpla· "stad" inte på grund av ekononerade och torde inte- heller vad miska eller andra faktorer kan lebeträffar Mölle behöva· Andras, om da utvecklingen I godtagbar rlktkommune~ i övrigt skall general· ning har de givetvis kanske med
planeras. För att emellertid inte något undantag inte längre berätur för.fattnlngssynpunkt försämra tigande. Utvecklingen har också
förbällandena inom mun,icipalsam· 1fört med sig, att problemen blivit
hällena måste säledes Jänsarkltek· snart sagt övermänskliga i fråga
ten föreslå köpingsbildning åv he- om kostnader.
la kommunen. På hälsovärdsom·
-gq.
.
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. för· bebyggelse av olika områden
eller att antaga hälsovärdsordnin·
·g.r för olika typer av tätbebyggel·
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Mölle stadsplan blir ej
utökad
.

·
Förutom de ärenden som.refere.
rades l går frän · munid.palstämse.
/
'1'
'"1
man Mölle förekom att Brunnby,
Bakom de nu aktuella dlskussioI j. T ..a / . / , ~Q
brandkår och Mrunnby FF erhöll
nerna om munlcipalsamhällenas
11 I
befrielse från den municlpala deµpplösning ligger förvisso' som utlen av· nöjesakatten vid 'festl!ghe-.
.lösande faktor svårigheter att för
tema l Mölle i .juli llkSOttl tlllstyr" "
olika områden av kommunen och
kan till befrielse från den statliga,
samhällena· effektivt kunna utföra
delen av skatten.
planeringar av olika siag i fråga
·, Såsom engångsersättning för iln·
ombyggnation oCh vatten och av·
;läggande av n:r brunn tillerkändes
lopp.· Som bekant råder· ·inOm· om· :
:maskinist Hjalmar· Holmberg 500
räden av kommunen i närheten av
!kr. och vidare godkände stämman
! Skäret byggnadsförbud. Länssty·
;munlcipalnämndens utbyggnad av
': relsen medger· dock undantag Så
'.elnät till fastighet pä Mölle 3 för
, framt inte vattenklosett anordnas.
2.450 ~- Elchefen meddelade att
En mängd sommarstugo11 har ock·
förslag .vore att vänta om utbygg- '
. så kommit till i denna :vac!tra
nad trv elnätet så ·att detta bll!'v
. trakt, och för avloppsvatten från
fullt tlp:'top.
tidigare ~~de
kör etc. anordnas olika, ren4lgsN ST torsdag ·17 sept 1953
sentsSälfrlngarna skulle uppsi\tas
anläggningar. Så småningom är ..-----~-----~- ____ _
•
inom tai>pet av två är.
.
dessa omräden dock fullbyggda, ·~
-~-Det för remiss till hälsovårds- .
och med deJl e)far~e~ man:har.
nämnden bordliigda ärendet om.
åv renlnJtS'f#unn:al.'.'' av . ·olika : ~lag .
.utökande av stadsplanen till om, ~
, är det kalil!ke ~gil ~ör koIDI11-unen
rådet mellan strandlinjen ojlll.
att här lägga riktiga avioppsled· !
•
•
•
•
·
1 •.
järnvägen till munlcipalsli.mhiillets
.ningar med reningsverk.
I
griins ~Söder som föranlett ~err
. ; En annan faktor i fråga om
T
T
Gtinnar Wallentin att fästa, lins'planering är det förhållandet att · ·
·
.
.
styrelå11ns uppmärksamhet på det- .
"det ur arbetslöshetssynpunkt är
Extra stämma med Mölle munl- beslutat att till' stämman uttala att ta omrAdes bevarande som naturönskvärt, att kommunen kan anvi· cipalsamhälle hölls pä tisdagen samhället Inte är bärkraftigt oc.h rese~t upptog" en stunds dlskus·, sa områden för bebyggelse Då under ordrörandeskap av folkskol· borde uppgå i kommunen .
;slon. ~lsovärdsnlimnden hade 1
· k
inte ä
k fÖr så· lärare Gösta Svensson.
Av överläggningen i övrigt fram· ett utförligt yttrande förordat att
~~=~l to~
ur läns- • Som fl)rsta ärl!!nde hade stäm. gic!f. att de närvarande I stort sett avloppsledningar och i övrigt goda
' Urikt vara angelä· man att pä anmodan av lllnssty- Inte hade något emot en upplös- s.anitära förhållanden vore gynner.
styrelsens
synp
. relsen utse tiiä ombud vid sam· ntng av samhället och uppgående b.gen önskvärda om området skul·
" ·manträde den 30 sept., att disku- I· moderkommunen cim gällande• le. uttas för bebygg!'lse. Byggnadstera upplö.sande av munlcipalsam- stadsstadgar fortfarande fick gäl· nämndens ·ordf. arlsåg att det 'Var
hällena I Jänet .. Et"ter framställning la. Ett· deltagande .i en köpings- >~t stort önskemAI att amästugor
\,V kapten Pyk upp•tod en stunds bildning. syntes däremot Inte lika 1 för sonunarbruk kunde få byggas.
1
'it\llk~tbYte Inför en event. IWP- tilltalande.
.
.
lir Wallentin ä sin sida hävdade
· lösning . av Mölle mu,nic!Palsa~·; ~<' Till o~bufl vid sammanträde t '. naturskyddslntressen. Efter ytterhälle varuntier elverkscheftn Vik· lihlJiStyrelsen uts~ folk$k11lll)ra"re (ligare Jnlägg· t frä~ beslöt stämtor .Johnsson erinrade om de1,1 1945 Gösta Svensson· och 'elchefen Vik·: man bL a. med hänsyn till de statms~tta ~nmmttren snin
~nlerl- I tor Johnsson·med tärnvilgstiänste-•ra kostnaderna för utbyggande av
nin~ HV ,,,.., rt~ ~~t11"llA H•P•mtm m9n Nit• Ni!M~Ön 'lrh snickare Al;eiområdet med gator och avlopp.ait·
Mantm:mslagnlngc-11 undel' on.ira. t;vensllon som ersättare.
. avslå fr~~en om utökning
rll,lldeakaP. av. reldol'.· A, Ollnltröm ·
, av stadsplanen till . att ·gälla . för
·
·
·
. : smästugebel>Yggelse av detta olllrä-.
·lde.,. >:1 c..
..
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Kullabergs vlixtllghet i höstens
vackra färger. Det myckna blå·
sandet har efterträtts av ett väl·
görande lugn och flera vackra
dagar har kunnat inregistreras.
Man har faktiskt haft det riktigt
skönt i solskenet," åtinlnstone
stundtals. · Med den rätt stora
temperaturskillnåden mellan natt
och dag har följt dimmor men
det hör liksom ttll i bilden av
det skånska landskapet så här
Ars. Ur mullen har man också
hämtat upp vinterpotatisen, och
för det arbetet har vädret varit
utmärkt. Nu börjar man så
lllllAtt gå och hoppas, att det fina
höstvädret skall räcka till och
över betupptagningen också.

(A

Stämmor och sammanträden
med':dem som makten haver har
~·,börjat ta fart. Om man
härvidlag tar exempel efter flyttflglar!ta är väl inte utrett, men
dessa har redan länge hållit höst.möten inför den stora flyttningen.
.
· Pi stämman· i Mölle häromdagen pratades också om flyttning.
Inte av byn men av dess admi·
nistrativa centrum från Mölle till
kommunen. Man vill så att säga
åter överlåta pl fadershuset att
ombesörja "tyranniet", som det
• bultar heta. Inte så att man som
en förlorad son återvänder .med
allt sitt förslösat,, men i alla fall.
De egna resurserna räcker iilte
·till inför den nya· tidens krav på
olika områden.
Nu skall två marinar resa .ner
till Iaiidshövdingen och höra
hans och. övriga parters bud in·
för sammanslagningen. .Sköts f.
ö. saken pl'bästa sätt torde municipalsamhällen!I så lllllAningom
få lägga sina bekymmer på den
som har 'bättre kraft att bära
dem. Köping vill msn dock för
Mölles del inte si gärna vara
med om, främst beroende pl att
det blir dyrare, och man är rädd
för att det som sparas vid municipalskattens slopande skall gå
förlorat genom ökade kostnader.
Det är ju inte nu lätt att säga
vilket aom <är bäst, men man vet
i alla (aJ.I, att . vid upplösnin·
gen av Svalövs municipalsamhälle kungen bestämde, att de in·
om muriicipalsamhället gällande
stadgarna för, stad fortfarande
skulle äga tillämpning. DA. blir
ju inte de nuvarande municipal·
samhällena i· Brunnby. sämre
stillda i. det ·hänseendet än tidi·
gare, fast det ·inte· är ·köping i
hela kommunen.· I övrigt. måste
det ju klart förstås av V'ar och
en"att en större enhet har lätta- '
re att gll.i land med exempelvis
vatten- och avloppsanläggningar
än vad BlllAsamhällen har. -För
främjande av nybyggnad är det
också nödvändigt :att sådana anläggningar kommer till stind in· •
om tätorter och stadsplaiielagda
områden. ' .
' ' .
En orts· möjlighet,:att syssel·

betydelse för att skapa en bofast I
befolkning och att hålla kvar
ungdbmånia och de unga famil-1
jema pl platsen och därigenom
även svara för platserui framåt.skridande i framtiden. I Mölle
har man redan under kriget varit inne på att någon industri
skulle kunna förläggas dit och
t!nderhandlingar var också i
gång om övenagande av en av
de större fastigheterna där för
detta ändamål. Leksaksfabriken
kom tin. och det har inte varit
nAgön dålig hjälp. Då man exem·
pelvis hör att industrier kan för·
läggas till Ven undras varför in·
te ett samhälle som Mölle med
järnväg och relativt god tillgång
pl kvinnug arbetskraft · skulie
kunna bli säte för till exempel
ett företag inom textilbranschen?

Ingen kan bestrida att de rena
turistsamhli.llena._ om uttrycket
tillites, årligen bereder en 11t9r
skara svenskar och utlänningar
oförglömliga
skönhetsintryck
och avkoppling från vardagens
jäkt. Även om intensiteten i det
inhemska badortsilvet av kända
anledningar dels mattats eller semesterlivet glidit. in i aridra for·
mer är dock turismen ingen då·
Hg 'Uppgift för en trakt som
Kullen.
·

' .

!

I
I

;

i

.

.

Omväxlande med dimmiga och Bortsett frän det f!lll atf köping
disiga dagar står :Kullaberg emel-1 bildas av en. komniun. lär emel·
lanåt som en· tjusande tavla I lertid inte ett munlclpalsamhälle
glasklar höstluft, · när resenären kunna tvingas till; upplösning om
nalkas Kullaspeisen.' Luften är det i.nte själv vill. Frågan . gäller
faktiskt ibland så kristallklar och dock alla. munlcipala en!J.e~r In·
färger. och konturer. sA rena, att' om hell!: _fänct. Ut~ä~nde' frän· ~e
·tavlan: tycks stiga alldeles inpå olika fijrutsil.ttningarna på olika
iskådaran• i all sin· omedelb'ar· platser bedöms naturligtvis fri·
het. : '
·
· " ·
gan olika 'på olika hill. På varje
Så ·är .·det .. som 'sagt dock 'Inte plats fär· ~an således bedöma frA·
alls dagar. ·Deµ tragiska brand· gan och ~, ställn!ng . dll1'.~lll. var·
kvällen i förra. veckan präglades ·för många · intres~anta · ovetläggfram{ör allt av 'dimma .och diB-' nlngar . kan -.väntas '@der. höstens
hemskt rödlysande . som en bio- sammanträden· med de beslutan·
dig mantel. öVer det.,.skräckslagna de organen.
·samhället.· :"Dubbelt egendomligt
.•. · . ·
~gq.
· och förfärande framstod ju ocksi .. · · ·
händelsen då man i första ögcinJ ·
· .. blicket trOdde att Grand Hotel
stod i' lågor och genom· den plikttrOgne. och ,duktige brandmannens
/ i · v .., • '7 D /
och yrkesmannens tragiska bortgång inför'- kampen mot fö~
(/ , A T • T • l
relsen. Mölle har förl0i;at en prak~
tig och. gedigen ~v4nare. Han
föll som ett föredöme-. pl sin post,
men även i :mAnga· hull' l byn skall·
.hans gedigna. ~kesarbete · i lån·
ga tider. franunana minnet.

'lIJ.

-~:--

Landstinget skall 11ä.nka skatten med 20 ta~. e11 -itgärd som
säkerligen hälsas med tillfreds-.
ställelse. Nu går. man bara här
uppe i Nordvästskine och und·
rar om det är det indragna an·
slaget till Hälslngborgs och
Nordvästra Skånes Turisttrafik· j
fÖrening, som gjort denna väl· i
lovliga åtgärd möjlig. Man fir
hoppas, att nordvästra Skånes
representanter i landstinget ·skall !
kunna liäVda traktens ·stora be-;
tydelse som turisto1't för hela
Skåne, så att stödet till dess stora turistorganisation Inte utebllr
tlll nästa är heller. Säkert går
det för sig, även med sänkning· I
en på 20 öre.
..
· I
-gq. I

11S-t(•/d/S

·Hör/ :och, ~·nant. vid·:.1<.u/låfiäs~n·

.,

..

Det ·är ·därfÖr ·kan~ke •inte så
underligt. . att man lingt ute i
bygderna undrar om bri.ndo!'Saken ' och när nästa eldsVäda skall
ko!llma. TS.l och med i Höganäs"
fr~ ·man om brandkiren skall
till Mölle .igen: . när brandlarm
· gtr~ I; den . inAn ~riD.der.na Inte
blir .förklarade , står naturligtvis
också undran :_kvar. :Statspollsen
·häller• dock med · hjälp av, ·tVä
man från ·byn på mel:l noggranna
undersökiiingar 'och. utredningar
på 'plåtsen. men· förtegenh~ten _är
stol' och till . och · med medhJil·
par~ ._ fir .. inget . veta. ·Tomten är
.också . awtingd · och porten för·
sedd•med.anslag om tillträde förbjudet.· PÅ: grund"av ·att 'uti'ednln·
gen · blte' ·är klar bör man nog
inte '· heller' allt', för: . rnyC!l'i!t tto
p1;~gda··e1$Vådor..f~ och
annan är nog. litet rädd~qr ,tors-

dagarna.

• .

.

Seliaste branden. gav prov på
modigt och di,iktJit b!stAn~. Så·
lun!ia berätta!I :·bl.· a. att sjömannen i.emiart · .kDafve · biträdde
, med .• vattenbegjutniiigen • av villa
Valhallas mot-. .branden vettande
fa&ad, • hängande •i ·takrännan och:
m:t!d: · bnmdalangens munstycke i
ena :handen. Fä· utom · en orädd
och· ·vll.ltränåd . sjöD1a11- hade väl
kunnat ·utföra. ett sådant. riskfyllt
men . i. högsta :grad_ behjlirtans\'ärt
kOnStstyC~. · ' " I ' '. "

----·-··.

· net:vackr.a ... :vldret;.~ alldefäs 'sinkut · betupptagningen .i
trakterna.. Arbetet pi: fältet . är
llltt . och. betorna· .. bur i.torra .och
rena liksom .. även 'betmailiian. P~
sina hAll är· man· k&nsli:e' ockl;i·
böjd· för att• iäta· betorna.:•~-~u·
riägön: ~.( i jord~, di .s~et;hal:
ten. i det .sollga•. v:ädret. öklir' oc~·
betan även -.kan-~·' Sk·· här ,r
början hAller. sig sockerhalten omkring · 10 · procent, "vilket: fir anses ·vara· normalt resultat. Men
det är ännu längt:"fnuii till slutet
av betklpnpanjen : nAgon ·gin; . i
början 'av december. FörhAllB.ndena .kan snabbt ,ändras och· vädret
övergå; till, de~ för. hettideiy :Il
on.& förekommande. re~, " ' .

-

.

. ..:...~

~: ·.;·~'

• Den'.pmla men".lult nµ:,Qktuel·
la· frägaii' .om ,municipalsamhillemis upplösning,, oeh,: even~uellt k&pjitgblldning ::ltloin .Br_uimby.iko~
mun har :efter_ län,Sstyrelsens sam·
niantride med·berörda'plirter från
he1a'"Iänet~·frtt" ·fö~ -~t· ·p1
IUlJlat ·.sitt; ·'il; .
u~gar

:·r

·och · tnformt ~ · · · lllimlata . och
skrivelse . i r'.· ~-, .. : koniiilit :. eller

.

:~~;;i:;·~l~·\:·;i~r:.u;;;1

,•

,'":"
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..
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Möllestämma diskuterade
frågan om köpingsbildning
Ordinarie
n1unicipalstä01ma dem överlägga i frågan. Till kom- 1·
hölls ·på onsdagen med .Mölle mitterade valdes hrr rektor Axel ·
mnnlcipalsämhiille i Gylleröds öhrström, järnvägstjänsteman N.
skola noder ordförandMkap av Nilsson, målare Viktor Johnsson, ,! ·.,':\,
i;olkskolfärare G~ ·sv•sson. snickare Ake Svensson och sjö- · ·· - · ·
Då ett par rätt i~ft,fSsanta punk- kapten John Lundin med byggter såsom frågan ·örn· samhällets mästare Gösta Andersson som
upplösning och · · up1>gåen<le i supp_leant. Sammankallande blev
kommunen eiler f'n diirav bil- hr öhl'ström.
da<l köping samt för samhällets
De_ av muni~ipalnämnden uppdel rätt stora anslag bl. a. till gjorda resp. tillstyrkta staterna
avlopp stod på dagordningen för samhäll~t och dess styrelser
var stämman viilbf'sökt.
och nämnder godkändes· i· befint. I fråga· om munlcipalsamhälleti; l~gt skick ·· d en oförändrad ut!. upplösning var- meningarna
rätt debitering· av en krona i munici: delade med. hänsyftning på de för~ palskatt. Inkl. kommunal- och
och nackdelar som kan medfölja. landsti1:1gsskatt samt tingshusmeD~ äldre av stämmodeltagarna med del blir utdebiteringen totalt för
l·sjökapten Nils Pyk som huvud- Mölle 12: 80 krono:< alltså en sänksaklig talesman var oreserverat nlng mot föregående år beroende
mot en upplösning medan i and- på· sänkt kommunal- och landsra fall ·man rog inte _hade något tingsskatt~ · Skatteunderlaget · är
emot förslag on' det kunde vara 19.909 skattekronor. Elverkets stat
'till fördel :ör samhället eller gag- omspänd_e :56.650 kronor, den störs-1- ·
na dess 1~tveckling. Man var emel- ta staten i verkets historia. Bland
lei;tld enig , om att stadsplanen utgifterna ·märktes. anslag till nya:
. bQrde-_.vara klar 'ör hela satphäl- linjer, stolpar, säkringar och ga_let innan· upplösning på allvar tuledningar på tillsammans 10.000
ifrågasattes till tidpunkten.
kronor, allt. enligt tidigare beslut
Man var klar motståndare. tlll att b1·inga nätet i fullgott skick.
köpingsbildning, vilket ~öriltsat- .Till .hälsovårdsnämnden ~nslogs
tes också: vara kommunens me-. 2,000 kron·8'r för anläggande' av genlng. Även ifrågasattes med hän- mensam' avstjälpningsplats med
syn till ticl' :are erfarenheter från kommunen. Huvudstaten för s~m
an.d.ra ~~l\ .att det var omöjligt hället balanserade på i ,.unt t~l
att för kommuneq bilda köping 50:~00 kronor. Bland st~rre .ansla~
med så ~.ltet pefo1'1~ningstal som mar~tes 20.~00 krono~ tIU fl"t~OpJlS.·
kommuneli._irikl. samhällena .har, ledningar for reparation . .~\~:·' /.
nämligen · 2.700. Municipalnämn---..
·· .i~
dens ordförande rektor öhrström
'Y :i: / . / /
,. ..y
upplyste vidare att IJ'J,gen kan tvln-;
0
T
f' b
ga samh_ällena till upplösning vllke~ av _ep. ·;del .stämrnodeltagare ·.
!~~!~s ,yara e~ gläd~a~de upplys- ~
Frågan skulle· ·emellertid : inte .·
avgöras . vid. \detta tillfälle utan 1
en. kommitte "skulle först. ha. mö-I r
te med Brunnpy kommuns. och. /
Arilds representanter för att m.ed :

I

/)g "'
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Hört och hänt vid Kul/anäsan
Höstlöven faller nu allt mer
för varje dag, och naturen pl
Kullaspetsen går i takt därmed
ocksl mer och ·mer in I den stra·
mare livsföring, som hör vintern
till. Desto trevnare blir det förstlls Inomhus vid brasans sken för den som sA hava kan - eller
kring högtalarna.
Härom kvällen hugnades lyssnarna med att televisionsutredningen skall göras grundligt och
med hänsyn till vsd som är bäst
till nytta för · folket. Man skall
sl att säga komma närmare kul·
turcentril, enkannerligen Stock·
holm, genom syn- och hörsägner
I .högtalare och pä blldruta•.Att
televisionen först .miste s!A Igenom I tätbebyggda centra är väl
förståeligt, och l~ndsortsborna be.talar ju ändl till de stora atatll·
ga teatran.a I Stockholm utan
, att stl förfärligt många får··.tmfälle ·att besöka dem. Innan ·man
Innan man planerar så mycket
för televisionen bör man nog' I
alla fall försöka ordna sl, att man
ute på landsbygden pl ett fullgott
sätt kan avnjuta de vsnliga radio,
programmen. Härvidlag kan det
. stundom vsra både si och så I
Kullabygden.
Annars har man nu här ute pil
Kullanäsan kommit närmare både
kommunens centrum kullametropolen Höganäs och Hälslngborga
kulturliv. Bussarna till Brunnby
varje fredag utgör en uppskattad
möjlighet att besöka kyrkogärd,
bank och kommunalkontor, och

I

genom den sena teaterbussen frln
Hälslngborg pA lördagskvillarna
finns en utmärkt förbindelse till
Mölle och m~Uggande orter,
varigenom man blir i stlnd att
11vnjuta sA förnämlig· konst, .som
den Victor Sjöström just nu· presterar pl Stadsteatern. Pausen efter
teatern och tills bussen går räcker precis till för den sedvBJlllga
lilla teatersmörglsen.
Närmare idealet· kommer också
musiklivet . I · Kullabygden efter
bildandet av en organisation för
musikfrämjandet här. Eftersom
bland annat anslag beviljas till
musikundervisning i skolor etc.
mlste detta Y:il'a . en: lovvärd uiveckllng för att främja och utveckla musikintresset I bygden
och eventuellt också frammana
slumrande förmågor.

'1·
Närmare kusten kommer så
här Ars sillen och krabbtaskorna.
Dvs. sillfisket är väl nu närmast
slut, och fångsterna har Inte varit öyerväldigande. Från sl där
omkring 20 sillar till 7o-80 kg.
pr flngst, när det blivit nAgot.
•,Annat har det varit med krabbtaskorna, som gltt till I en fångst
till bortemot en hundra stycken.
I den falnade brasan efter senaste branden har undersöknin·
garna nu slutats. Något resultat
därav har Inte kommit ut. Man
tycks dock enligt ryktet luta At
åsikten om kortslutning. Minnet
av den hemska brandnattens fa.
ror torde dock Inte så lätt utplå·
nas.

5}f
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MÖLLE
Munlclpalstä111111an
.Bland övriga ärendeil märktes
anslag till Kullens Turistförenlng
100 kr., till · Hälslngborgs och
Nordv; Skånes Turisttrafikförenlng of&rändrat 140 kr., reparationer I varmbadhuset 800, samt till
stängsel kring transformatorhuset
1.700 kronor.
Dlskqssionen om samhällets va·
ra eller inte vara förut.sattes fort·
sätta man och man emellan så att
det bleve ordentligt genomdlskutera t till nästa stämma.

13.,. 1

.&

l.t/1

Hört och hänt vid Kullanäsan:
Raskt rinner tiden bort och
Det i dagarna till Inrikesmlnls·
snart är Märtens gås inne och tern framlagda · förslaget till häl·
sen är det Inte långt kvar på det sovårdsstadga för riket tar sikte
gamla året 1953, som för Mölles pä en slags förening i hälsovårds·
del varit -händelserikal'e än mån- angeläge11-heter me!Um exempel·
get annat. Vädrets makter kring vis en . prlmårkommun och inom
Kullaspetsen lämnar Inte heller I densamma belägna munlclpalbfid·
tvivelsmål att vintertiden snart ningar. Detta skall enllgt förljuär hår.
dande lösas sil, att endast ett häl·
Innan året är slut ska11 det väl sovårdsområde skall anses före·
också vara klart oni 1953 skall ligga och o~ledes exempelvis ut· 1
vara så händelserikt i Mölle - förande av vatten· och avloppstillkomma
I varje fall I munlcipalsamhällets anläggningar skulle
h!storia --'- så att municiptet upp- primärkommunen.
Vid en första överblick av deshör och uppgår i kommunen. På
sista stämman debatterades sa- sa spörsmål mlste man dock frl·
ken och under kommande veckor ga sig, om inte detta förutsätter
skall kommitteer inom samhälle- en ändring i Rommunallagarna
na och var för sig och sedan till· även i övrigt, då bland annat en
sammans med kommunens dele- förutsättning för bildande av ett
gerade överlägga i frågan. För munlclpalsamhälle är att hälsode äldre samhällt;.invånarna, som vårdsstadgan för stad skall gälla
varit med och bildat munlcipal- för området och det skall utgöra
särskilt hälsovlrdsområde.
samhällena och kanske .suttit i ett
styret sedan många år, är det na- Kvar står· då Inte st. många uppturligtvis inte lätt att tänka sig, gifter för ett mun!cipalsamhälle
att självbestämmanderätten skall om stadgan antages och denna
försvinna. A andra sidan har ändring behövs och genomföres.
u tveckllngen och tiden fört med Efter undersökningar av frågan
sig uppgifter och problem - finns säkerligen möjllgheter att
främst i fråga om de sanitära an· återkoinrna därtill.
läggningarna inom en tätbebyggelse - som gör det svårt för
så små enheter att klara sig.
. Ytterligare debatterades på stäm·!
Dessutom tillkommer de adml· man det förhållandevis stora annistrativa besvär. som tredubb- slaget till avlopp. Nu är det ju en·,
!ingen av administrationen inom bart glädjande, när man Inte en· i
Brunnby förorsakar. En annan dast vill bevilja det begärda utan 1
I sak är vad man kan få för för- också öka ut det så mycket som ,
' delar genom sammanslagningen. möjligt. Det år verkligen hedran· ·
Allt detta och många andra syn- de med si.dana synpunkter_ inom
punkter debatterades som sagt pä ett samhälle, som är sl avgjort
stämman, .och man kunde tyd- beroende av att tillvarata strän·Jigt skönja att· det liksom fanns dernas behag. Det underllga år baflera linjer, en för sammanslag- ra, att det skall vara sA svårt för
nlng och en mot och en liksom ett samhälle att fä låna erformera försiktig eller skall ·vi säga derllga större· belopp på lång· tid,
tveksam, som synes böjd att sluta när det gäller ett sl viktigt än:sig till de handlande I denna damäl. Baden och stl;jind_erna I
:fråga, som för med sig de bästa våra bygder är ju inte förbehåll·
:fördelarna.
·
na enbart bygdens folk, utan k!ln
Sedan rektor öhrström erinrat ju "avnjutas" ay. allt Sveriges
.om att samhället inte kan upp- folk och som. Vi hoppas ·många
fösas mot sin vilja uppmanade fler. Den aktuella debatten .om
'han ·_alla och ·envar att noga pe- de sanitära förhAlla.-:liena. är ·sannetrera frågan med sig själv och nerllgen inte att förundra sig
med andra, så. att· var och en över, om lånemöjligheter till anhade klart för sig . vad man öns· 'läggningar är så svära att betri·
.kade när frågan kommer upp till da. Saken bör snarast undersökas
avgörande beslut. Detta kunde och klarläggas.
~·
·han göra med så mycket större · _ -~ ....:., ,
rätt, · då det i en beslutande för'
~:,
samllng,.som bestär av intressera- , Räveii.'härjar i Kullabygden
de bland allmänheten, naturllgt- och det var det längesen man
vis inte kan (innas samma insikt hö,rde, Atmlnstone offentligt. Däri koinmunala . pörsmål; som I en emot har vi för Inte så. länge· senämnd eller beslutande försam- dan hört talas om härjnlngår,.av·
ling, som bestAr av valda ombud rävens motsats, d. v, s. vfldkiml·
vilka handlar under ansvar och nerna, och stora råttbekämpnln·
har eller b~redes möjligheter att gar .o?har- pll.gltt .de senare -Aren
ta del av . alla handllngar i ·ett ech'. ~o~munala anslag 'beVUjas
ärende· eller av· vad i lagar och till for~•ttå '1ekämpnlngar..
förordningar stadgas. ·
N\I t!Ppställer ·sig den frlgan,.
Nu" kommer väl så småningom hur -detr ar med balansen -mellan
stämmoinstltutlonerna· att försvln: rovdjur och andra skadedjur I
na i dessa sammanhang och er· Kullens naturpark. Frln vis•t hlll
sättas av fullmäktige. Men för anses, att allt för stor bekämpnärvarande är det. dock den all· nlng av rovdjur, såsom 'rävsr,
mänhet som kommer till stäm. krlkor och kattor· etc., · tillåter
man, som beslutar. Det är fråga andra skadedjurs, såsom·. råttors,
om inte ·1 så viktjga spörsmål, som möss. pc!) sorkars, afltför stor11.
samhällens ombildning, det borde tillväxt. .Bakom. åsikterna stär"iia.
beredas allmänheten bättre möj· turllgtvls många olika intressen
ligheter till sakl!g och allsidig och debatten kan bil delikat, sir,
ex. genom lnfor- skilt när räven ger. sig In I höns1 Information, t.
! mationsmöten eller dylikt.
husen.

~st-lö~a 9~-21nöV~ 1-is~.

Flliiier meClTull-=ab-.ygcISiriSlagvid föräldramöten i Brunnhy
Brnnnby folk11kole11tynlseo ha-I alstren, varibland särskilt upp-I se naturen. Som exempel kan näm·
de .11ä torsdaitl'n Oc:-h fndagen In· märksammades två vackra vävar nas den "vindpinade" växtligheten
, bjudit föräldrar oc:h målsmän och några vackra knypplade spet· vid våra kuster. Den är inte vind·
till skolbarneon tlll fUriildramö- sar.
·
.
pinad creh ful säger Bolin. Den har
teon i Hligreo avdeolnlngen i
Sedan man åter tagit plats vid· endast anpassat sig efter sina lev·
Brnnnby. Ett hundratal peol'!ln- tog rektor· Bolins av vackra ljus- nad11förhållanden och segrat. Mån·
neor infann 11lg varjf' ~ng, var- bilder· beledsagade föredrag, som ga vackra bilder visades·, Också
för nä11tan alla heommrn upp- betitlats "Blonnnor och ban1". I ft•ån Kullabygden och särskilt beinledningen poängterade talaren tonades Skånes stora intresse av
märk!Cammat lnbjnclan. ·
Folkskolestyrelsens ordförande <let viktiga 1 att man 1 skolan till- att vårda sina skogsbestånd. Rekhandlande Karl Erik Agardh, lämpar rätt metod vid undervis· tor ·Bolin avtackades med livllga
Brnnnbv, hälsade välkommen och ningen, så att man inte går utöver applåder nch av ordföranden.
vände sig då sät•skilt till kvällens barnens förmåga att vid viss ll·
Efter föredraget . VIRades . två
föredragshållare, studierektor ·r.o- der förstå <!Ch framförallt uppleva vackra kortfilmer, också med na·
rent,; Bolin. Ordföranden hoppa· naturen. Den systematiska upp- turmotiv. Den fijrsta var Arne
des att man skulle trivas och få byggnaden fllr Inte vara det hu· Sucksdorffs ·vackra "Den drömda
goda kontakter med lärare och vudsakllga l undervisningen och dalen" och därefter prins Wil·
skolstyrelse Ull barnens fromma. det är ett svårt fel om så sker. helms film om Nordvästskåne,
Programmet inleddes med någ· Med intressanta och roandl! anek· "Från Hallands Väderö till Ven".
ra musiknummer av skolorkestern, doter från sin verksamhet Inom Hiir förekom många motiv och
som ju utgöras av mera förslgkom· undervi11ningen och folkbil_~rring· människor just från Kullabygden
na elever bland de i skolåns mu· en rE!flogjorde rektor Bolin for hur och många av åskådarna kunde
sikundervisning deltagande bar· man kan liksom få det att falla Igenkänna "agerande" från bygnen, förtjänstfullt sekunderade av fjäll från människors ögon, så att den.
sina lärare, hrr Arne' Cronberg, de kan uppfatta naturens uncler
Tlll sist tackade ordföranden de
violin, och. Gö11ta Bråhed, gitan-. och uppleva dem. Det stora proble- närvarande för intresset och bjöd
Ett litet hjärtknipande sångnum· met är när umlervlsningen skall
mer av Birgit Andre var Inlagt i sättas in för att· barnen skall få farväl med förhoppningen, att
programmet, som rönte livlig upp- den rätta uppfattningen och upple- många värdefulla kontakter knu·
skattnin~.
velsen .. Med s~.na många vackr~ tits och i övrigt gott utbyte till
Efter kafferlrickning besåg!! de bilder visade foredragshålla:en Sl· skolans fromma vunnits under
.
·
l övre våningen ·uU!tällda slöjd· na åhörare ett helt nytt satt att kvällen.
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Hört och hänt vid Kullanäsan
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Den riktiga hösten är nu kommen till Kullanäsan, och det har
en lång tid varit riktigt varannandagsväder med dimma ena dagen
för att nästa vara blåst och regn
med lågt gå.ende moln så att berget knappt synts. Visserligen är
åla-mörkret för denna gång över
och månen skänker ljusning om
kvällarna, men det blir likväl mycket grått i grått.
Alla trädgårdar står nu avlöva4e och man har mestadels gjort
färdigt höstarbetena i täpporna.
Endast boken, särskilt de unga
träden, håller envist sina löv kvar
och lagom till jul har de fått en
-vacker rostbrun färg, som gör sig
alldeles 11tmärkt till juldekorationerna - i den mån naturligtvis
att man förfogar ö...-er ett boketräd att plocka löv på.. I skogen
och särskilt på. annans mark får
'man inte plocka ris och löv hur
som helst.· Dessbättre ser man in·
te ofta att växtiigheten på berget
skadas trots det stora antal människor som besöker det.
På tal om skogens skörd så. }!ar
faktiskt den första julgransför·
säljaren· dykt upp i trakterna. Naturligtvis inte med granar från
Kullaberg, men man tycker att de
skulle bli bra torra till julaftonen.
Nu huggs väl granarna upp..i i
.Små.lands-trakten och. forslas ned·
åt till försäljning. Men huggs de
så här tidigt är det väl inte så. un·
derligt om det kära trädet strax
efter intagandet i lägenheten fäller sina barr med detsamrn,.
Fälla någon för de två. stora
bränderna i. samhället i år har
man inte kunnat göra enligt den i
dagarna framlagda polisrapporten.
och det har givetvis väckt undran
och eftertanke, då. tanken på. begå.gna brott skymtar i rappo~n.
Särskilt fö:clusten av kasi;askrihet
vid Hotell Elfversons brand blir i

detta sammanhang en• allvarlig
händelse.
.
Om man tänker efter och rekapitulerar händelser och uppgifter
frå.n själva brandkvällen minns
man att branden började strax
efter dansens slut en onsdagskväll
innan alla knappt hunnit lämna·
byggnaden. Kassörskan hade kontrollräknat kassan - 15.000 kt'.,
men kan inte minnas, enligt polisutredningen och tidningsuppgifter, om hon satte in den i kassa-'1
skå.pet. Men det är ju ofta så med ,
rena rutinsaker som är så. säälv- .,
klara - man är nästan säker på.
dem men kan inte svära på. saken.
Vid brandens utbrot;; räddades ,
andra kassor och värdehandlingar .'
ur skå.pet, men just den största
kassan är försvunnen. De perso- ·
ner, som räddade värdesakerna I
må.ste förutSättas inte ha med försvinnandet att göra· och troligen
inte· heller tillfälle till det. Ett betydligt tomrum föreligger alltså.
mellan kontrollen av kassån på.,
kvällen och tills man upptäckte; att 1
den var försvunnen under branden. Fanns den i skåpet som var'.
lä.st vid eldens utbrott, måste. den ·
ha försvunnit under själva bran·
den. Befann den sig utanför skå·
pet har den varit ett lätt byte för .
vem som helst så.väl före som un- I
der branden.
'
Detta är så.ledes en gå.ta liksom
om det finns nå.got sammanhang'
mellan denna och ·orsaken till
brandens utbrott. Inom. ett stort
hotell ·med många hundra männi-:
skor finns dock många andra or· ·
saker till eldsolyckan. Men v:ar '
skall man sölct orsaken till brim·
den i den obebodda villan? Med
tanke .. på. Ganto~ta-mordet c><:h al\· I
·dra handelser ~ör. man i varJ~. fall
vara ytterst försiktig med f?rvaring av kontan~. medel och värdehandlingar och Ofta se till obebodda hus - det senare givetvis yt·
terst aktuellt med tanke på '{{ulla·
bygdens mAn.ga sommars~ug~r.
1'

,.·.

-gq.

Fredagen den 26 nov. '1953 I

',.HölsoYårdsstadgek~mniittens betäffl<Oilde

· .av stort intresse "iför· Bruiinby kommqn
1948 Ars hälliOvArds!'ltadgekom• antalet

n~itte•

A.

betänkande har nu. ut.
komm~t från trycke~ och det har
!'låhmda.blivit möjligt att niirma·
re få del av innehållet i filrsla~
· get och ..kommitterades uttalan~
·de ·till detsamma; Det intrelllllln•
ta 1 detta betänkande för inte
n1inst Brunnby kommun med
dt>ss två inunlcipalsamhällen,
om vilkils · upplösning just nu
fi>rhandllngar fiires är, att . om
nmnfolpalsamblldningen upphör
omkrln!f . den allmänna hälsovården och · kDl'ltnaderna härför
övertagas av . ett enda komma·
nalt hiilsovårdliOmride !'lå skulle
man. kanske. knianå ·tänka sig,
att kommunen ockllA blir skyJ.
dig att anlägp t. ex. vatten· och
avloppsanläggningar även inom
nuvarande muaicipalsaml1ällen;
Dessa anlliggningar har i gällan·
de hälsovånlsstadga och så även
i den nyll ansetts vara ett av
hnndmAlen för
hfflsovårdsnämnderna
att verka ' för.
.'
Utititerna för sådana aniägg.ntngai: är också av den storleksordningen att endast stora och
bärkraftiga
rnunicipal$amhällen
h~r kunnat helt bära dem, varfqr
det enbart av denna anli!dning va·
rit svårt att. bibehålla municipal·
bildningen. Försvinrier nu dessa
stora .1~tgift~r ur budgeten blir det
kanske lättare· för samhällena att
stå kvar sotn rnunicipier omkring
·återstående uppgifter - stadspla·
neväsen, polis· och brandväsenden.
En annan sak är att enligt stads·
planebestämmelserna · avlopps~ed
ningar utgör. en del av gata. Sett
mot denna bakgrund är. spörsmå·
Jet om vilka utgifter som är att
hänföra till gatukostnader och Vil·
ka som är att hänföra till utgifter
för hälsovården mycket intressan·
·ta och värda en grundlig eftertan·
ke,. för så vitt kommunen 1 framtiden skall $Vara för den allmän·
na hälsovården och municipalsam·
hällena för gatukostnader. Blapc:t
de viktigaste nyheterna i betän·
kandet är att i varje kommun skall
finnas en hälsovårdsnämnd, vilket
får översättas "särskild". Detta
har inte tidigare varit fallet om
,_

invånare .fnte . överstigit och bekosta den egna .hälsovården
3.000 personer. Kommunalnämn- även att deltl:\ i kommunens utgif·
derna har hittills även haft denna ·ter för den· ållinänna hälsovården.
funktion i många kommuner. Vl.da· Detta har genom. skärpta bestäm·
re har i för.slaget inte gjorts åt· mefäer kommit ätt :verka· tryckal)l'lkillnad på ·stad och land utan de,· varjämte niunielpalsamhällena.
samma bestämmelser skall i prin· genom strävan att öyer:gå till köclp gälla över hela landet.
pingar stympat moderkommunen.
·.Enligt n·1 gällande bestämmel- Även genom att municipalsamhäl·
ser har tätbebyggda områden på len är särskilda hälsovårdsområ·
landet inte kunnat får ·sfrängare den kan givetvis en kommuns sam~estämmelser för hälsovården· på lade förmåga hämmas i fråga om
annat sätt än genom att bilda mu- större ansträngningar, såsom då
nicipalsamhällen eller genom att det gäller att utföra vatten· och
anta hälsovårdsordningar för tät· avloppsanläggningan inom tätbebebyggelsen. 'r fråga om utsträck· byggelser.
ning av sådana områden hal" man
F8r att råda bot på dessa förhål·
följt eventuellt gällande stadsw el· landen anser kommitterade nu att
ler byggna.dspla,ner, så att ~. landskommun. skall· utgöra ett en·
faktiskt haft områden, som . ut· da hälsovårdsområde, vari befint·
gjort.~ "V municipalsamhällen, där liga municlpala. }.älsovårdsområ·
hälsovår'dsstadgans bestämmelser den skall uppgå, varigenom även
f{jr .stad är gällande jämsides med en kommuns · 1us~- att göra något
ev. antagen hälsovårdsor<lning, för en municlpal tätbebyggelse inte
Och andra områden, under stads· heller behöver .hämmas av misseiler byggnadsplan, där hälso- tanken att området i fråga genom
vårdsstadgans bestämmelser för en, i förekommande fall ·påtänkt
landet varit gällande ofta jämsides övergång till köping skall helt ut·
mi!d . ~n särskild hälsovårdsord· brytas ur' moderlcommunen.
ning. Bestäminelserna har kunnat
als
variera · inom olika · om:.-åden eller
Nybildningen av municip am·
tätorter .så att vissa saker ·varit. hällen för den allmänna hälsovår·
den bör enligt förslaget inte få äga
t111Mna ·eller förbjudna p! en p 1ats rum. Farhågor att hälsovården in·
och motsatser gällt på. en. annan. om nuvarande municipalsamhällen
För ait. emeilertid ersätta· de skulle ·eftersättaJ avvi~s av kom·
bestämmelser, som. nu · gÖUer mitten, som dock ·uppmärksammat
. inom milni~ipalsainhiillen · och att så skulle kunna ske och för att
. andra tätorter och verkat ·effek· .effektivisera tillsynen föreslår att
tiviserande på hälsovårdsarbe· hel- eller deltidsanställda iilspektötet där, har man .in~m· kommit- rer skall anställas för hälsovårdst6n kommit fram till den lös- ··kontrollen; För övergången till ett
nlngen, . att omrAdena i frl!ga enda hälsovårdsområde föreslås att
skall förklaras utgöra en s. k.. överenskommelse skall· komma ·till
''häl11ovärdstätort", ett för in· stånd.
· · ·
damålet nypräglat uttryck, var- . För att ett område på landet
om förordnande skall . ut:Cårdas skall vara municipalsainhälle gäl·
av länsstyrelserna, som i d:tta ler bl. a., at~ hälsovårdsstadgans
hän!'leende har att noga folja bestämmelser för stad skall vara
utvecklingen. Förordnande bär· gällande där. Om nu den gamla
om mot kom~unens vilja s~ll stadgan med särskilda bestämm:I·
dock underställas k. m:ts pröv· ser för stad och land försvinner ar
nlng. Inom hälsovårdstätorterna naturligtvis grunden lagd för ett
skall särski~~ hälsovårdsordnin· upphävande av dessa bestä~el
gar vara gallande.
ser f kommunallagarna. Sker eJ så
Då nu genom ml.micipalbHdnln- är det svårare att avgöra vilket
gen tätorten icke avskiljes från som ska,11 vara gällande för olika
moderkommunen har municipal· områden.
.
samhället förutom att ombesörja
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Mölle mLinici"p~lsamhålle skall. bestå enligt stämman's beslut,
Badstrandskommlt~n

1

Ordinarie • mmrlcipalstämma I Gylleröds folkskola, varför detta Johnsson.
I
hölls pA torsdagen· J!led Mlille troligen var.den sista stämma, som omvaldes med järnvägstjänsteman·
mmrlcipalsamhälle under ordCö- hölls i Mellanskolan.
Nils G. Nilsson som sammankalrandeskap av folkskoll. Gösta
I hamnstyrelsen hade sjökapten !ande. Som tilläggsanslag för repaSvensson. Dl den viktiga frlgan Gottfrid Persson avsagt sig .och I ratloner t' badhuset beviljades
om Mblle mmrlcipalsamhälles stället utsågs suppleanten sjökap· 2.500. kr.
·
Sedan förhandlingarna avslutats
upplilsande och uppglende i en ten John Lundin till ordinarie leeventae~~ av Bl'lllUlbJ' kommun damot och Wl suppl. nyvaldes sjö- för dagen och Aret avtackade ordbildad koping eller i moderkom• kapten Nils Bengtsson. ~ill hamn· föranden de närvarande · för det
munen direkt förellg till be- mästare omvaldes enhälligt Martin gångna Aret och önskade· en god
handling hade en stor och in· Bengtsson. Inom valberedningen helg · 1t samtliga, varefter ordfö-.
tresserad menighet frln sam- hade sjökapteil Gottfrid Persson randen l sin tur fick ett tack från
hället infunnit sig liksom ocksA och köpman John Jönsson avsagt rektor Axel öhrström, som sam.
intresserade· representanter för sig och invaldes suppleanterna sjö- tidigt passade på att önska ett gott
Bl'lllUlbJ' kommun.
·
kapten Hjalmar Bengtsson och återseende i den nya sammanträI frågan om köpingsbildning frisörmästare Knut Nilsson. Nya deslokalen efter en god och glad
eller upplösning och uppglende i suppL blev snickare Åke Svensson helg.
moderkommunen hade munlcipal· och handelsföreståndare John-Erik
nämnden tillrltt stämman att av- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - slå frågan om bildande av köping.
Upplösning av samhället i annan
form skulle betraktas·som en Särskild fråga, som senare kunde
upptagas un behandling. Stlimman
Nu lackar det med stora steg hängsne i·öde hanen var i farten
borde uttala som sin mening, att mot jul och den. första skyltsön· igen. Det var som väl var endast
munielpalsamhället skulle bestå. .dagen har begåtts med sedvanliga övning och sedan. vår vältränade
snabbt samlats vid
Som bekant gällde ärendet ur- arrangemang. Även i Mölle strA- brandkår
sprungllgen länsarkitektens för- lade affärerna pi skyltsöndagens brandstationen skildes den lt. Igen.
slag till länsstyrels.en om köpings· kväll av ljus och affärsmännen vi· Allmänheten fick på · morgonen
bildning av Brunnby kommun, sade smakfullt upp det. bästa och den lugnande bulletinen, . varefter
varför länsstyrelsen skickat för- vackraste. Lucia firas också i byn man åter drog en lättnadens suck
slaget till kommunen och munici- med sång och framträdande av en och återgick till julstöket.
-gq.
palsamhällena Arild och Mölle ·för Välsjungande meka som Lucia och
yttrande.
. med små tärnor. Det är främst
I frågan uppstod en stunds skolbarnen i byn, som ombesörjer
diskussion, särskllt om detaljfrå· luciasången i kapellet .och annorgor, varom man vllle ha närmare städes. ·
·
upplysningar. Men i själva sakfrå·
Den som så önskade. kunde pA
gan var man enig att inte upplösa söndagen, då Mölle i motsats till
samhänet. På fräga av löjtnant kringliggande orter låg dimfritt
:Elfversson. om någon pä stlimman och i strålande sol och före beskållade annan mening än munlcipal· daildet av julskyltningen här ·eller
nämnden, svarade ingen jakande. på annan ort, göra en härlig pro'På fråga om ett tidigare gjort ut- menad på berget och plocka ut·
. talande, att köping inte kan bildas slagna bläsippor och blommande
då antalet invånare inte kan tän- sälg eller I trädgården utslagna
kas uppgå till c:a 5-6.000 perso- erocus, som man annars flr betala
ner upplyste ordföranden. att dr dyra pengar ·för sä här års. Ja,
När sjömannen Bo Bengtsson
John Olsson i Landskommunernas det var en egendomlig söndag med
frln Illölle i .,gir var på flSke i .
förbund under sina· fijrhandlingar vårens. attribut I naturen· mitt i
Sundet pltriilfade han liket av
med kommunens och samhällenas julbrådskan. Men det har ju ock·
en mamperson. Han tog den
· representanter
korrigerat den sä varit lln ovanligt; ·varm· höst.
·döda kroppen med till Illblle där
missuppfattning, som tydligen Men det ocksl så sant som det
polisen underrättades. Det begjort sig gällande, och att denna är sagt, att Kullaberg har sin all·
fanns att den döde var en fem·
stoppgiläns för ett köpingsbildan· deles särskilda tjusning vilken årstioirlg fiskha~dlare från Köpen·
de endast avsåg en mindre tätort, tid det än är. .
·
hamn. I hans kläder fann man
som vme bryta sig u~ ur en kom·
Nu så här inför firandet' av Ijueu biljett frin f"årjan mellan
mun och Inte kunde tänkas bil sets högtid har man också fått
Arhus och Köpenhamn, möjligen
bärkraftigt som köping. En hel veta att nämnden välvilligt besluhar han fallit i vattnet nnder
kommun. somt. ex.·Brunnby, kun· tat sätta upp en fin och effektiv
en sådan resa och · omkommit.
de mycket väl bilda köping Inom lyktstolpe pä hamnen i Mölle, vil·
Stoftet .fördes till bårhuset i
sina gamla gränser och givetvis ken gubbarna själva skall få tän·
Brunnby. , •
bli bärkraftigt ändå
da och släcka efter behag -:- lju.
Vld omröstning i frågan följde set förstls. Alldeles särskilt gläd·
munieipalstämman enhälligt mu- . jande är, att alla fiskare och andra
/(if. "}-.; 1.05"
nlcipainämndens förslag, varför bybor som nyttjar hamnen för sin
det för närvarande Inte .blir upp- näring ephälllgt ·och spontant lolösning av Mölle municipalsatn· vat att hjälpa till med arbetet, om
häfle.
det· skulle ·knipa med· pengarna
Sedan klubban fallit uttalade. utöver ·materialet. Det kan man
dock ordföranden att man finge· . förvisso kalla en· fin· och· glädjande
betrakta detta beslut som ett av- ljusglimt nu i dimmör)cret.
vaktande beslut och att det fram.På- sina håll har· man: dock en
.deles kan uppstä situationer och önskan till . beträffande hamnen
förhållanden, som. nödvändiggör och det är ett skyddsräck eller
att samhällena uppgår I kommu· staket till skydd för ana de många
nen, särskilt när de nya kommu- bilarna som särskilt p'å sommaren
nal· och hälsovirdslagarna skall parkerar mitt för stora lµmmbas.börja tillämpas; .
sängen. Det är en backe .ned till
En talare yttrade att det var hamnen och om bromsarna strej.stort motstånd, när municlpalsam· kar eller det är mörkt sä att inte
· häll2t ·skulle bildas Ar 1907 och bassängkanten syns, så1 kan·. det
•:han .hoppades, att, det skulle bli nog bli· ett .rätf. sl ,allvarligt och
~1.!ka stort motstånd ·nu, när frågan ofrivlfligt ·popp. )\ten:. stiger nu
~.äi' väckt om dess upplösand~. .
upplysningen på hamnen·. så' kom. ··.:Den · "samhällsupplösande'" fri- n:ier väl det andra efter.
·
gan var den sista på dagordningen. · Mati skall SOir). bekant dock Inte
Före. denna hade man, beslutat; 'att utmåla . <>!yckcir- r· .onödan,- :men
hålla·.: nästa· åts stärrif1lor' pli ·sam· hä.romnatten var. det mången, som
·nia tider som,lnnevarande år, 1lien· med:'bjärtat'·l' halsgropen.:.,v:aknade
på förslag av hr ordföranden be- vid brandslrenens larm i tanke.
slöt man fötlägga. deJ!1..4Wr'~~4el-d.~

Hört och Hänt vid Kullanäsan ·

Möllef iskare
gjorde hemskt
fynd i S1mdet
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Ifört och hänt ·pid .Kullanäsan
Så här mitt 1 vintertid står Kul· Mölie lr det alltid fullsatt· vid jul·
labergs silhuett enbart ·mörk ...:. daRns stllmnlngsfulla eftermld·
brun-grön av barrtrlld med Inslag dagiigudstjänat. Förbönen för sjöendast av bruna avlövade löVtrlid. männen väcker vid .detta tlllfllle
Man vet Inte rlkUgt var \i,e verk· ett. slrskllt gensvar _1 lh~s
liga vita vintrarna bllvit av men hjärtan I ett samhalle, där si
av fotografier. tagna för något tio- många har anförvanter.på havet,
tal Ar sedan kan·man se·att pi 20- till vilka tank~a gir I juletid.
och 30-talen cien vita snön även
Av hotellen och pensionaten har
här vid Oresundskusten kunde tlc- I I~ endast vinterhotellet- ~st·
ka både sllttbygd och berget, si hotellet öppet. Man väntar där
att det hela blev till det allra vack· I som· annars en del b!!sök ,av. dan·.
raste schweiziska alplandskap.
skar och andra. som vlll fira julen
Lucia har firats I byn, men en· , vid Kullen. Något Ar har även
dast privat.· I offlclella samman· Grand Hotel haft öppet med behang förekolJIDler Lucia vid Kyrk· sök av mlnga danskar, men det
!lga syföreningens ju1möte dir 1 är nlstan en för stor arJparat att
Ar Eva-Lisa Knafve Va.r lucladrott· dra l gång, dl väder och vind är
nlng. Möjligheter finns dock· .att obeständiga . si här Ars och kan
anordna luclatlg I byn med tanke lägga hinder I vägen för ett. p!_anepl alla de trevliga Iandl.er, som rat'vlnterbesök vid Kullen.·
finns I trakten och som om som·
_ ..;... _
.
rarna fraktar turister tlll fyren och
I
sjön
finns
det
nu
Inte
mycket
annorstldes.
·
i flskväg. Bara lite torsk flr man
VII ,;ynllg frln Infarten till byn upp, men •till jul brukar man 1
står den munlclpala julgranen och alla fall 'fl en särdeles stor och fin
skapar om kvlflarna med sina tln· jul-torsk, som efter lämplig förbeda ljus vacker julstlmnlrig.
redelse och behandling nästan kan
Julstöket och julrushen plglr I ersätta den oblgatorlska lutfisken.
vanlig omfattning. PI gårdsplaner- Atminstone ·fick den göra det un·
na· stlr julgranen 1. allmänhet re- der kriget och avspärrningen, dl
dan undanstlllld tills det blir tid det var ont om lutfisk.
att ta In den. Det är förresten. unTill denna jul saknaS dock Intet
derligt med julförberedelserna. av vad slag det vara ml och l förMänniskor tar sig till saker ocli vlsSnll)gen alltl om en trevlig jul·
ting som annars skulle förefalla helg för alla tillönskas llisektetsen,
rent befängda. Eller vad tycks när en God JuL
·
pi ett ställe barnen efter att en
stund med stora ögon ha betraktat
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husfaderns- åtgöranden
I källaren
utbrister'!
Vad är det far
gör för
nln'tlng? - Denne måste tlllRtA
ntt hnn Rlktllde ·Rnnd - till jul·

N-S t mc!lndag. 28.·dec..19.53-

p ers1·sk'· .·matta t1·11 Br·unnhy
k yrk a blev vacker 1•uIgaOva
··,:•
·.
t A .S ,i f '
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krubban.
, Själva Julen firas pcksA I stillhet
I ~amhällPt. Tiii julottan I Brunn·
by kyrka lker naturligtvis si
mångå som km och I kapellet ::
SA har ännu en jul firats 1 och
•
vid Kullabygd och ·näsa på ett
!-"a~itionellt och lugnt sätt. Julen
~r J~ I dessa nejder I motsats till
1 större centra och under högsom·
marUd en lugnets högtid I familjens sköte, cll gärna även så
många POm möjligt av bygdens på
havet· farande söner försöker få
fira julen hemma. För mången
lyckas väl Inte det~ kanske pi
mänga Ar och då är det väl endast
radion och radlotelefonen, som
mera direkt kan överbringa en
smula av julstämningen I hem
och hembygd.
.
Vid vackert väder lockas även
manga besökare till berget även
under de manga lediga halgdagarna. Dagarna före jul klädde sig
naturen i den vackra vita vinter·
dräkten men tyvärr kunde den
Inte fl sitta pi tlll julaftonen. PI
juldagsmorgonen fick därför Kul·
laborna fara till julottan i sin
vackra Brunnby·kyrka på bar·
mark. Morgonen var vacker med
stjärnklar himmel, som pi sitt
sätt bibringade en känsla av julstämning. i\llnga högtldsstlm(la
människor fyllde ocks templet till
sista plats för att höra julevangeliet.
Efter julottan kuude de som
si linskade beuundra den ·vack·
ra giva i form av en vacker per·
sisk matta, som kommit kJ'l'kan
till del. Den har placerats i koret
utanflir altarrunden och fyller
4är genom sin sklinhet i färger
och lpter väl sin plats. ·
Den nya korkmattan är en. äkta
afgan-matta och den är överläm·
nad till kyrkan som en personlig
giva frln en utom församlingen
boende ·aom 'velat visa sin tack·
samhet och uppskattning mot
Brunnby kyrka.
Vid vigslar och olika tillfällen
kommer mattan att vara till nytta
genom att mildra den för tunn·
klädda personer märkbara kyla,
som trots eldning eller utomhua
rådande vackert. väder ändock kan
utstrlla frln ett stenlagt kyrkgolv.
Under veckodagarna kommer den
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nog Inte att finnas på sin plats,
dels med tanke på eventuell skada
genom temperaturförändringar exempelvis vid sporadisk eldning el·
ler för att den Inte skall pi annat
sätt komma till skada genom de
många besök, som särskilt som·
martld äger rum I kyrkan pi an·
nan tid än gudstjänst, enskilt el·
ler I större sällskap. Brunnby
gamla vackra kyrka är som bekant
ett kärt mål för många turister,
där de pi allt sätt tas emot.
När man s!!r sig om I det vackra templet, gläds man It att si
många flr tillfälle att bese kyr·
kan. En sidan byggnad vårdas
ocksl, stundom genom personliga
offer, ömt av sin församling.
Onskernll finnas och kommer väl
också allt framgent för intresserade att finnas I fråga om utsmyckning och anordningar. Det
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vara pi sin plats att uttrycka'ien undran, hur mycket t. ex.
en stor sällskapsresa finner sig
föranllten att offra i de uppsatta
offerbössorna. Enligt uppgifter om
storleken av de under ett Ar In·
flutna medlen är det nog ringa
som lägges däri. Ingen kyrkans
man skulle nog vilja framföra.,en
sådan tanke, men reflexionen~
stlller sig osökt ända.
'
Att ylra vackra och Alderdom·
liga kyrkor hålles öppna för besök på annan tid In gudstjänsttid
är en både vacker och god sed,
som pi Intet villkor flr mlsstän.
kas för att vara komerslellt betonad. Ett spontant offer dl och dl
hade dock varit uppmuntrande
och kommit ett behjärtansvärt
ändamll till godo.

-gq
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En .återblick från Mölle. horisont . ··~ Hö~i och.:hällt )·
"
vid Kullimäsari
på gångna ~ets. större händelser,
0

: ' •.

Den ·Sista _ eller man skall
,
,
kanske säga den första eftersom
Ett är - 1953 - har nu •gått undervisningen i större centralan-1 sä att nämna frlgan om munlcl-' den Innebar själva begynnelsen
till ända. Inför ett årsskifte stäms läggningar, med Atföljande skol- palsamhällenas upplösning .och In- till 365 som vi hoppas lyckliga
människan tl11 eftei:tanke och und- skjuts- och eventuellt bespisnings- gående l Brunnby kommun eller dagar . - syn- och hörbara hän·
ran Inför vad det nya Aret skall problem. Pä många häll· är detta qärav bildad köping. Enligt beslut del•en I Mölle var det nya Arets
föra med sig och kastar även gär- Inför det nya Aret och komip.ande av vederbörande munlcipalstäm- Ingång. Ute I naturen var vädret
na blickar tillbaka pA det tillända- Ar allvarliga frågeställningar I mor och kommunalfullmäktige vackert och lugnt. Kullaberg vllalupna ål'.et och de händelser det skolangelägenheter. .
· .
skall. samhällena lnte upplösas, de i mörkt majestät, ol!erört av
Inrymt. SA även .givetvis. vid KulTurlstliV!!t har under Aret med men ~ har dock .lä,mnat en li- människors påfund och markera·
lanäsan - "Hört och hänt vid "Kut- de omläggntngat 'av semesterVa· ten bakdörl"öppen;.1 det al:t ftill- de milstolpar i tillvaron. Annars
lanäsan" är en rubrik, som i bör· norna· ·som motorismen ·fört med mäktige, om frlgan I framtiden kunde man både ·se ocll höra det
jan av Ar 1953 tagits l bruk för att sig Vat'.it I stort sett normalt gi· ånyo skulle.. uppkomma till beliand· nya Arets ingång. D. v. s. tidens
till allnläi:iheten överföra händel· vande bort.Sett frän de 'Ojämnheter, Ung Inte 'skall ställa sig avvisande. tysta fjät får undantas, men I övser och Intryck lite utanför de of- som 'paratyfusepldemlen föl"l!rsaka- Nu är det väl så med.denna fråga, rigt flammade bl.de bengaliska
ficlella meddelandena. "Näsan" har de. Glädjande nog har under. ~ret som med mlinga andra stora och eldar I trädglrdarna, raketer steg
vid 9llka tillfällen varit olika lång en turlstorganlsatlon. för. bygden viktiga .fr.A~•. att ip.an skall ha. tid. I höjd lika med berget och kraf·
från spetsen räknat, men den .har kunnat bildas - Kullens Turist· på sig att'slltta sig ln ..I ·saker och· tiga och långvarig signaler från
vid varje tillfälle försökt lukta sig förening, turlstförenlngen för Kul· ting och tµa;om. smälta de nya fl;>r- · bilhorn och andra tutor fyllde
.till för bygden aktuella problem Jabygden. Den har också "Omfat- hlllandena. Utmärkande härför är luften· med Intensiva "knall"-sig·
· i debatt. .
tats med Intresse av enskilda, fö- att vid bildandet·av Mölle municJ.. naler. Hur högt och länge' man
· · 'Man kan redan från början kon· retagare och kommuner. si att den palsamhälle, · rönte frågan först får tuta nyårsafton är väl berostatera, 'att det gångna Aret för under året kunnat pi.börja en för stort motstånd, men gick så små- ende på bedömande frän vars
mölletrakten och bygden fört med bygdens turlstliv gagnande ve1'k· ntngom ändock Igenom. Med tanke och ens välbefinnande efter all
sig händelser. och problemställnin· samhet, som givetvis med växande pA de stora utgifter, som kan fö- skinkan och gröt och personliga
gar utöver de mera vanliga. Efter erfarenhet och rutin ytterligare restå är det nog klokt att ha en Irritation. Men det hade varit
ett lugnt och fridfullt årsskifte kan förbättras, och med tillförsikt chans kvar att få uppgl I en ·tacknämligt om ocksl den vackra
uppstod stormar I såväl naturen .fngå I det nya året. Att Inte biten större och starkare enhet om sä klockklangen från klockorna t
som I männlsko;nas sinnen, som angjort Mölle hamn oftare än den skulle visa sig erforderligt.
Mölle kapell hade beretts större
dels orsakade översvämningar I gjort i år är· ett bakslag, som är
Vatten· <>ch avloppsfrägor har UtrYmme i lufthavet. Så nog blev
vAra hamnar med ty åtföljande mycket egendomligt, men härför under Aret· särs!.tilt uppmärksam- det nya året ljudligt mottaget,
skador (vid ett annat tillfälle töm- kan dock Inte föreningen lastas. mats I den allmanna ·hyglendebat- ehuru 1 övrigt. Inga offentliga
d.es Mölle hamn på vatten) och Enligt förljudande tofde saken ha ten. När man vet att vattnet i vå- men väl enskilda nyårsvakor fi·
dels uppkallade kommunens invA- upptagits på programmet för lös- ra brunnar· allmänt minskar, är rades.
nare till Inte mindre än två offent- nlng till k9mmande säsong.
det kanske .Inte ur·vägen.att ta sig
Medan känsloförnimmelser in~
liga dlskusslonsmöten på Turist·
Olyckligt för turlstlivet kom den en funderare· under det nya Aret
·
hotellet I Mölle.
stora hotellbranden t Mölle. som över om Inte kommunens nu mart då behandlas förtjänar det· att
Det ena mötet gällrle komptunl· otvivelaktigt tlllhör det glngna färdiga och ~tpl"OVa.;le vattentä~t nämnas, att den ·genom klockklan'
katlonerna l .vira bygder, enkan· Arets större händelser. Ritningar vid Mölle.hilssle utan hinder av gen från kapellet numera rlksbeo ·
nerligen Möllebanans vara eller för en ny b yggnads uppf"orand e ad m lnlstratlva skrank
.
or sk u 11 e kanta
mlngennorrländska
infann sig Mölle-surströml byn p• •-ets·
icke vara.· Dessbättre kunde all· torde dock ha uppgjorta, men man kunna tas I anspråk för vatten·
.
" ~
mänheten efter den diskussionen vet ännu Inte om man pl·vårsldan behövande åamhällen. Genom det första dag. Den kommer säkerll·
få det lugnande meddelandet, att får se en ny byggnad resa sig pA Inträffade har dock samhällena 1 ge°: att med sakkunskap och väl·
den för bygdens turistllv så viktiga i;en gamlas plats
·
och kommunen I sitt tänkande befinnande avnjutas av. lycklig
järnvägssträckntngen, trots öknlnInom förenlniisllvet är den un· förta närmare varandra. ·
vinnare och övriga dito inbjudna.
gen av motorfordonstrafiken pA der Aret tlllkomna föreningen för
1953 har således för vår bygd Om n~gon an11an kan vara m~.
våra vä~, Inte var i farozonen främjandet av musiklivet en gläd· varit fyllt av Inte si fl viktiga hän· och b~gå denna; lukt- och .smak:.
utan får vara kvar.
jande händelsi:, som förresten pa· delser och frlgeställnlngar. I all· sensa~~on förmäler Inte historien.
Det andra mötet gällde byggande rallellt med musikundervisningen mänhet- kan man väl säga, att vad De~ sags emelle1'.tld att_ avnjutllfe
av ny skola och andra viktigt kom- t våra skolor, som under Aret ge- som förevarit vidgat vår syn pi av denna .de!.lkatess bor. · öppna
munala problem, si.som medbor- nom ökade anslag förbättrats, kan viktiga problem t samhällslivet, bur~en på narmaste. balkon' el·
garhus och vatten·· och avloppsut- ha betydelse föi· utvecklingen av men också framflyttat rämärkena, 1~~ i varje fall utomhus för att
redning m. m. Den tillkommande musiklivet 1 vira bygder.
fQr vår översyn Inom. olika omrl- · vadra av den mesta lukten, vid
skolan upprörde vid detta tlllfälle
Att midsommaren 1953 firades I den l frlga om konsekvenserna av äventyr att annars .övriga lnneboslnnena I hög grad, ehui-u alla var tvi upplagor är kanske ·inte på· vArt handlande I olika frågor.
en.de måste förfoga. sig ut I det
eniga om dess uppförande. Det var got speclellt för .vår bygd, men
Det gångna året har varit. ett fria under de~na procedur. .Lujtt
mest det höga priset, som man In- faktum är att om man hade hål· gott Ar och Intet har fattltts oss, av surströmming tor~e l övrigt
te kunde förlika sig med. Vid årets lit fast vid det gamla datum hade som vi nyss kunnat konstatera un· efter vad som känt är icke fpror·
slut kunde dock. det tillfredssiäJ. vädret ftrlt betydligt mera lyckat. der julfirandet. 1 förvissningen om saka obehag eller. ·s~ada på utom'.
181).de meddelandet utsändas, att
Av de _ Atminstone samhälls- att det nya Aret skall bli. lika gott. husflaner&re eller for grannarna.
kostnaderna betydligt kunna..t ned- ekonomiskt större problemen ·- vägar man därför framföra ett
I Mölle I början av ett nytt .är
räknas, dels genom förändringar I som varit pi tapeten under det hjärligt Gott Nytt Ar.
har man nog 1·allmänhet och kanmaterialstandarden och dels ge- gångna årets elfte timme återstår
-gq . ske I år en· alldeles särskild on·,
nom en liten men dock verknings·
·
-- ... -- .. -..- ·
skan om· eil god turlstslisong och
;J'ull sänkning av materialpriser.
nya hotell (ett eller flera?) t stälSkoldebatten är dock säkerligen
'f.. 'I .:.
A/
Jet för det' filrsVunna. ljln gan;unaf
~te slut i och med detta. Och här
Il
7, V
önskan av.wtor betydelse är QCksä
ar man Inne på långt större pro• att fä någon slags industri 1 l:iyn
blem, SOJ!l har samröre ,både med
tlll förstärkning av de visserligen
befolknhigsu!Veckllngen pä lands- I
f. n .. Inte .dältga .men dock. kaliske;
bygden över·huvud taget och i .vä.en 1mlng ~må samhällsflnansernL.
ra samhlillen i synnerhet och med
För pkitlngen av. den fasta .befollt·
utvecklingen· hän' mot en nioårig
nlngen är en• sldan·önskan ocklll.
..enhetsskola. Att I detta sammanl!tt. utmärkt nyärsreeept. . En • · ·
hang kasta en liten ljusglimt över
del äldre· ':Pch' ·större öygpader1
.dessa P.robl~·är Inte möjligt. ·Det
finns' .vilka" säkertfgen lätt . kaJ1'
.räcker att anföra. att ~dfl sjunkan·
ändras _fög lämpliga. )nd~il?~;
de barnantal 1 samhällena eller i
jekt. Nar dl!t ·förljudes, att lndu'f
biidi!t!- -·~-Införande· av ."nioårig
strier kan planera. utbyggnå(l ex-?i
$>lpUkt l 'eilhetsskola kan mederiipelv!s tfil Ven tycker ·man att
föra nedläggning av befintliga älden · ort .med så, goda ·förbindelser
.re skolor· och s.ammanförande av
skulle· varå en lämplig ·plats.,/::,).
. SA önskar vi' oi:ksä' na~l~J·
att S:t Ibb skall.ko~'lika:~.
I1och regelbundet·~ som" undei- · not:-·
: mala tider, att· liamnlnloppet '. 'tlllj
förinån · för· detta välkomna ";t1b~·-.•
sök inte·skall'bll fÖremäl''för:'~;
niärtmlng. · o~•·så :~.\~}
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Hört och Hänt

-

vid Kullanäsan
Alla slags väder har de senaste
dagarna svept fram över Kullaberg nu i julens slutskede. Snöslask, regn och rusk har växlat
med klara och kana dagar, då
massor ni.ed människor .sökt sig
till Mölle mpsse och idkat vintersport p~ ·isen. I söndags. fanns där
väl 50-talet bilar med förtjusta
vintersportare.
.
·i
Stormen har också härjat här
fastän den för ovanlighetens skull
varit kraftigare längre norrut i
landet än här nere vid kusten.
Doc\ har cirka ISO-talet stora timmerträd fått skatta åt förgängelsen genom vindfälln.ing och måste
snarast tas om hand. Enligt upp.
gift skall timret sändas ända ·till
Holland och kommer således i alla
fall till nytta. När stormen således
farit någorlunda varligt fram vid
Kullabergs stränder jämfört med
M!?llansverige frestas man erinra
sig pojken; som efter ett häftigt ·
QVäder deklarerade, att väderleken h;ar upphört. Beträffande det
riktiga vintervädret på våra breddgrader synes det ocksä vara sant,
i det att Vintern är ·från är tycks
flytta allt längre och längre upp
mot :riordkallotten.
,
Tjugondedag Knut kom och gick ;
utan åthävor. Det enda resultatet
av dess förekomst är att den vackra julgranen på stationsplatjen nu
är borta för denna gången, och de
på förjulen så friska och gröna
privata julgranarna på bakgårdar- 1
na nu förbytts till risiga och delvis barr-bara skelett. Men allt är·
ju . förgängligt . - så även julen
och dess glädjeämnen, och i stället får man nu på någor~unda kla~ .
ra morgnar se den kära solen kom-·
ma nä.got lite längre -upp över
berget för varje dag.
Nere på hamnen: har också en •
fin och ändamälsenlig ljuspun'kt 1.•
kommit till pä den mellersta hamn- t
piren. Det ·är den av niunlcipalnämnden beviljade lyktstolpen, i
som snabbt kommit på plats, gjord
helt av metall och ordentligt gjuten ned med tillliörande ~bel 1 '
stenläggningen. Inne 1 ruffen har
också den ,elektriska utrustningen
moderniserats med riktiga och lagenliga kablar· och knappar för
tändning av ljuset inne i ruffen,
ute på hanrilplanerl. och i den nya
stolpen. Den sista kommer bl. a.
under stormiga och mörka kvällar
och nätter att göra god nytta, då
småbåtarna skall .ses om ocp klaras :f'ör stormårnas .raseri liksom
även under tidiga och mörka
morgnar, då fiskarna skall gå ut
1 ottan att vittja sinå· garn.
Att vi går mot en ljusare årstid
och därefter en gryende vär tycks
de små viJdkaninerna också känna på sig. Fast antalet i vinter inte
varit sä stort som föregående vinter, har dock en del unga fruktr .
. träd och utestående grönkål m. m. :
haft besök av de 'matfriska gna-.,
garna.
-gq
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Till den allmänna
ga de.batten om sjukhus ocli sjukvärd i Nordvästra Skåne 'fogar sig
en stilla undran. h_os ·en·· hel del •
..
· 1 gott folk över varför det .till exem~
Förra veckans betraktelser om ; pel skall vara dyrare att anlita
vädret tycks inte .ha fallit o-vä- I distri,ktssköterskorna på en iiel ordersgubben i smaken, ty i skrivan- I ter. för att få omläggning;µ- eller
de stund syns han ha' vänt sitt injektioner utförda i hemmet än ,
ansikte söderut och en våldsam att samma sak lägga in . sig på ~
30-m.-i-sekunden-storm skakar hu- sjukhus. Nu tycks det förhål~a sig j
sen och kommer gamla murkna så att på. en del orter· sköterskan !
plank och staket att svaja i takt har ersättning för användande av ;!
med de stormpiskade träden. På . egen bil i tjänsten. och ·på · andra ,,
hamnen i Mölle · sprutar vattnet inte. Att distriktssköterskan skåll '
långt upp och småbåtarna sliter vara "motoriserad" förefaller vara !!
hårt i sina förtöjningar. Trots att både praktiskt och ända,må!S!?nligt :
en blåsig kuststräcka kan vara I och kansk~.. till och: med ' särskilt ;
svårt utsatt för många stormar · humant (tank på stormen, men ;
så inträffar förvånansvärt få eller att · hon skall hålla ·bil ur egen !
rent av inga olycksfall vid Kulla- kassa är alldeles onaturligt. Dä ·
näsan (på landbacken vill säga) 1 man· betänker bl. a. deii numera .
till följd av stormar.
; stora användningen av antibiotika I
Det iuest utmärkande efter en , ~ hemmen. vid sjukdomsfall, ofta ·
stormadg är faktiskt de av salt · i fom_n av mje~tioner, och den av- ,
och sand fullstäntligt mattbehand- lastmng av s3ukhusen, . som en~ ·
lade fönstren _ som man man in-· bart denna form av sjukvård I
te kan få klara förrän efter grund-· he~en betyder oc~ som hels\
lig spolning med kallt vatten _ kraver sjukvärdsutb1ld~d persoooch de mängder tång som sköljs nal, syns det .. vara orimligt. att
~ upp på ·stranden. 1 många hem . kostnaderna. for dens~ p~
har man anförvanter på sjön, men , grund ~v kilom:terpengar f?r bil I
! sjömännen och deras anhöriga .ta- ! skall bli dyrare an exe1!1-pelv1s d.~.n
. lar inte gär.na om eller ski'yter vård som er.~ållE!j p_ä ~J~us, dar
med farliga situationer till sjöss- ; lån~ m?r an en mJt;ktion.. eller :
i stormigt väder. Därtill är allva- i omla~~mng lngär i prISet for hel i
ret alltför stort.
dag ..rakna~.
..
,
..
·Dar så mte ar ordnat bör nog
Vad man daremo~. nu mycket i dessa sjukvårdsreformens dagar
talar och spe~~erar over. m_an och övervägas anslag till distriktsskö' man emellan 81: den så livligt dis- terskornas tjllnatebl!ar
kuterade bron över Öresund. Och
•
det· är kanske inte så IJJ.ycket att
undra. över att så sker_ med tanke
på de · många förbindelser Kullafolket har och har haft med vän- ,
nerna på andra sidan Si.inde( Att !
denna fråga är för stor att vara '
ett lokalintresse är man nog i allinänhet klar över, men. hur det är
- · ju lättare förbindelser över
Öresund - ju lättare att komma
hit och likaså derover. Det· betyder naturligtvis en hel del för de ;
närmaste orterna som i .många är :
vai'it danskarnas särskilt omhul- .
dade utflyksmål.Det spelar nog inte så stor roll för Kullen, om bron ;
kommer att ligga lite längre norr :
eller söderöver, bara man på densamma kan både cykla samt åka ·
tåg och bil. Det är ju· ingen lång :
utflykt för en Köpenhamnsbo att
ta plats.på tåget (varför inte i· en •
vagn direkt till Kullen?} och be- :
kvämt och· snabbt komma till Kul- •:
laberg eller att med bil göra sam- i
ma färd utan· dröjsmål vid fäi:jelägen och-liknande. Om bronskulle komma att . ligga lite längre
mot norr och kanske med höga
spann över vattnet, förefaller det
mången, som om spälva överfar- .
ten - ätniinstone under klara dag'ar _ skulle i fråga om utsikt något _alldeles "henrivende".
Om -den blir lika henrivende
som en internationell nöjesplats
exempelvis pä Saltholmen undan- !
drar sig emellertid för närvarande ·
vårt bedömande, då erfarenheten ~
kanske något ensidigt håller sig 1
till vära vackra nordvästskånska
utsiktspunkter. Frågan lär väl annars mest röra sig om en bekväm ·
och lätt förbindelse av internatio- ·
nell klass över Sundet ·och inte
-.ei:n på vägen ,belägri,a nöjestillställ~ng~i:· ..-......
-'·"

Hört och hänt
. •d
..
m .Kullanasan ,

I
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i flera vec:'k,or varit ett påli'tligt händiga männls1Cor.
.

I
\!

dragplåster . för vintersportande . Detta sagt som replik till de
ungdomar J. alla ·åldr.ar. Visserli- härda -Cir~; som .1 dessa dagar möjgen }?.ar !let märkvärdigt nog inte ligen. riktas mot skolan och dess
kommit någon snö men isarna har folk, varvid qet. positiva också bör
varit . utomordentligt fina. Sl.i.~l- bli känt. . . . ·
1
barnen har..också· fått så mänga-.1• · ,. ·· ··, 1
w-gq j
friluftstimmar som möjligt, varför vintervädret för .den kategorien varit mycket. välkommet. ·
l: motsats till i Arild har också
/J
"I
/
solen flera dagar skinit . riktigt ,
V
l :: t> •
vackert över Mölle, så att man :
J(
har kunnat säga, att Mölle verkll-. 1
gen legat och ligger i solen. Vid
som nu, nordliga vindar, har man
också ganska lugnt vid· denna sidan av berget, så att solen känns
riktigt bra.
Så varmt har emellertid inte
solskenet varit att rosorna blommat. Inte ens på Vildrosvägen fast
den har ett så vackei;t namn. Tyvärr har detta vackra namn nu
(troligen lite oöverlagt) åkt runt
i pressen, i det att en person hos
N ST fredag 5 febr. 1954 .
länsstyrelsen klagat över att vägens avslutning ännu . inte är så
ora i ordning som enligt vederbörandes mening vore önskvärt.
Nu drar ifrågakommande mynFortfarande jublar det ung- ökning av antalet· folkhögskolor i
dighet i Mölle vederbörandes be-'
domliga Mb1le över en nu något ~~rt land nu ligga bä\tre till än,
hörighet att klaga i tvivelsmål
mildrad kYia och finfina isar, for något år sedan.
så skulle
och avvaktar länsstyrelsens resom livligt frekventeras av såväl vara· fallet, ligger .det mycket nämiss i ärendet. Det är nog givet
inom- som utombys. Ingen malört ra till och förefaller mycket beatt det hela. försenas nu i stället
alltså i glädjebägaren utom för stickande att tänka sig en sådan
för att man genom en enkel händem som häromdagen råkade åka skola förlagd till Mölle. Platsen
i vändelse till· framförallt rätt fogenom hamnens istäcke och så- är ju ifråga om' naturskönhet
. rum fått saken ordnad, helst som
lunda fick ett något för tidigt på· mycket framstående, ur bl. a. geosamhället har gatubyggnadsarbekommet och ofrivilligt bad.
logiska och botaniska synpunkter
ten -igång på den närbelägna LövDet fib.ns . anledning varna för synnerligen intressant och byg~
stigen och säkerligen gjort denna
svag is vid kajer och kanter och den i övrigt gammal kulturbygd.
avslutning på Viftlrosvägen färdig
i närheten· av.. hamnilippningen där som väl är värd att ha vistats 1
utan dröjllmåL
ingen is finns. Utan att på något någon tid, exempelvis så lång tid
sätt vilja störa glädjen eller av som en folkhögskolekurs tar (fast
överdriven försiktighet ta bort ett naturligtvis även mycket längre). ;
I alla tider har det . varit ·så att
fröjdeämne .vill man gärna hop- Skall man därjämte nämna bad· .
var plåga har ~itt e~ skri, men
pas, att en liknande olycka som möjligheter och andra somriiarblott hälsan tiger still. Så ock i
den häromåret . timade 4-åriga tillbehör, sä är ju trakten rena ·
skoldisciplinfrågor, som vid detta
flickan, vilken förolyckades i ham- semesterparadiset.
laget känt är. Att beröm- .och prisnen, inte återkommer..
Ifräga om 'praktiska detaljer,
värd.a handlingar inte blir så k.änNu nä.r solen i den nyss påbör- finns· ju redan Elfversons hotell•·
da, som förtjänt vore, är att· bejade februari månad stiger ett Ii- rumsflygel med ett ganska ·stort
klaga, Man ·kan givetvis tilläfilpa
tet steg högre för varje dag på fir- antal rum, som låt vara efter viss
disciplin i undervisningsanstalter
mamentet, börjar planer och fun- upprustning, skulle lämpa· sig bra
pä många satt och rottingen för~
deringar på vad som komma skall som elevhem. Kvar står då att i
aktas minsann inte man och man
att ta form. I första· hand täriker uppföra lokaler för bespisning. ·
.emellan._ men ett annat gott sätt
· man då på reklamen och inom samling och .undervisning.
är också att lära eleverna att tyc; ka om sin skola och ge dem innäringsställen och hotell har delVad en sådan inrättning skulle
i tressanta uppgifter, ,sem binder
: vis ut?rbetats nya broschyrer. För betyda för platsen och orten med
intre]lset vid dessa i stället för
·övrig översyn i lokaler är det än- ett antal personer, som ständigt ..
vid J;"ackartyg.
I
nu för kallt och för tit;ligt.
vistas här för studier o.ch bofast · '
, Denna sistnämnda taktik har
Beträffande U_Pprustningen av lärar- och eventuellt annan per· · I,
: en mycket förtjänt lärarkraft vid
Hotell Elfverson, särskilt upp- sona! behöver väl knappast näm·
Kullanäsan tillämpat nu i många ,
byggnaden av dess · restaurangfly- nas. Inte bara med tanke på ekoår genom att med egna uppoffrin- i
gel, har frågan länge ställts, om nomiska sammanhang för ortens
•gar av tid och medel skaffa mate- :
så skall ske eller inte. Frägan har företagare och leverantörer ay
rial till ' s. k. småskola, .som gett i
onekligen .en viss· betydelse,· och förnödenheter och för samhället,,
barnen sysselsättning litet utan- !
då nu meddelande ingått att ·åter- utan fastmer med tanke pä · den
uppbyggnad inte är 'planerad i trevnad , en sådan skola för med .
för det egent.liga skolarbetet. Och
år, kan man inte längre vänta sig sig för orten. Där förekommer ju · '
inte bara gett dem intresse för
skolan utan fastnier att ,älska den
att denna sontmar få se en ny re- alltid trevliga arrangemang och ·~
1
r och .sin lärarinna, . som inte gjort
.staurang på deh gamlas plats. För annat som kan rikta tanken. mot :
I eller behövt göra det för den goda I
att hinna med något till ·samma- för människors utveckling i p~f:. J. :
ren· hade man nog ·också behövt tiv riktning gynnsamma mAI. , · ; ·
i disciplinen, men väl fått både .
börja redan nu. ,
_
Till undvikande av mlsSförstånd.,, ·
··den och · elevers och föräldrars I
tacksamhet med på köpet. I mån- i
Några personer i Mölle har i äi- det väl säkrast ·att.näinna. att"/
fråga om Hotell Elfversons ho- ovanstående projekt blott .äi,'I'
gå hem vittnar också trevliga pretellrumsflygel (eller i annan be- hos några personer ·uppståndet.,
~entartiklar och
prydnader vid
fintlig eller. nyuppförd lokal) tarikeexperiment, som . - om rea•· -J
hPi~er
och· · tel'll1in.~av!'lutning-ar
kommit på en för platsen och or· liserat - dock för samhänet och· /
'vecierböi·amles stora. intre~se.
ten högst intre_ssant och givande orten förefaller att vara så utom- i
tarike, att där skulle kunna an- ordentligt betydelsefullt. ,.tt . defi !
läggas en folkhögsko'la. · Enligt inom vidare kretsa?'. är väl värt ,
från· folkhögskolehäll kommande att övervägas.
~,....
upplysningar, som dock f.·n.·inte
•-:
. kan .. verifieraI~, skul1e tallken på
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S läsekrets har ordet

Vildrosv~gen

i Mölle

.Med anledning av signaturen · ·-·Tilrsliit-hai' jag eme!ferud· 8p8r&t
"-gq.....;":• 'synpunkter pA rubr. angeden allt annat överskuggande an·
h
mllrknlngen sentemot undertecknad
lägenhet I Jilrdagmumrets "Hört oc
lrln skribentens och lfrlgakommande
hänt vid Kullanllsan" anhåller under- nämnds sida. Det säges I klaerlet tecknad om plats för nedanstlende I " alltsl lnfilr offentligheten att
Eder ärade tidning.
nämnden drar min behörighet I tvi•
velsmål att klaga hos läns&cyrelsen.
Tänk, en person har ''nlgot oöver·
Vet Inte herrarna skribenten
lagt" vänt sig till länsstyrelsen för . och nämndledamöterna - att Jag med
att pAskynda flrdlgstillandet av en
_min familj - och Ingen annan ...,. som han för det första fltt vin·
bebor fastigheten, dllr vägen slutar!
·ta pi I hela 6 Ar (med ty ltfölJande
Det lr Ju alltså Jag och de mina samt
extrakostnader för transport "per om• vira besilkare, aom har obehag av
väg"' av allt byqnadsmatertal till husden vederstyggliga '. visen. Dl lir det
bygget, som vid vägens avstängning
vi, som har behörighet att klaga. Vem
- för övrigt olaglig! - redan var beannars?
stämt), för det andra har sett färdig·
Det är Ingen Id~. att slgn. "-gq-"
stii llas till c:a H femtondelar redan
I ett kommande Inlägg försilker göra
för ett lr sedan men alltså ej till den
gällande, att Jag tagit onildigt allvar·
sista femtondelen Just framför den
llgt pA en aak, som han kanske själv
eiina Inkörsporten, där f, ö. kostna·
säger sig eJ ha menat si mycket med.
den för lordnlngstillandet belöper sig
l\lltt svar lr pi förhand, att det är
till kanske lOlklelen av. den övriga
fUllkomllgt onödigt och rent ut sagt
väistriickans pi grund av markytan•
dumt och "oöverlagt" att skjuta till
olika beskaffenhet pi de respektive
mils pi en person, som endast önskar
vägdelarna, och som slutligen vid
bringa ordning och reda I en sam·
mild väderlek har det största obehag hällafrlga, som bord• varit 1öat för
av vägbiten Urtga, emedan den dl länge sedan.
utgHr en enda lervllWng med 2 dm.
Att Jag önskar behandla denna
djupa hjulsplr härs och tvärs och frlga sl lnghnde beror - utom pi
följaktligen är oframkomlig för den, ; mitt utprlglade sinne för ordning,
som eJ vill vada I lera till fotknölar- reda och rättvisa - lven pi de dl·
na. snava över hJulsplren I vitt som 1 liga erfarenheter Jag gjort tidigare
torrt, o. s. v. Och framställningen till • anglende de styrande I Mölle. Ett av
länsstyrelsen skulle ha skett !'oöver· dessa "mellanhavanden" akall här reJagtl"'
lateras.
Skribenten .vill vidare göra iällanVid vlr lnfl)'ttnlng I Mi!lle I dec.
de, att undertecknad ej vänt sig till 1947 löpte tVlrs över tridglrden ett
rätt forum. Han a'"ser förmodllgsn,
spann om 7 elfi!rande trldar. Jag
att jag borde vint mig till munlclpal· skrev redan f!lre denna tidpunkt till
nämnden. Tiii detta vlll jag svara, att munlclpalnämnden· och anh!Hl - aom
j•lf rerian för minst ett Ar sedan fri· vanligt J v6rdaamma ordalag - att
byggnatlsnlmntlens ordförande,
Jednlngsn mltte flyttas ut I tomtom ej vägdelen Urlga snart skulle grlnsen. AvslaJrl Jag begirde dl att
ordnas, d. v. s. vägen bottnas med sJälv fA bekosta den obetydliga om·
sAdant fast material, att risk fllr slir- J läggningen (för 700 kr.). Av förre
nlng. splrblldnlng o. d. vid fordons- , elverksförestlndaren fick jag dl ·betrafik pl den grll&bevuxna delen ej J skedet "att den gir bra dlr den glrl"
förefanns. Även senare, dl. den öv·
Jag tillkallade dl elexpertls frln
riga delen av Vlldrosvlgen var klar, Hbg för besiktning av ledningen,
har förfrlgnlngar gjorts hos nllmn· vars nedersta trldar dl befanns gl
dens ordf.
drygt 1 meter fllr llgt enligt de statSvaren · har därvid blivit, att liren. liga bestlmmelserna. Jag · betalade
det var under behandling av en ex· expertutlltandet och gjorde ny fram·
pert. Det skall alltsl behövas exper- ställning om ändring pi grundval av
tis I Jlnga tider för att ordna en ren besiktningen samt framhöll vldan av·
bagatell, bestlende av tillförsel a~ · den för llllt gAende ledningen med
ett nlgon dm. tJockt lager av maka· tanke pi vira och andra (I) barns ledam eller liknande pi en yta av 3C kar I trädglrden, framf~r allt vinter·
tid dl de genom att stiga upp pA snökvm.t
vallar lätt kunde komma I farlig nlr·
Om nu byggnadsnämnden, som Jt
het av ledningen med käppar, stil·
har vllgfrlgorna om hand men ändl
tråd o. d. Jll~n framställningen avej är beslutande myndighet, ej lir rät·
slogs. Fyra C4> Ar efter min första
fm:um, varför har dl ordföranden e.
framställning
I saken togs de fem
framhllllt detta vid mina förfrlgnln
ne<lersta trldarna bort ••.
gar? (jag har antecknat bana ava1
Till
rAga
pi
allt fick jag a~ en av
för varje glng, 111 jag vet vad Jaa
wpet.coiarna I munl<.·lpalnUmndtm ~tra.x
talar om). Och för övrigt: har nämn·
derna l det lilla Mölle eJ si god kon· efter Inspektionen veta, att jag först
takt med varandra, att om en skri· borde vänt mig tlll nämnden direkt.
velse hsmnar I fel brevllda, den ej Ml'n bäste herre, det var ju det jag
kan vidarebefordras till ritt Instans hade 1Jort redaA a Ar ~- Ocla
utan dri!jsmll? Eller varför under·
- ...
.~
-~rättas eJ avsindaren, sl att han sJlllv e11ent11ien anser jag omfönnälda
kan hämta skrivelsen och avge den Skriverier ej "·ara värda att bemötas.
till ritt forum?
Det ilr o<"ksA uteslutande för att stil·
Jag skrev till nämnden 12/12 -63 la den sannlngstörstande allmänhemed anmodan ordna saken senast till tens behov av ,-ederhäftlg och sam·
15/1 ~ Dl jag emellertid eJ hyste häll•lf"!fnande upplymlng, som den·
nlgon fllrhoppnlng, att nämnden
na Insändare bringats I dagsljuset.
skulle efterkomma min lagliga, väl·
Eric .4..r-Tiickström.
grundade Och h6pt angelägna begäran, pauade Jag. tlllfillet framhålla,
att om •l eJ skedde, skulle jeg be- .
svära mig hos ~-n och llm·
tidigt pltala ett annat mlssförblllan·
de med denna vig. (Det egentliga skälet härtill kan Jag av utrymmesskll .
här eJ nämna).
Den ansvariga nlmndens hsndllngsslltt framstlr I lin underligare dager,
om man tar I betraktande, att andra
arbeten f. n. plglr I Vlldrosvlgens 1
närhet, arbeten, vilka ·eJ lr av pi
llngt när d brldskande natur. SI·
lqnda leder eJ den· del av Li!vstlgen, I
aom nu bAller pi att ordnas, frsm •
tlll nlgon fastighet, och kunde' alltsl
fltt komma i andra band. De!l va!'
nllmllgsn ·utmlrkt I lltt skick redan
som enbart stig och fullt tramkomllg
&eaan lrtionden. Vidare plglr arbetet med uppelttande av stängsel kring
transformatorn vid Sergeanten• lker. •
Tlnk, vilken skada om den ataekara 1
transformatorn blivit Inhägnad 3 eller I
4 dagar enare. dlrfllr ett arbetet ,
med Vlldroavlgen titt komma filre, .
tranlformatorn aom titt 111.1 olnhlg· •
nad I bara 20 Ar ; • • .
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"Hllrt och hänt vid Kullanllsan"
har enligt vad aom glidJande erfarits
1lllats av en hel del gott folk. Och
det lr ju alltid roligt f~r en krönikör
med litet uppmuntran. Att spalten
ibland behandlar samhllllsangelägen•
beter och refererar händelser litet
utanför de officiella meddelandena
ligger I sakens natur. Liksom att
Intet I våt värld kan vara behsgllgt
för alla. Väcker emellertid lnnehAllet
l en krönika diskussion och eftertanke har den fyllt en uppgift, var·
Jämte man miste vara· tacksam för
den sllunda er!tlllna reklamen som
kanske medför att den nästa gång
mottages med än större uppmärksam·
het.
När nu hr Täckström offentligen i
förargas över att hans framst~llnlng
till länsstyrelsen lfrAga om Vlldro&vägen· behandlats kan man skilja ut
några saker av Intresse, nllmllgen
dels att referatet är en följd av ett
officiellt meddelande I en samhlllsfråga som av mAnga skftl kan ·ha
stort intresse, dels att orden o över1 ag t <lf'h hehörllfhet tycks ha
varit särskilt att beakta .
Bedömningen av Inhämtat nyhetsmateriel gör det <i<><"k fortfarande
möjligt att anse att man inte (bild·
ll11t talat) först meddelar att om 5
minuter klipper Jag till och sedan
utdelas smo<"kan omedelbart. Besvä·
rens innebörd 1 rent sakllga angelä·
! gsnhater har Icke bestridits men I det
' lilla Jliölle brukar man gl tlll munl·
; dpalnämnden I första hand när det
· gäller saker och ting som kostar pen·
gar, varjämte man ocksl har möjlighet att pA munlcipalstlmman ' som är beslutande organ där Yl alla
J är med om besluten upptaga sa•
ker och ting till behandling och beslut. Vad som skall göras för vira
I skatte-pengar kan man således Inom
de egna gränserna direkt och om•
delbart pltala och framlägga. När
detta Inte varit fallet är det att beklaga och nog också en smula oöver·
lagt. Beträffande gator och vägar
och även andra vlktii:a ting flr man.
ocksl komma lhlg att det fortfaran·
de flerstädes finns fastl11heter som
skulle önska bättre förhållanden men '
att man tydligtvis får försöka dela
den gemeniamma kakan si lingt det
räcker. Vad som skall göras rör sAJe. !
des a 11 a skattedragare, ej enbart
nämnderna. Erinras hör också att
man I ~lölle enligt beslut av stämman
och sl llngt det varit möjligt och !
lämpligt· under senare Ar börjat per· !
manentbelligga gator o<"b vägar I för·
sta hand för att få goda sådana och
I andra hand för att fl mindre un•
derhAll•kostnsder O<!h kanske härmed
ocksl pengar llver till nya strllcknfn..
gar.
'i
Härmed är vi ocksl Inne. pi kaplt-1
let be hör I g het som tydligtvis
härrör frln stadganrie l byggnadsla· 1
gen om skyldighet att anllil!Po 11ata
m. m. Om upplltande av Jfata eller
annan allmän platR. stadns 1 denna
lag att si skall ske enligt vissa reg·
ler si. snart tnmter - fortfarande ~n..
llgt vissa regler - bebyggts enligt
stadsplan. Myrket viktiJ<t är också
stadgandet att om ägare av tomt vill
\·erkställa nybyggnad däri Innan !Il!·
ta, till vn'ken tomten har utgång en·
: llgt stadsplanen. blivit ·uppllten till
i allmänt begagnade skall han anordna
utfarts\·äg och nödigt avlopp frln
; tomten. Vad sker nu om en fastighet
· uppföres enllgt sista meningen eller
har uppnlrts Innan stadsplan blivit
• fastställd ·av •k. m:t! Vid fall av l?t"
· svär flnnt )lilr fortfarande utrymme
. för ej Jur... lsk expertis att diskutera
! behörighet att klaga och på vem myndighet eller sig själv. Tak tel>- I
arbetet - "tidsbegreppet" - är sllerles ocksl f vfss mån reJtlerat. varav ...
flera tilltänkta nybyggare haft kän· .
nlng, fastän man Inom ett samhille
givetvis kunde ha den önskningen .11tt.
åtgämer skulle kunna vidtagas omedelbart nllf behov anmäler alg. .För
att emene•tid bl. a. •kattepengarna.
skall räcka till - såvida Inte regler
för tomtliares bidrag till gator finns
fastställda) finna alledes tydligen In·
om stadsplan möjlighet att skjuta P4
arbeten I tiden,· ehuru det I övrigt
är naturligt att samhället ombesörjer
anlägrnlnJ av gata .etc.
Att I övrigt vem aom helst enskild
svensk man eller kvinna har ritt att
framlägga sina ·aynpunkter !lir län&styrelse eller annan högre myndig·
het lir en av vira dyrbaraste rättig·
heter av Ingen beitrlden, liksom. det
fria oidet, krönikörens eller annans.
Man kan ocksl med
säkerhet· utgl lfrln att bt!svllren blir blde grundligt och allsidigt prövade slvll remlssvlgsn som annorledes. Man kan
dock Inte förtänka att u~
hironi. och svu..t med h.änsyn Ull
oVQlstlende blde prlnclplellt och
pralitlskt lir betydelsefullt för Mölle
och av ··stort Intresse för läsarna och

•
I

I

I

I

I

stor

' "sPAlten".
Flr jag. • alledea (modell Sand. ström) till" nlata gq "beavlra · med
ett dllmpat . ·; •
.
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Turisiande· .lnöllebo· re$.er ·
gä~a'. till sydlig(l nejder

Råttkrig i Brunnby, Mölle och Arild
Som· vanugt undv senare lr har hov av rlttSal'I~ 1 di. ~ fashälSOvlrdinät'nndetna i ,Brunnby tlgheterrta 6$111t utllmnar giftbekommun samt Mölle och Arllds ten eller utläggning dllti.v. ött lir
m:e slagit sig tillSal'IUnal\i för att\
stort vltdi. 01\'l fa-:•tsf!.«argemenilat'nt och .pi ·en gina ta k'1 na tar vara .'Pl detta
iUt OCh
i. d många ti.ttor som l'ilöJl1*t 1r. ger sig tlllkänl'li. de behov· dltav
p Det är en myekåt läl\'lpllt tid nu föreligger sl att btklln'IP~
efter sträng kyla, dl .allting.ir ftu- ger bästa r~sultat oCh de ......ör
set sl att' råttorna inte har till· anslagna medlen bbta rll'lta, och
till föda oen diffill' Söker därmed si J'l'linga r!ttor soni möj·
husen för att fl mat OCh llgt flr skatta lt föral1'J.gelsen.
s ärm· ·Del. gir de i brist pi an·
Nu kan man frlga: Lönar det·
~n ~at lli~tare j>I giftbllttna och stg att båkill'npa rltt0tna?
dels hål' de s0m ngt inte liA st(lr . Ja, vad tyeker ni •Jlilv• .x.r det
mateedel att vilja pl. Under föt- sl tri.vllgt med de llllittoförande
utsättning giTI!tvis att inte all· ooh •k&di.görande djuren. Fötu~
lillhi.ten oCh fUtilhi.tdpttla om. att de Ar bärare av amltta o
~diat som man :Jl.Uer ut gift kan ·aprlda tarllp sjukdomar med
OCkB! kastar ut avsktide oel\ J'l'llt. matvaror, spannm!b~ ann:;
avfall. i>A hjllper man pi bUta 801'!1 de kommer i
g m
sätt rlttorna att leva vidare, ty di. berlknar man att det kostar unge.
väljer med fötskärlek den mat de flir lika
~ e~/:!;
ära vana vid _ r&na självbn&rel· som en höna. ar d
: frlgo
sedrlften alltså. Det är ocksi vik· ~ man belvara e 81•
rtigt att man tätar till alla rltthll na med nej behövef man nog inte
och liknande så att rlttorna inte tveka om att göra allt för att förslipper in i husen.
göra sl mlllga av de of.l"evllga,
Bekämpnin.gen bedrives al att skadedjuren som möjligt.
allmänheten under ett par dagar · Och i..propl hönshus och andra
flr ringa 'till genom annonsering djurstallar. V:~r roga med att hll·
I pressen angivna per11onet, i Ny· la råttorna darifrlnöoch se~=
hamnsläge Axel Bengtsson, l Arild de inte kOllllller ver ma
•
Lennart Dahlström och l Mölle framförallt när bekimpningen
Nils G. Nilsson, som antecknar be-. samtidigt plgär.
··-·-·_

I
I

I

Mölie som turistort är so1~ be- var· uppehället under bortovaron
kant mycket gouterad och man ändl betalt för _tvtr. personer. Han
tycker för den skull att' den som är doc~ Inte förtjust l att lita i
bor pl en sådan plats inte 11kulle restaura~gvalr_!lal' utan . tar · ~
vara i behov av att njuta turist· sig rnat.•ack for de två dygn sjal·
; livets· fröjder på annan ort. Icke va. resan tar oc.h .rek.ommenderar
förty händer det. att turlst-mlnded l övrigt utlandsresenärer att ta
: Mölle-bor pl höstkanten och vin· In på enkla men goda värdshus,
1 tem gärna .ger. sig ut på en .liten där han tyclcer att maten faktiskt
semestert~lpp tlll andra platser pl är bättre . trots att den givetvis
längre eller kortare avstånd.
är mycket billigare än pl flottare
En som Inte väljer de närbeläg· hotell. .!lryggerirestau~ngen .. i
naste orterna till resenill är 63- Merano ar t. ex. ·ett ställe dar
Arige Göran Lock I Mölle, som man kan äta gott och. billigt, be'nyss kommit hem hån sitt femte rättar hr Mick. Men d~r va.: kant
årliga besök I sydligare nejder. oc~ det i.ostade 100 bre fol' en
Han har nu i fem vintrar berest kvall att få eldat.1
Sovvai:n brukar han Inte beItalien, ·Sicilien och Österrike och
l regel stannat borta nAgon ml· ställa för resan, men om det i tl·
nacls tid.
get fl1111s tomma sgvplatser bru·
I år var Nordltalien målet men kar han kunna ackordera med
snön och kylan gjorde det inte den utJ,;indske konduktören om en
behagligt · 11tt stanna där längre plats 11ill hyggligt pris. Hr Loek
än tre veckor. Avsikten var an· lovordpr varmt reselivets fröjder
nars att resan skulle ha utsträckts och rekommendel'ir var och· en
till Sicilien och Rom. I Sverige ha· att om möjligt årligen ta .en liten
de man vid denna tid ganska tripp och helst då till kontinen·
varmt men vädret slog om vid ten. Det är Inte dyrare att leva
hemkomsten sA att vi. här hade där per dag än hemma, säger han,
vår första verkliga vinter pl fle- om man bara tar det föi:stAndigt
ra Ar: Resan gick med tåg över oc!l försöker leva som folket i g!!.·D!lnmark och Tyskland via H"n· -men pl de· besökta orterna.
. .
nover, Göttingen och ·BrennerpilsBästa tiden för en resa till söset tfll .Merano, där värdshuset dern an11er han vara från f!!br.Dolomlten flcli:' hysa gästen f~n mars t\ll april-maj eller· tiden
Norclanland.
.
· aug.-okt: Det är en etiastlleude
.. lir Lpck är 'den 'verkliga turls·. upplevelse att konima tfll Italiens
febr. 1954
~------. ten· som 'kan 'konsten att ta seden sköna nejder med palmer och an•
.dit han kommer och leva mycket dra växter, som bara/trivs· 1 varbilligt 1 utlandet. Fl!rutom resan, mare klimat. Hr Lock älskar att
som var betald vid avfärden, ha· vistas där nere I all synnerhet
clE" han med sig utväxlat I lire när vi här hemma har snö och
redan långt Innan saken blev all· 720 svenska kronor, :varav ·120 kall&.
·
mänt bekant. Fina och välutrustade mod.ema fordon -har tullen var aver.. vid ~ ocl1 dl
också, så det råder nog ingen tvekan om var varorna kommer att
hamna, om vederbörånde söker
för:: något i land här. Litet hittas
ju nog också dl och .då, men
smuggeltrafiken vid Kullanäsan
kan numera Inte på llnga vägar
mäta sig med den som var for·
dom.dags.
·
·
Vad man nu längtar· efter och
sannerligen inte behöver smuggf b 1954
la in är de turister från vårt södra
fredag 19 e r.
~.
grannland, vilkas . ankomst till
~ " ,. r kommande säsong det nu ryktas
··.--·-..
.... _
·-- ~......' _
om. Vilka insatser härför som
rr_
h'
U
"
·
gjprts och kommer att göras förn.i
tjänar att omnämnas vid ett kom·
lj
~'
~
mande .tillfälle. Före· förra .kriget.
'' .. '
.
. ' . ..
'·
· .· '
·~
.di'()gs tyskarna i väldiga skaror "- De~a veckBs början .har inne- ende turlstorganlsatlon i Kulla··
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Hört .och hä!Jt vid Kullanäsan

I

Äntligen har den kommltf i>en
vita vackra vintern - man skulle
kanske kunna kalla den "gammal·
dagsvintern" som vi sA länga vän·
tat pA. Kullsberg ligger ~~an·
de,vitt i solskenet och vlnteiisportama jublar över det härliga- skid·
föret. PI sergeantens lker finns
alldeles lagom utförslöpor, I varje
fall för skolbarnen, som inolll pa·
rentes sagt har haft en alldeles
särdeles vint,er med först finfina
skridskoisar och nu skidföre. Lä·
rama försök• · också ordna så
mycket frilufstimmar som möjligt
för att barnen skall f1 njuta av
den sällsynta vintern. Några.finns
det väl alltid som inte är förtjusta
i snön. nämligen skogshuggarna
pl berget. Vid minsta vidröring av
trliden 'flr .. de nämligen ett verita·
belt snösk:- i pl ryggen. Bilister·

"' ""'"~ ••~ """" = -· m. m•

m här
""' under
Ksina
satta ställen bl. a. Llngaryd på och K•U.b>
trivdes ..
gott
vägen till Mölle yr fort ig~ på ferier. Paul Rosenius berättar sA·
sina ställen (trots även aldrig så lunda i sin bok "Vandringar och
·,..-...,, omsorgsfull plogning).
färder" om hur väl tyskarna för·
Kung Bore kom förresten. just stod tillvarata friluftsbadets nöjen
som det ryktades att den värsta vid Ransvlk, där man ..för övrigt
.
..
omkring denna tid lnforde Eeden
vmtern var over. Och nog dro.P,par .med gemensamhetsbad. En soni en·
det sl förhoppningsfullt från ·tak· l!gt sin uppsats i .förra årets uppskägget pl södersldan när ·solen· la~ av STF:s årsskrift pl den ·ti·
gassar pl att man gott kan förstå ·den betraktade tyskarnas uppträ·
vartåt det lutar. Drivisen närmast ,dande här med mild ironi var An·
ku5ten· gav sig I. väg med den ost· ·ders österllng. .
liga. vinden. Så nu går f• ''< och · .Dr tyska turister, som em.~l~er·
vänfar pä den holländska ;sprit· tid signaturen kommit I berormg
skutan,. vilken signalerats vara på· ~ed u_nder senas~ somrar!. har
väg. Yad man inte kanske Bl.. myc- visat .. 1g. vara trevliga ?Ch forsyn·
ket tänker ·pt I vanliga fall ar att ta m~nmskor, som ".~rit tacksam·
l Mölle finns en tullpostering som ma for mµista lilla t3anst. Och det
i sA fall står beredd att ta' emot viktigaste - de ~ar. trlvt~, och vill
den med varma servlett• Tull· gärna kon..ma t.11lbaka, oc:h ,det
männen kan också berlltta a~t ml!m hoppas vi pi.
pA den kanten haft fullt pldrag
\-gq ·,

el".,, ,f.J '

-tfS T

·.iiört· oc ·., a.·nt vid Kul''ann'"a··n·· .
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~n. besv!irllg ;period• ..i all~et tar tillyara jus,t deJilia bygds 111'\1 :
•
har man Vlil också till'Bln forfaran ·tressen. Och nog b6r en turist
u~ptäck~ ··att inkomsterna varit av sådan rang ha en ej>eclell ·tu· '
storre &n man. tänkt sig att de .-istorganisation, som man natu~
skulle. ha varit under det gångna llgtvis dl gärna stöder. Oc·h. näi- '
li:et.
m!'n talar om denna föreni~som'
· I Mölle har. man nu på andra just ,~ör bara omsluten av· alla ,
·Aret · den· föl't)lånen att ha taxe- ocb .envars intresse. bör ndn tin' .
rlngsordföranden boende i sam- ka ~l att den kan göra precis sA1
hället, så att man slipper. skicka mfiket som den har resurser ·till.\
·sina·· deklarationer till annan
Det var reklamen utAt. När man.
adre11s eller Ibland själv - kanske har leckat hit turisterna gäller de(
sent pl kvällen .den lS:e - ta sig att ha något att bjuda på,WDet.
till taxerlngsordförandens bostad finns ju förstås redan "au na~•',
eller annat lnlämnlngsställe pl an· men det skadar nog Inte lindå>ttl
' nan ort. Nu har Mölle-boma som< man· ser om sitt hus I den vägen:;·
sagt kunnat förena efternftddags· Anordningar pA de _olika platse ·
promenaden· i det vackra vinter- sku\Je kanske föra för llngt · fö
vädret' med - skall vi säga nöjet för:enlngen att syssla med , men· en ;
-'- att personligen få lämna sin sd&iulerande växelverka~ mellan '
deklaration och den "lilla· gröna", föreningen och allmänheten-turlsi;; j
som hör till 1 lr; direkt hos "ord- värdarna ,kan ju tänkas till oli ··· ..
föraren": •
·
· .. projekts lösning. Var och .en·
·•
~ Kullabygden berörs också all· ju vid föreningens sammantr
mänheten av. ett annat nu signa· ta upp saker och ting tilf be·
lera.t, förhållande, nämligen Kul; Ung. Så · har skett · beträffa
lens Turlstföl'.t!nings aktivitet in· rumsanskaffning vintertid och· att" 1'
för. den kommande turlstsllsongen nan ti~ när ·tnrlstbyi-An ·inte:,'ti .
till froimna för turisillvet. Här ijr öppen; v,~ör'bl. a. denna frå
·. '
det myckei.llltt OC1l som man hop- förutSä~'fl .el'! lösn111g,d,
pas också, .angenämt att deklarera nlngo'!l· .
. :.. , · ·· ·- ..
$\tt. in~htS't\~an behöver, bara bli ·Men än· behåller, K.1,11i'g.)IO~e;~tf:,
·m~dlem ,pcli\ ~:;mna. sin ·tribut,· 114 grepl! om Kull&WJsan ·~·,. · '· ....,
stöder •J!l811·.f1>reningens verksam-1,inte .)It soin °om hJ!n\·sltUU

j

:~e~d.'.'.~~;r~~· dett gö;.. f~~ n;ita ~:fto:J:it;:f~~r'

och. hur? >:V.!· bar ·saknat .en .bestå:. ··· '. -'~ ·~ · : "' ., ;':·,"1.f:~,:~:
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-Slå. katten· :·dr tunnan ~- ·tradition. .
.·som annu lever kvar i kullabygdetii
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hade deltagarn~ utstyrda. i färg- :
rika och fantasifulla kostyme.r delat upp sig i tVå lag - ett yngre
och ett äldre - som hade att
pied så kraftiga. slag so~ möjligt
på · varsin lag-tunna slå ut den
imaginära katten 'ur desamma.
Pä sä · vis fick ·man, 2 kattkungar
- men det var utan tvivel.riktigt
att dela pä värdigheterna och därmed följande ära.
I
Bland småpojkslagets jämt dus· i
· slnet fulla skara vara det i år
,Jan Hersborn från Hälsingborg,
tidigare Mölleb0 , som kapade åt
sig· äran att l;>li kattakung efter
ett styvt arbete med en något för .
tung klubba på en särdeles envis
tunna.
De stö1·re pojkarna hade ett
betydligt lättare arbete ·:.med sin
tunna, som hade benägenheten
smakfullhet och en god portion
att på den. brustna kättingen
fantasi och påhittighet.
hamna på marken. Segrare här
När det gällde att slå katien ·ur
blev efter en blixtsnabb kompro- ·
tunnan blev tunnor.na . ordentligt
miss Thomas· Ny, elever 1 samgenomd'l!_nkade, innan de fann för
· reali;kolan i Höganäs.
Efter ·kampen om titla1'..na tå- 1
. gott att knaka ·i sina fogar. Barl nen hade deiats upp i. två grupgade småpojkarna hem till Björn ·
per, över och· under 8 år. ·Den
Sahlsten, som för året var deras
som förunnats att slå det sista
värd vid kattagillet, och de större .
och avgörande slaget mot tunnan
till storskolans gymnastiksal, ·där
blev kattakung. _I det här fallet
man samsades i ;inuntert lag omvar det J"an Persson och Lisbeth
kring medföI'.d choklad och en
Axen, som. upphöjdes till cfennå
jättestor tårta; som man lagt 2
kr. per man till.
värdighet.
. ·.
Ett 30-tal priser fördelades till
Den · verklige initiativtagaren
dP. bar:i:i, som hade de mest. lyctill dessa kattagillen · är duktige
kade maskeringarna. S"om god.
Arne' Jönsson, som i år var uppe
etta kom ett gammalt par, och
·redan halv fem på :morgonen för
bakom · de :maskerna dolde sig
. . ·att kläda " '~kungavagnen", sätta
Sven Arne Magnusson och UJ.f
upp vederbörliga signalflaggor
m. m.
·
Carlsson. God ·tvåa var kinesparet
·Margit Gotrik och Karin Magnus- . lJverst: En sjörövare frdn katta-. Fast fastlagssöndagen började
son..Den sjungande polise11_ fick. gillet i l'f!ölle. Nederst,: Ett näpet med stora, tätt fallande och våta
första pris individuellt..
par på barnmaskis i .Höganäs. ~nöflingor i 'luften, kom 'solen
Gumma.n är Inger Bohlin och ~ram uppåt förmiddageii. och skaVid denna glada fest lekte man
pade "en verkliga vå tä ni ·
·
hennes lilla vita lcanin heter
"
.
rs m ngen.
av hjärtans lust och de som i hög
Ehuru det mulnat tilf evenemanggråd ·bidrog tilL den goda stämCarin Kassow.
et hade mycket, och taktfåst heningen var lekledarna Gunnel och
jande folk samlats och många bl~·
Reinhold Andersson, som även
Kattagillen i l\IöJie
lar hade hamnplanen till Mölle·
spelade tipp några valser för de
Ett av de sältraste vårtecknen som mål för· söndagseftermiddapä_l_dr_e._·-~----------å-'r_._k_a_tta_'_g_n_1e_n_1_M_ölle. För året _utflykten.
U. - .. :_' !
Kattagillena i Höganäs 0ch K:Wlabygden blev i · gir riksbekanta
eftersom de omnämndes i ett
morjonprogram i· radio•. Denna
gamla tradition på fastlagSsöndagen a,tt slå katten ·ur tunnan var
förr i ·.tide11 ·vanlig i Skåne. Seden har pä de flesta platser försvunnlt, men omhuldas förtfarande i Kullen, där dessa· glada upptåg är ett stort nöje för både små
och stora.
Ungdomslogen Majblomman i
Höganäs h~de i går åter ka~tagille 0ch barnmaskerad i Folkparken. Liksom i fjol blev. det en
tillströmning av stora mätt med
cirkå 500 besökare .och. de utklädda barnens antal var omkring
150. Barnens trevliga dräkter
hade i många fall utformåts med •
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~ Hört och Hänt· vid Ku./lariäsait

I

Sällan har väi vArvldret varit
' mera efterläng_tat in det .'är 1 Ar,
' och nu ser det verkligen ut 10D1
om den bränsleslukande kylan
skulle fl stryka pi foten mr varmare vindar oCh soL
·
Solen sken nog sA grant l förrri
veckan ockd.. men • kylan var
sträng och för de am~glrdama

upplt berget var det inte al lustigt
särskilt l •kirIn
· alldel
full _,__.._
n
garna
~
es . pa..........
med. stenlilfd .jordbeälln&d
snö.
· Det var ett· styvt arbete' att med
' skyffel fl upp en ränn8. a\t köra.
1, sl att man slapp ge sig ut pl
Akrarna. SkWnaden mot .l fjol 1r
stor dA man faktiskt pA s1Da hlll
1 Kullabygden satte potatis redan
omkring mitten· av mars
med vägarna -

•

.

•

~gar-

lltllgt. sådant: DiJn)1gen
nas · plilyttvaknande intresse för ·
sina liommarvlllor, som nu börjar
fl .allt tätare besök. och de vUJa..
lösas allt trägnare ansträngningar
att skaffa alg sommarnöje i vllla
eller llgenhet. Ofta tingar man redan Vid avfärden pA hösten lägenhet för nlsta sommar. Mlnga bo-

!':!!...~.
~.Ar 1 r."-~
;3&-

V&

Y°'&

n---

de andra brukar bli upptagna redan DWaA
- - ,....,_.
....:a..,1.....
..1, A"!#det:
U U.11..,.
nÖg Jilöjllgheter att få htra en
sommarstuga eller llgenh~t men ·
det. lr säkert goda skäl att Inte
vänta för länge med att bestämma
sig. ·
.
·
Ju 1lngre frln en plats man bor
ju tld1gare brukar. man komma
fram Ull det man skall bevista. SA

- Isen och kylan mpo ockal . satt ock med förfrAgningar frln utlan-1
stopp f!:Sr det. reguljära flilket 1 detl En oCb. annan aldan förfrågan t
Mölle, och sporttlskarna har f~.
droppat in frAn utlandet och i
siktl~vis ringt. och hört sig för det är ju ett gou tecken att våra 1
om mö~ tlll sp~e vänner 1 Eiigland Och ·Tyskland!
frln klipporna. Jaen 1 hamnen. har glrDa ·'VID. komma hit. · ·
gjort att sniporJJ& inte kullnat. ta
En. förnlmllg h)älp 1 turist-·
sig u~
.
.
re'klainen har ~ Alr·
·Snart 80-lrlge men spllDBt1ge llnes System l Ar gett Xullabygden
fiskaren · och · sj&namlen .Joban 1 det att bolaget l sin elegant' ut.Berggren a~er dock att det -inte föi;da broschyr, som på engelska!
Iär nlgra rlktlga fiskare, som llter sprides över hela världen, tagit :
1
. en sidan bagatell emn Den lsvln- med en vacker utslktsbild frln 1
1
ter vi nu haft lägga hinder l vigen JtaHensia· vägen t :Mölle jämte beför f~et. Sji:1v har han inte _hel- akrlvande text av berget. m. m.
ler låtit hindri, slg ~~ m!!d freJd-.
_ _ _
·
..
igt mod dragi~ s.. sin snipa· över
Sedan nu Aret skrldlt al Jlngt:
hamnens snötii.Cltt8. is til!_:falritt fram, att revision m. m. av förvatten vid _hamnlriloppet och. däri- va1tDf:iig och räkenakaper skaI1 av:\:
frAn startat f1*eturer l Sundet. slutas, börjar· ocksl de kommunala
Förmodligen är han den äldste och frlgorna fl förnyad aktualitet. 1
den ende, som haft sidan företag- Inte mlnst. v1ktlgt. är l Ar a~ utse /
samhet. Förr. i världen, ber!ittar de munlclpalfullmlktige,, som frAn ·
bari. llit Vl minsann inte Isen 9ch ocJi med i.l 1955 skall trida l stimky1an skrämma osa. Vi . drog· .11111· mans stll.lle. Sonderlngar har re-1
porna över isen llngt ut tU1 aj&;B dan b6rjat ta form. Om valet skall i
och satte • garnen. Ibland binde ske efter partilinjer eller efter
det, att vi till· och med drog dem andra . linjer har man dock Inte
över isflak.. som drev omkring ute tagit ·stElnlng tW. .I ett si lltet
tU1 sjöss.
·
samhille som Kölle liksom l kom. ;Ta, det var dA det. Förmodligen munala. spörsinll överJluvu4taget
var fisktillgången och lönsamhe- miste det dock a~es. att rikspoliten av fisket bättre förr även fl.d tikens mera markerade stäJJnings, Kullen. Att döma ay senaste rap- taganden. inte har sA stor ,µppgift
porter flyr fisken blde l sött .och att fylla. Huvudsaken att den försalt vatten alltmer de "'moderna" ·_stlndigaste och för aamhinet för- ·
föroreningarna. ·
månl1gaste lösningen ay SJ1ÖrsmlAv alla vlrtecken är det ett på· len kornm.er till stlnd. V
·

lijlr

I

I

, N :>I

u;,uu~
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Höganäs och. V~by . ,
·
skall fa gruvvatten f
I

Vattenöverdomstolen har fast·
ställt Söderbygdens vattendomstols . beslut att ålägga HöganäsBillesholms AB att av den vatten·
mängd om 5394 m• per dygn som
bolaget enligt tidigare nedlagt tlll!ltånd äger uttaga l"id sina pumpstationer 1 · och 2 framdeles airstå
från vad som överstiger 3'.000 m•
:per dygn för ~öganäs stads och

Visby kommuns förseende av vatten. Som bekant hade frln stadens
och kommunens sid& hävdats att
bolagets gruvt;lrift orsakat vatten- ,
brist i trakten' Bolagets utnytt· i
jande av det för gruvornas· läns· :
hållning uppfor<lrade vattnet har ,
vattendo~tolen funm."t vara att
anse som tillgod.ogörande av
grundYatten.
· ·. ··
!

-Hört och Hänt vid Kullanäsan
lite har de senaste dagarna det ning av vatten så, att Höganäs
välsignade Yårregnet . sh-alat _ner. fortfarande tar ut Vatten från sin
eller miridre. snöblarldat och vattentäkt vid Brwinby, Nyhamns·
löser nu som bäst upp sn,.ön och läge _får vatten från Höganäs och
isen och tjälen på Kullaberg och Mölle från Möllehässle.- · Vattnet
i bygden. Vädret var dock inte från Höganäs har ·nämnts. skulle·
lämpat för söndagsflaneraren att kt>mma att. tc~--c:a 40 öre .kbm.
ute i naturen studera de tidiga exkl. kosfuaciei--· :för rörledningar.
vårtecknen, men man g~der sig Hela frågan •om uttagande av vat·
åt det vatten. som skall strömma ten inom. Brunnby kommun vilar
, till sinande brunnar och sätta fart dock hös Våiten~omstolen i avvak·.
l på vårblomstren.
tan på reSl,lltatet ·av provpumptµn·
Vatten förekom också vid full· garna i l\rlollehässledalen.
".·' ·
mäktiges senaste sammanträde i
-Förutom bortfall -av -kostnaden
l form av en redogörelse för vatten· för anläggning av avloppslednings! situationen i X:ullanäsan, {ej för- nät i Nyhamns ytterområ,den skul·
k:riningsdito), föranledd av förste le så_ledes ett slopande för detta
pro'\"insialläkarens intervention i ~älles . del av kostnaden för
fråga om vattnet och dess renhet. pwnpverk och högreservoar med
Man· fick bl. a. veta, att han inte tillhörande ledningar kunn!l ned·
var iried på att den nya· skolåns bringas med den forut näniilda
vattenklosetter tillkopplas den inte föi:akWga summan..
.
'
nya ledningen i Nyhamnsläge
Men var taga bröd eller åtmins·
:utan att samtidigt reningsVerk ut·
byggdes, Vilket dock 1 och för sig tone vatten i öknen. Hela frågan
väl skulle komma att kosta lika om den· sl~tliga ~ttenförsörjnin·
mycket som- den planerade Iednin· gen i NordväStra. Skåne, när de
gen. en detalj i hela Nyhalmis- nuvarande brunnarna som befa·
planen. Genom distriktsingeiijö- ras komma att sina. är ett stort
rens redan förut .gjorda entre· på och svårt och framförallt ett
arenan kunde dpck en lättnad i dyrbart kapitel Antagandet att
_kraven skö:g.jas ·genom utsläpp på vatten mAste tillföras från andra
annat ställe, vilket närmare skall landskap eller ~ygder_ och fördelpreciseras.
las 1 trilkt.~·- synes mot denna
; Intressant i sammanhanget är
f;. - ·
t Iäg F.ruk
'v
distrJktsin"'enJ'ören
skissebakgrund .. .ett anna
e. ·
•
det a
--o
tati
för bortdränering av vatten
'.rade utkastet, att genom en mera
fullt tb ggt
koncentrerad och därmed mera till genom anläggande av
u y
' a'"tbebYggelsen sammanträngd an• avloppsnät. ii: också en fråga sc:m
t
sakkunskapen ansett befogad.
•
läggning ·av avlopp förbilliga pro1 dessa ir"iktiga frågor måste
3ektet · med sådär en 800.000 .kr. tydligen
ej &akkunnigt · initie- ·
l\Ien Yar kommer vattnet in i rade lita till just saklcun!lkapen,
sammanhanget? Jo; därest prov· men bollandet med de stora. siff·
pumpningania vid . Mölle~sle, rorna och projekten förefaller
som befaras visar, att vattenmang·
k
till mer än skrämmande.
·
den dar inte ·~.ac er
•
. Under tiden lvssnar ~"i fortfaran·
för antingen :Molle el_ler ~y~~s- d med ·tillfredsställelse till vår• ·
, läge. anses vatt~et l ~oUehässle- e ets rassel mot rutan och hop- ..
: dalen av geograftska skäl oc~ med re~ ä ännu många ~-ärar med
hänsyn till den s~an årtion~en ~"'. P
Örd så att frågan om
omvittnade ·vattenb~1st~ ~: l\iolle :~lig~.::::.
'ratten annars- i
böra förbehållas detta s1~~~~ 5 kail k 0 mma 1 lugn -och . ro skall
· till den bästa lö&samhälle och ~yhamnslage han·
visas till att , erhålla vatten . frän k~m~ . utredas ...
mnat håll - men vilket? ·M~!1 ~a; ru.µgen.
,~
-gq.
)l. a. tänkt sig en U-ippelförsorJ•
T- .:

mer

qen

I

-

-

vårt

llf'I

+. = f.(j

f. N S T fredag . 5 mars 1954

F1icka skadad på

Möliebacke
En olyckshändelse inträfifade på
'onsdagen under kälkbacksäkning i
Mölle. Barnen åkte på sina spark·
stöttingar utför backen vid Gylle' röds mellanskola, varvid två barn
: föll av denna i backen. En efteriföljande sparkstötting körde där.vid med ena meden på en åttaårif
·flicka som skadades i ansiktet a•"
den skarpa meden ·Och måste forslas till lasarett för hopsyning av
·såret.
.·
, Det inträffade manar tilI försik·
tighet vid lek i kälkbackar. Man
hctppas givetvis att den skadade
f.äckan inte skall få men för fram,tiden ansiktet genoi:i olyckan. <V'
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Gunnar WDilentin i Mö lie håller; .. ·· ·
nu på med ny. monuinentalrriåliiirig:
I
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~.Skolan och· ..
ti·r·
;\ JÖräldrarna
.
·

!::~.iden allmlnna och ·ibland het-si·

•

'ga· debatten OII! unctervisnfngllfrA·
··g'or· och närst,Aende företeelser har
·ett signatur i "KommunaI.Skoltid:ning" i en artikel betitlad "Skolan
och föräldrarna" upptagit nyi;s·nämn<la förhållanden till granskining. Slgnat~1ren menar att idealet
vore att ele,~ernas hem och personliga förhållanden bör nta välkän-·
·da för läraren, något som dock är
svårgenomförbart. Han pekar på
två vägar att komma i närheten av
målet - personlig kontakt - genom föräldramöten och föräl<lraföreningar.
·
Föräldramötena var till en bör- '
jan. S\"Arhanterliga men artikelför- ·.
fattaren anser att den naturligaste ·
formen vore funnen genom att varje klass anordnar sådana. Klassfiireståndarens eller rektors goda
föri;tånd bör inverka på mötenas ·
karaktär. Men bör inte som ofta '.
sker bara komma till skolan för att:'
dricka kaffe utan ha klart för sig
vad man skall .säga och framföra.'
I den mån man inte vlll låta öm-'
·tåliga angelägenheter schavottera
bör det finnas möjligheter att
skriftligen inlämna en del 'frågor,
hellre än att låta allvarliga väsent·
ligheter frysa · inne. .
Föräldra· eller målsmansföre- ·
· ningarna, ofta anslutna till Måls·
männens· Rikslörbund, har en· fts-'
tare byggriad och andra uppgifter,
såsom . att verk!! för upplysning, ·
·rådgivning och reformer i frågor,.
som rör undervisning och uppfost- ·
.. ran· av barn och ungdom, även om
tdet~- ·här också gäUer att främja
, kontakten hem - skola. Artikel·
~;f~attaren anser at:iven föräldra.[töft!nillglU'Da . ·har börjat stadga
~fåst man nog" fl'An "början fick
Jll'.Uppfattningen, att de var til.1·
!Illtta .•som oppositionsorgan.

!

,,,,.,. 7.~~

Tanken ·pa:· - silclnna- förenirigär:
uppstod som ett liinge kiint behov
och bottnade i missnöje mP.d sko-.
Ian. Att· sÄdana föreningars till·'.
kommst skulle anses vara en grav
anmärkning mot skolan 'är ett·
misstag. Likaså· att inltiativtagan; det till en sådan förening skulle .
kunna medföra represaliev på ve·
. derbörandes barn i skolåldern.
Detta anser. författaren otänkbart.
Ett föredrag vid föräldråmöte
får inte fylla hela·programmet och·
ämnesvalet är viktigt. Sådana frå·
gor som yrkesvägledning, talfel, :
, sjukifltyg, varningar oc}\ dlsciplln
hör hemma på programmet och
med hänvisning till Vårt västra,
grannland exemplifieras hurusom
disciplinen behandla~ på en serie
.möten· och lntres;i:et blev så stort
att debatten upptogs i pressen. Det
lir av största vikt att mån inte
kommer till debatterna laddad.med.
vad som skall siigas och fö,r rram
detta på ett- obehärskat slitt. Het·.
.slga inlägg· gagnar aldrig saken,
ocl1 genom ett strikt upptriidand<>
; bör dessa avviirjni:. Olika former I
av. "liamtal" kan prövai:. De hyfsa- 1
de formerna bÖr man sid vakt om..
Under hänvli:ning till hm·u myc- i
ket friare och enklare umgiinges- .
.siittet mellan föriiltlrar ()('h lärare
är i vårt land än t. !'X. i USA; avslutar artlkelförCattaren med titt.vi
i Sverige vill ha denna öpp~nhet.
. Mm· grund för samarhf'tet mellan.
'skola och hem fi)r att kunna yl~
större hlinsyn till i:;koliln och hed~·:
ma eleverna .efter rlittvisar,e ·mitt"-...
stack och at brister· hiirutinnan.
funnits. Med . den stigande ·kUltu• ·
ren ,följer stegrat ansvar, som rar-;
pliktar.''
,·
:
·! <\·;.~~4/
I en brytningstid, som den.,vt:;ou1
upplever med stora ' föräridrln~
i i:åväl inre som yttre förhå~.lllndeit
torde det vara ställt · utonv tv(vel·
att kombinationen föräldr.at'.:sK:olåt
och lärare utgör· ett gott medeliatl;
komma tillrätta med frågör:raf.ln.i
de undervisning oeh uppfo8"tran:a=v .:
barn och ungdom. I deq ni0.fr:'.)iet~1
siga och oskaligt debater· .tcan.lfij.;J,
ras .In ·på rätta och posi~a·.vtga~
och framförallt undandras bår~ens .
ställningstagande utgör ar.tlkelför;.'.
fattarens· hänvisningar: ti · ~fi &.il
pande •och pe!.'~nu~-k~
·~f
värdefull anviSblng;"-;·. '··t;;.
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Reseledare ·från ·Mölleberättar om Egypten

/,ijjfnant Frm1/,• Rlfl'rr.•nn tillsnmmnns tnrd ormtjusare
i Kmningnrnn.• Dal i Rouptr11..
J~öjtnant Frank F:lfvP,.,.nn I
l\liHIP, ,...11an 'l'-'1 Ar vltth•rf'f<t
'""""\P•lal'I" hO!I F.nrn1i.,-1l..,.or,
kAsrrar 1 · morgon I llliilll' ml,..
!llnniohn• nm sina rl'!lor I F.gyptl'n. FiörMlrngl'f """' , ...........,.
ga.~ av varkrn · hl!lll'r IM"lt tjn•
sig fiil'J{fllm hållrs 1111 fiirnuln
mr Rliclcln BnrnPn• . lnk11lav11PI•
nlng I l\liHIP nrh hl'hilllnln7n
tlllfnllPr navknrtn1t IUilhla Pnr•
nrDR l1jiilt>V<'l"k'l:Uttltl'f,
F.\'Pnenmngf't motsrs mrd stort
intrrsse och df't lir nog~ klokt ntt
infinnn sig 1 god thl fiir f'rhill·
lnnch• a\' plnt~. i,,-1jlnnnt. J·~lf\'l'l'~
~nn hw JOiinn f\htirnrP rnrd i Jt:Jt.'"P"'
li lnnrl orh prilkl iskt. 1:igrt alla
hrm:i1·kta plnlRl'I' l;omnwr alt hr-

vat.t.ning.anläggnlngar, beduiner 1
iiknen,
Tutanchamons . grav,
rlam!T\anläggningarna vid Assuan, nrmtjusare och mycket annat.
om· sin verksamhet -som reselMnre bf'rättar löjtnanten för
NST alt det är en mycket treV·
llg Dl'h fängslande sysselsättning
i.i\·rn om man under resorna
mi1str ligga hårt I selen för att
allt sknll klaffa oCh gå perfekt.
Yrkt't bjud~r på en mycke~ stor
onwii"ling med resor över hela
F.nropa nch norra Afrika och
man knmmrr 1 kontakt med
mfmga Jntrcsi:::anta människor.
l•'iWutom dP.t generösa erbju-•
1lan1lrt till nädrla Barnen kom-

MÖLLE.
Rädda.. Barnrns lokalav1l~lnin1t
I Molle håller årsmöte I· Gyneröcls mellanskola i kväll kl. 19,
varvid bl. a. förekommer styrelseval och underhiiilning. ·
Vad man nun1Pra i :\fälle Inte v~t
om det högaktuena landet Egypten är efter Jöjtn. Frank Elfvers.
sons föredrag tlll förmån för Rädda Barnen knappast vert att. veta.
Mycket folk hade mött upp och
man lyssnade med stort· intresse
t":lll det underhållande och· fängsJ'.ande föredraget i kåserande stil.
l •Öjtnant Elfver"5on behärskade
v·äl sitt ämne liksom sin frams•~ällningsknn~t - något il la lians
O;itelius. Föredragshällaren hcriitta.de om Egyptens hi•toria, kon<t,
re/.lglon, byggnarl•konst och lev·
na1:lsslitt merl pikanta och roande
sit11ationer irån rlagens liv och
mö~e med befolkningen. som han
tyci-s kunna umgås med på ett
förtroligt sätt: Framställningen
blev· dock aldrig tyngande eller
långtråkig till vilket väl också rle
vackra bilderna och filmen 1 färg
bldroiJ· Efter kå.ser!et avtackades
föredragshållaren av en taCk$am
Rädda Barnens ordförande fröken
Blendll Rosenberg med tal och
blommor och av en dito tacksam
publik med upprepade applåder.
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~llebam vid -··-··-

årsmötet med Rädda Barnen

f:f'~ flf'h b~~kriYou=~ nrh 1nnn rnr 1nrr .. liijtnant -~tfve~n äve~. I

ii\·pn tilWillr att jiimfiira l•:g~·p- furtsat.tningrn att nar det Jam•
1rn a\· trlng orh I gfongnn ti<lrr. par sig pi\ liknanrle sätt l'tälla
m. a. kan nHmnn• ..~11m1n plnt· ~lg till fiirfogande för samhället
sr1· som Kairo, Alc•'.'(nn<lrin, Py-,elirr liknande verksamhet, vilk:t
r:nni<lerna O<'h SCinxrn \"le\ Gl?.e, ju är m~·cket välvilligt och sa·
rn rrsa utPrtrr Nilslrandrn. he- krrt mottngrs med tacksamhet.
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Hört och Hänt vid Kullanäsan

i Rädda Barnens lol•alavdelning 1 lanserade inkomster och utgifter
• Mölle har llaft l\1•smöte I Gylleröds på 3.398 kr. mer\ en ka~sabehåll
\'årens friska vindar har nu
•ten av stl!'nhitar eller ".iurygg 'mellanskola under 01~1förande•kap ning på 1.700 kr. Ansvarsfrihet
äntligen sluppit lösa omkring
har som bekant 1 år varit sär- I av folk•kollärarinnan fröken Bien- beviljades.
Kullaberg, och elen välsignade
skilt riklig och 1 de allra fle•ta , da Rosenberg.. Ett 100-tal medlemStyrelsen har under året bestått
solen kommer på allt tlitare och
hus puttrar grytan mec\ stenbits- ; mar hade Infunnit sig.
av fröken Dlenda Rosenberg, ordlängre ni>siik. J läJ'lpOr och träd:
•oppan på härden.
j Ordföranden hä Isade de närva- förande, fruarna Meli Pyk, sekregårdar är snart vårsysslorna 1
Inte har det för•tAs varit som rande välkomna •amt föredrog lirs- terare, Emmy Andersson, kassör,
fttll gl\ng liksom inne I husen
•tra" efter sekelskiftet, då det och revislon•berättelserna. Av års- Alice Walientln och Karin .An·
för att göra fint till påskgästerberättas om fångster på en fjä· berättelsen framgick att förenin-1 <lcr.<•on. Till ord\örancle omvaldes
na. Att en och annan varit för
1lervagn full för c:a en tia, kvab- gens medlemsantal vid år•sklftet f~öken Rosenberg. I tur att' avgå
Ivrig J den fiirrllc\lska vll.rvlnden
hen kostade 111'1 :l-5 öre stycket. uppgick till 217 och att medlem- var 'fruarna Meli P_yk och Karin
och fått ett ovälkommet näsAtt kvahhen inte skulle vara om· marna nedlagt ett intr~serat och Antli!rsson, vilka avsagt sig. I dedropp som avlösning till dr?ppet
tyckt gällPr nog enligt hörsäg· gott arbete till föreningens from- rd' ställe Invaldes fruarna Gerd
från taken hör vät våren tllL
n<'r bara för göteborgarna. för ma. Ordföranden framförde sty- Killman och Maja Sahlsten. Till;
här I 1.;:unen äter man gärna in· relsens tack härför. I februari an· suppleanter omvaldes fru. Alma·
I ren våryra låter också det
kokt k":ahb.
.
.
ordnat lotteri på mattor inbringa- Ohrström och nyvaldes fru Märta
unga Mölle som omväxling tllt
Om 1'.ullabon mte fått sm_aka de 200 kr. I en tävling om bästa Ny efte1• fru Berta Lundin,· som
plng-pougbollarnas smatter.. på
stenbit på våren så har det inte handarbetet för· bi111gaste pris ~1a- av1'1tgt sig. Till 1·evisorer 01nvaldes
Jllöileberg läderkulan flyga over
varit någon riktig vår._. 11;ånga ·de ~nga medlemmar deltagit och fruarna Svea Larsson och . Rut
statlonsplanen. Ängen ligger
paket med de åtr~dda lack~rhe- · de tillverkade arbetena skänkts Jpnsson och till revisorssuppleanmitt I byn och är därför lätt tilltema h~r ~kså sänts till Kul!a• ; till föreningen. Vid en auktion tf!\'. järnvägstjänsteman Nils G.
gänglig; Längre fram pi!. våren
bor I forskn~grlngen, ty fa~tän 'Inflöt G22 kr. Till Greklandshjäl- Nilsson och nyvaldes trädgårds·
och sommaren fär fotbollsentuslstenhiten
enligt den hederv.'.trela: pen hade översänts 1.000 kr. och i;jlästare Evert Larsson. Att närva-,
asterna ·söka sig upp till SerNordisk Familjebok finns Rn'!a; till behövande sammanlagt 950 kg. ra vid distrlktsmötet i Malmö ut·
geanens åker eller till annan
upp mot A;ngermanlanrl, sä :i-r 'kläder, vnrav till Väot-Berlln 300 •ilgs fru Alma öhrström med fru
plat.q utanför byn. Det är annat;S
den doc!_C särskilt gouterad här. kg. och till Holland 500 kg. Barn Gerd Killman· som ersättare.
ett trevligt Inslag under promeSen vantar vi bara på den nu I kommunen hade också erhåillt
Ordföranden avtackade de avnaden att se ungdomarna "klc·
nysattåa Kullöapotatlsen. och an· kläder. Enligt räkenskaperna ba- gående styrelseledamöterna för ett
ka" Ute boll.
11
dra v rprim rer - visser i:en - - · - - - - - · - gott och förtjänstfullt arbete och
De fö'rsta vårpigga danskarna
kanske Inte tlll påsk men I alla
"fA ,, "i ,. 1.1 o
överlämnade med nägra• hjä1·tllga
hai" också uppenbarat sig på vår·
fall
snart
nog,
{I' P' ,. 1. I 0
ord blommor till fru Karin An•
besök och entusiasmen Inför det
. -gq.
dersson. Till fru pyk sändes en
"praktfulla" Kullaberg är lika· .
blomsterhyllning.
stor som allt!<!. När man hör den ,
Efter förhandlingarna utförde
gemytliga -danakan kan maa:
.
barnen
i tredje roh fjärde klass
. knappt tänka sig att de~ för en
'·under ledning av folkskollärarlnkort tid sedan var omöjligt för
n;jn fröken Signe Eriksson elt
. vll.ra vänner derover att komma
1trevligt sagospel som blev myc- . 1
mit. De hör llksom tltl 1 bilden
·
ket uppskattat. Kaffesamkvttm vilt·
·· · äi' ";.i''"t(iitfabj'gden >Utan "dan·
: tog därefter.
.. ., ·:;, -_
:
att tänka
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Bland mera omtyckta och mat·
nyttiga vårnöjen 1 Kullen räk·
nas också' atenbl~ket. ;l'Ang·
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·Bilar i tusent-ä1 -~ullade
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Med av bekymmer djupt präglade drag mötte mig min ,·än .hitom·
dagen och försynt tillspord om sin
·plåga, meddelande han, att hans
.själs älskade pi mAnga dagar inte
svarat pi hans blyga telefonsignaler. Med tanke pi våren och alla
dess förvllle.Jser var ett lämpligt
tröstens ord ej lätt att finna, men
någorlunda tröstad fortsatte min
vän sin vandring. I förrgår möttes
vi åter, och di fanns i hans anlete alla glädjens tecken, ty nu hade
den åtråvärda svarat och till yttermera visso hade han läst i NST,
att råttorna i sin vil.ryra familje'
· lycka tärt pi televerkets sköra
tril.d, som skulle förbundit de unga
tu, vilket alltså förklarade hennes
tystnad. Någon har sagt, att det
ena goda förtar inte det andra.
liren nu kan man ce att ömma
känslor i djurriket i vlrt moder·
na samhälle kan stilla till trassel
mellan minst sagt mot varandra
välvilliga människor. En som här·
efter djupt hatar ril.ttor och om

dock utnyttjas av Hilslngborgs
Reao-avdelnlng som gistflygel och
gästerna utspisas pl ·Grand Hotell.
Frlnsett restaurangen kommer
tydligen hotellet dledes att ut·
nyttjas.
I frlgan om utredning om penslonärshem föreslog en medborgare häromdagen att hotellflygeln
borde kunna omindras till penslo- 1
närshem. Kanske det kan ligga
nAgot i tanken dl fastigheten är
ganska stabil. Höganäs il.ldrlngar
stortrivdes på Storhallen den tid
de bodde där, och utsikten är ju
hänförande. Viss Inflyttning kunde nog också plrllknas med en
sil.dan anläggning.
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. Trots att påsken bjöd pi ·.ett
kyligt väder har Kullen- under
helgdagarna varit livligt besökt.
Bilar i tusental har rullat till
och frln Kullen och för Mölles
del anlände dessutom många resenärer med tig.
Annandagen bjöd på. soligt väder och det blev genast varmt
och skönt på Klipporna i Mölle.
Badsäsongen fick därmed sin premiär för året .eftersom man vid
Solvlkens .badplats såg en del
personer som trots kylan i vatt·
net tog det första kallbadet ·för
säsongen.
PI alla hotell och närlngsstil·
len har det varit väl belagt· under påsken. Pi Grand Hotell 1
Mölle hade man mycket folk och
trevliga arrangemang med hög
stämning./ M_~a danska p~ml-

)'.91

nenta personer har tlllbringat ,
påsken i Mölle och bland gästerna pi Grand Hotell var danske
jusUUemlnistem Hans Hakkerup
med familj. Även pt Strand Hotetl och Julia Lundgrens pensionat i Arild har man haft stor
invasion av danska gäster under
påsken. En tysk slmmartrupp besökte Webers pi påskdagen och•
roade sig med dans och underhillnlng.

I gir hade Höganäs besök_ av
det
norrländska fotbollslaget l
Wennäs AIK som passade På att
besöka Mölle och Arild. Som clceron vid denna busstur med·
följde ordföranden i Arilds GIF
Gunnar Gunnarsson. Norrlinnin·
garna blev begeistrade över Kul- 1
labergs skönhet som de ansåg J
vara resans vackraste upplevelse. I

I
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bak hörnaft. Med sorg i stämman
.
.
anförtrodde mig en naturälskande
~l • ' ••
dam sina stora farhil.gor för bli·
· Knllabygdrn kommer I li- att komstmöjllgheten · for den stora 1 större utsträckning pi· samtliga
slppbeständet pi Kullaberg. "Snlll·
fl mycket piskgli•ter enligt 'Yad skara blllster gör utflykter en ställen. Pi Webers har man redan
la du, som tycker si mycket om
som framkommit vid NST:s vacker helgdag. En bil.ttur runt öpnnat för en vecka sedan.
Kulla berg, skriv nAgot om det".
rundrlnplnit I Jtl\r till en rad berget eller· fiske _U-ån klipporna · I Höganäs har Hotell Schwf.i!.'l
Ja, vad göra? RAttor kan nog
hotell och rest.,uranger som slår är också ett omtyckt och flitigt aviserat om traditionell ·vårbal på ·
förgöras men stävja människors
111>1> •lna portar fiir den nra utnyttjat 'nöje och -möjligheterna påskafton och samma är förhål·
längtan att till täppan och hemsäsongen.
kommer säkert att tas i bruk om landet med Hotell Strandbaden
som öppnar påskafton för att semet medföra nil.got av vil.rens tec- - Hotellen i l\Iölle rapporterar att vädret blir vackert.
ken, som vi alla si varmt älskar, de har fullbelagt under påsken
Förutom de sedvanliga piskar- dan_ definitivt starta säsongen på
det är kanske svårare. Kanske på alla rum som är utrustade med rangemangen, som går igen pi alla valborgsmässoafton. Vikens Hotr;ll
om man liter blil.slppans rötter värme. Och värmen inomhus tycks närlngsstillena anordnas pil. Grand har dans i morgon samt påskaftou
st!r kvar 11tt denna ljuvliga VA· behövas, eftersom det i väderleks- Hotell dansaftnar slväl pil. onsda· och annandag påsk.
Det ser därför ut som om Kuli.c""
rens blomma så småningom ändå rapporten gång pi gång meddelas, gen som påskafton och annandag
ki:.n återfinnas även på ej allt för att vädret skall bli kyligare. Det pisk. Mycket folk frln de kring· har c!et väl förspänt bAde·när. det
otillräckliga ställen av berget. Allt- är speciellt Grand Hotell och Ho- liggande samhällena väntas besöka gäller att ta emot gäster tlll pås·
nog, nu är det sagt och man hop- tell Kullaberg 1 Mölle samt Strand· arrangemangen, di det ju alltid ken och att sörja för deJ'as välpas naturälskares önskningar mil.t· pensionatet som öppnar redan till är populärt att tillbringa en kväll befinnande och trevnad. Tiil stor
1 pisk. Det är .främst den . tidiga på en nyöppnad sommarrestau- del är det ftterkommande gäster·
te tas ad notam.
na både i Mölle och Arild, vilket
Vil.ren gör inte aå stora !ram·; vArens tjusning pi Kullaberg och rang. I Arild är det Julia Lundgrens vlsa1· att trakten är populär som
steg, och det vore kanske Inte si möjligheterna till uppfriskande och
påskmål.
Inte minst· är det dan·.
lyckligt att få allt pA en gil.ng, härliga promenader I den vackra Pensionat och Strand Hotell som
u~ njuta det i smAportloner.
naturen som drar och lockar till tar emot pil.skgäster och· Il.ven fril.n skania som kominer att sätta sin
Trots de tidigsre morgnarna, stun· några dagars avkoppling efter vin· dessa bida ställen meddelas, att prägel på Kullabygd~!\ i pisk. _n_e
dom dlmmlga sA att man liksom terns besvärligheter. Vägarna upp I antalet piskgäster är sil. många kommer i stora skaror och de angir i sin egen fråjl andras . av- till Kullens fyr har efter vintern som man kan hysa in när det länder redan idag eftersom skär·
skilda värld, stundom frostiga, lir försetts med nytt lager av maka· gäller helpension. · Tlllfälligaste torsdagen som bekant är helgdag
det något som genast underrättar dam tlll underlättande av fram· gäster kan naturligtviS tas emot i Danmark. Danskarna stannar I
regel över hela påsken och-·har
om ·vad slags Arstld det är, och · .·
ju en längre sammanhängande 1....
det är den välsignade figelsil.ngen,
~
~
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dighet
än de svenska piskfirarna.
som ljuder ur dimman eller över
· .,.. c ~ ·tt >
Mil. vi hoppas, att påsken, som
frostiga ängar. '
Ett ovanligt vil.rtecken inträffa·
U
·
.U
•J
ju kommer sent I lr, skall med·
Möra ett omslag i vädret,.sl att
de dock härom dagew I Mölle i
·
·
.
·
.
"
.
solsjten
och värme infinner sig
I
det att förvånade och ockll Ute
1
skräckslagna Invånare flclt se en
:Det hö~ .till' goif f:cin '~u\a .sede~ ·Men ·soin Sagt.· vädret generar
mäktig vattenflod pl minst en dit man .kominer scim · gäst, anUn· inte. våra danska vinner och· te-"'
~tji> ..,.. ""~ :/
fots mäktighet komma störtande .gen det nu: gäller ··att Inmundiga dan . tidigt pi långfredagsmorgonutför Storhallsbacken. Först trod· ett annars lrtte ·eftertraktat 'kaffe en kunde man se grupper av unga
de man det var ett prit'na april· pil. sängen.. eller pAskägg eller vad människor på väg ut i naturen,
skämt, och kanske det var sil. de nu kan vara: l\Ien det behöver och'.säkert har många kära ställen
ockal, ty efterforskningarna har sannerligen ·inte de dan~ka. påsk- på l)erget fått hclgbcsök reclan·nu.
inte lämnat klart besked om hu· gästerna bekymra sig om, när de Hur det gick med den yngling,
ruvida fördämningen vid Hotell besöket sin f. d. provins. Och man som vid framkomsten tappade ~ltt
Elfv~rsons
branddamm öppnats kan nllStan ställa sig frAgan om mat8äcksbröd vet· man inte. Tr6·
eller om ett avloppsdike under en den Inte vissa. tider, pil. Aret fort· llgtvis trampade han inte på bröväg avstängts. Troligen har det farande lir mer 'dansk än svensk. det men det var arla på längfreväl varit bldadera. Resultatet blev NAja, 4et är kanske inte förunder- dagsmorgonen ock&il. efterfrågan
som sagt en präktig vArflod, som Ugt. att våra vänner flnnei: sig pA ·bagare I öyn.
,
sopade med sig grus från backar- till rätta här, alltid lika glada och ' . Kanhända. glömmer man lätt för
na och gjorde djupa rännor l vi· oberörda av vädret. Annars tyck· vru•gllldjen den allvarllga· 1nnebörd
garna samt samlade massor av te man nog lite synd om dem. som påsken har för mången, särskilt i .
grus och sand l nedanför liggande frAn t,Ag och bilar. steg ner på det tur~tsamhällen, där verksamhe- i
gator och trädgårdar. Om nlgon sklnska terra firma dagarna före ten Intensifieras. .under en . storeller några ·unga "vattumän" skul· llngfredagen. som , v!Ssei::llge_n ln· helg. l K:ullabygden ·hal'. dock ~n
le'plträffas kan det kanske kosta gick med'. .1itrllande aol; .men; ack, _ga. lll!lnillskor. till t~a~ltlon atl_}>ee~~ par hundralappar. som, erslltt- aå kall. l>A 11tllrtor1dagen sägs 11o"ka 'Ilattvardi!n pA skärt-orsdag~ns
n!ng för samhällets reparatl,pnsar· många med tält och packning ut· eftermiddag och vid långfredagens
rustade sträva mot vinden pi cy- högmässa hade många infunnit
beten.
·
··
.
Ja, viren kan . ati11a tlll med ket. till en skyddad campingplats sig..
mycket. Fåglarna m. fl. · sätter bo, under berget, och iannerl!gcn .om. 11Jet' lir väl · ännu· för tidigt att
bl<'" pil. Elfversons har man ännu . det, iiite: ryser lite utefter ryggra· yttra sig om påsken 11154. Hur och
inte börjat bygga. Hotellet skall , den vid."tanken ·Pl en· natt ·l tlllt var'. den firas llr-.den ·en av·ärets 1
DU.. ·
. •
och vil.rens fö1·sta högtldc1·,. som.:
.-e lldre .och .med fruar utrus· liter oss mitt i vårbril.dskan känna·
tade campare föredrog dock att något av vårens egen spröda stämlasf.&. cykel och packning pl täget nlng l en snart knoppande natur.
I Hlilslngborg och söka upp ett I förhoppnlg om en trevlig helg
varmt. och ombonat rum ,pi nil.got tlllönsltas läsarna en Glad Pisk.
hotell och penalena\. OCh inekrln·
-gq
ka .frUllfUlivet .t.lll. cy~turar 1
•
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Påskgästande dansk ungdom flört och Hänt vid Kullanäsan
i
ställde till trassel i MöUe

I förra veckan berömdes dansk-1 buketterna händerna på barnen
arna för att med glatt humör kun- efter påskvandringarna· I skogen:
na finna sig tillrätta i ana vä- - _
I Mölle har man under påslt- då stod danskarna naturligtvis in- der. Men att det skulle bli en. slags
På fredagen drabbar andarna
helgen haft besök av. långfingrade te att finna.
bumerang hade vi förstås inte åter samman på år~ts första stämcampare. Ett stort antal danska
En parkerad bil var utsatt för tä.nkt oss . . Det såg i alla fall ut ma. Det är ju faldlskt en riktig
, ungdomar slog läger på camping- åverkan under · påsknatten. Någon som om de unga danslrn påskgäs- vårstämma, men om det blir vårplatsen vid Solviken under påsk· hade .försökt att bryta sig in i det terna i Mölle tagit påskfirandet sil. stämning för den skun beror . väl
1 en och detta danska klientel har låsta fordonet men a. nsträngningar- bokstavligt, att de försökt likna på vad revisorerna har att säga i
· ställt till mer! en hel del trassel. na krörltes inte med fram~ång ;:issa sv~?skars leverne vid besök si.~ berättelse över vad sig I sam'fydligen är det inte enbart sven- ener. också blev tiuvarna storda. derovre .
hallet tilldragit haver. Det är ännu
skar som här sig illa åt när de Bildörrens gångjärn hade fått ska- . Ja så är påsken i är ett minne för kaUt att bada, men man skan
kommer till utlandet. Dessa dan- clor. Enligt vad som uppgetts . ~ör blott octl man kan börja summera. i alla fall tala om ·bad åtminstone
ska ungdomar har inte hedrat sitt NS'f har delar från bilen hittats Om vi_ skall kalla elen vårpåsk be- om badstränderna elle~ förslag till
land under påskvisiten i Kullen.
på campingplatsen och tydligen är ror val . på_vars och :ns uppskatt- deras upprustning. Rena vårglädDe primitiva lägerförhållandena det <lanska ungdomar som ~nyo ning av vader och vmd. Man kan jen blir det väl inte när de höjda
har föranlett dem att tillgripa utmärkt sig. .
.. .
knappt.. kana den en~. våran påsk, renh~llningsavgifterna skall dishalm och säd från Malte SjöNågra utkl~dda da".skar hon · l.'.å men val ~ela nordvast~a Skånes kuteras, men man får hoppas att
strands närbelägna trädgårdsm\is- pbkaftonskvallen
till
utanfor me~ omne!cl påsk att doma av in- diskussionen
går i
renhetens
ter!. Materialet har använts till Grand Hotells terrassingång. De vas1onen till Kullaru1san.
tecken.
bäddutrustning i tälten då i många spelade och sjöng och försökte ta
Vårblommor är inte alltid heller
Hurdan stämmans stämning blir
fan utrustning· för den kalla vä- sig in Ibland den festklädda dans- • d7,tsamma som ''..våra•: blomm~r. när frågan om dess upphörande
derleken Inte medförts. Vassen och publiken vilket dock misslyckades. Darom ~an man las.a pa anslag v~d blir är svårt att veta'. Men ! och
halmen skune hr Sjöstrand ha an· skog~~tigen vid ~!olle kapell. Dar med årets utgång skall ju enligt
vänt till att täcka sina drivbänka1·
kungores a~t .~vist~r och grenar de nya kommunallagarna fullmäkmed.
">i ;t.
Inte heller ar våra eller får ska- tlge ersätta denna hedervärda in. Vid påhälsningarna h11r tjuvarclas vict laga ansvar. Naturälskaren stitut!on. Nu har det ju varit så
bör känna tillfredsställelse, men att vem som helst av samhällets
na Inte dragit sig för att gå in) -----=-k h
k rt I t · t bl i
växthuset och ta vad de behövd·
- -·. •.
.
. acur yac. e ys e m
s s- medborgare haft "stämma" och
H s ··· t
d
tt d t för'
'' · " ·
·
·
säte på stämma. Denna rättighet
k~m~~~ r~i~na~~~g~~n~ep; var~
skall således. överflyttas 'på valda
år. Under somr4rna brukar ha
I' ~
.
.u~
'oml'lud. Varje sådant ombud eller
sätta upp snubbeltrådar ! förbil
·
.
·
fullmäktig får naturligtvis större
ctelse med en plåt eller dylikt sor
J •
•
J
,press på sig .Inför frågornas avgöfaller .. ned med en skrän och va•
rande och får väl för den skull
nar for tjuvar. I år hade han inj
'
också mer intresse att· grundligare
haft tid att tänka på sådant oc
sätta sig in i de aktuella proI Mölle har under vintern 14 det hela på ett utomordentligt sätt blemen.
troclde för övrigt att det inte sk~
-gq.
1lamer varit sysselsatta ined hob- utan ersättning. Fru Bengtsson
le behövas till denna helg.
Vid polisrns undersökning · f.
byverksamhet l form av konst- som själv lärt konstvävnad i Hälplatsen skyncle ct~n ene camparEvävnad. På . sön1lagen redovisa· singborg, omtalar att hobbykursen
på deri andre eller också uppg<1
des resultatet. '.l're rum på Ho- varit en mycket rolig tid uppfylld
man att halmen tagits ! täl~ fl'å,
tell Hagman var fyllda uv ut av intressanta . arbeten. .Starten
campare som redan gett sig i vä,
stälhln alstrr av k11111lar odi mat- gick den 15 oktober i fjol och det
Uppgifterna stämde dock dåll1
tor i "" ml'st fiirt.Jusantle miin11- var meningen att kursen skunc päöverens.
ter orh färgrr synnl'rll,;rn vlil. gå bara en månad. Men elevernas
På campingplatsen fann m•
utförde.
intresse har gjort att den varat
massor av karamellpapper soi.
Av cJe· olika tekniker som kom- ända tills nu. Fröken Bengtsson
härrörde sig från ett tillgrepp r. mlt till andvändning kan nämnas fortsätter gärna nästa vinter och
Konditori Premier I Jlfölle på påsl rosengång, reliefrya och på kud- kan lära ut åtminstone 20 tekniker
dagens eftermiddag. Ett .t iotal da1 dar halvkrabba. Publiken fyllde till. Kontrollant vid arbetena har
ska ynglingar hade varit Inne till trängsel lokalerna och gav ttn- varit vävlärarinnan Louise Wim- '" S T måndag 26 april 1954
affären för att handla och affär känna sin uppskattning av de ut- merstedt.. Hälsingborg, ·som· gav
~
I
innehavarinnan skötte skäiv e: ställda alstern.
sitt fulla erkännande.
fl
pedieringen. Dä hon för ett .ö~rn
Det är svårt att nämna något arN~gra vackra kuddar hade färbl!ck måste lämna lokalen for a· bete framför cte andra. Mycket digställts . av rester och fru Bengts- •
hämta en sak hade en stor bur vacker var emellertid den matta 1 son berättar att ·till varje kudde p~ ett ett och ett halvt kilo fin rosengång utförd av näthår av. fru hade man knutit ihop 3-400 av
k111·nmell1•r för•v11nnit r1.,111 <li- 'Anna-Lisa Paulsson samt en relief- restgran.
keu. Till~reppet upptiirkt.• .s Ini ·,rya av fru Solveig Täckström. LeDe duktiga damerna · lyckönskas
f\;rtän efter håg1m balvUIQma oc dare för hobbykursen har varit tlli · det ' vackra resultatet av sin
fru Olga. Bengtsson, Mölle som lett hobhyverksamhet. .
.
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Fälttävlingen i
örkelljunga blev
mycket välly~ka~

lläl~i;1ghorgs prakti•ka
realskola

Fil. mag. Anna Evelyn · Jansson
har av skolöverstyrelsen förkla·
rats kompetent till två ledigförklarade ordinarie adjunkts- ener
neslärat,!jänster .I modersmålet
På söndagen avverkades 1 örkel- o
engelSka vid Hälsingborgs
ljunga en fälttävlan under arrangektiska realskola. Hon är ende
mang av örkelljunga befäl hlill- s ande tm desamma.

ningsförentng

med

deltagare

Klippan, Ängelholm, Perstorp
kelljimga.
Tävlingen hade ~~lat 88 delta
och omfattade tr
lasser och t v•
llngsgrenama vara A,udsbe
g,
handgrana.~kast ng, fältskju I g
d
k-plst., fältskj11 ntng, ge , amt
orlenterlngslöpnl g,~rra g m ngen

I
t

fungerade perfe t

~

~

Straffet std

fast

Högsta do stolen har avslagit
n ansökaiyfrån sjömannen Gun·nar Alfrp!l.s son, Hälslngborg, om
prövnl;iit av rådhusrättens och
hovr!ittens beslut att döma honom
7

..

..

..

tlll,tre. månader.s fangelse for for-

n unkare sk(ngr:1ng av pengar, som han om-

' Brandts Iednlpg · h · . odes av ett
st1Alande ldro\t 'de
· . väUägn
den I form av a ocli
ek svar e
örkelljungalotto
·11
· sA m ga
gånger tidigare P. ett utmärk sätt.
Prisutdelnjngen for . ttades av: apten
Andersson, Kr1s$.nstad.
Lagtävlln8'en, som gälld
från varje lag för '\"ar
tre klaE1sema, hemför eA av örkel·
ljungas lag I med p tsolffra 4, när·
m••t följt av Nv.· -1nea IH I med
pls, 7. PA tredje platB kom . örk~l

Jjunga .lag Il me 18 och pA fj~rde
Nv. Skånes lag Il, 17. Persto"PS· och
Asbolagen sprack, dA deras represen·

tanter i klass II bröt· tävlingen.
Individuella resultat: Klass I: 1) U.
Wllhelmsson, Perstorp, plts. 70; 2)
B. Jönsson, örkelljunga, 82; 3) K. H.
Wennerholm, Nv. Sk. 90; -4) T. Jöna.
Åsbo.

i::;on . rt :n . 91 '. ~l K . AnrlPrii::ii::on,

J<~nderhaft för annans rälming
och för rymning från militärtjänst i Karlskrona. Till följd av
högsta domstolens beslut skall '
straffet stå fast.
s

d

[
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~Mö/le municipa/samhälle ·
r
skall ha 17 fullmäktige
:ll11ni<'i11alstämma mPd :llölle
På grund av höjningen hade häl·
munil'l11alsambiille bar fiir för~ta sovårdsnämnden anhållit om ut·
g1ingPn hållits i Grlle1·öds folk· ta~ande om två uppbörder per år.
skola nncler orclförandPskap av Stamman beslöt uttala 6 ig härför.
folkskc~~llirai•e Giista Svensson, Rektor öhrström uttalade slit gil·
Mm lml!'<acle de ovanligt talrikt !ande av renhållningsarbetets utfö·
niirl"aramle välkomna till den rande inom samhället. Hälsovårds·
n)·a lokalen.
..
d en åtog sig att söka verl'a
n.amn
I re,isionsberättelsen för det för enhetliga priser för bortfors·
gångna årets räkenskaperhadere,·i· ling av trädgårdsavfall.
sorerna tillst~-rkt ansvarsfrihet
Kommittens för badstränderna
r~kenskaper och förvaltning, men hade avgett yttrande ,~ilket förangJort en del mindre anmärkningar ledde en del tankeutbYte . m med·
mot räkenskaperna och igångsät- lens fördelning melian Fågelvi·
tandet under årPt av vissa gatu· ken och 13randbI')~ggan. Munici·
o~h €'1-arbeten. Anläggandet av p~lnämnden .. ville göra badplats
vandplan vid Storhallen' och upp- vi~ m-:.1ren soder om bryggan vid
sättandet a\• lykta på hamnen Fågeh·iken. Stämman beslöt att
, borde varit före vid stämman före uppdraga åt municipalnänmden
arbetenas utförande. I fråga om att utföra kommittens förslag jän'lgatuanslag'et ansågs dock statför- te sitt eget i mån av tillgång på
.sl.?get för 1.9.33 ha gett municipal· medel, f. n. 1.200 kr. Till anläggan.namnden rått att igångsätta även de av gemensam soptipp för
nyanläggningar inom • anslagets Brunnby, Arild och l\Iölle utan·
ram, helst som nämnden därige- ordnades till hälsovårdsnämnden
pom kunde få. bl. a. sten till bott- i staten upptagna 2.000 kr.
ning gratis i vissa fall,· men till
I resolution meddelade länsstv·
kommande år skulle i staten upp- relsen att den fastställt ny hälso·
-tagas särskilda anslag till n:ran- vårdsordning för l\Iölle munic'iläggningar. I fråga om lyktan vid palsamhälle samt liv9medelsord·
hamnen ansågs denna i viss mån ning. Förslag om de nva ordnin·
:j tillhöra gatubelysi;iingen, men garna hade .på sin tid framställts
~v hamnst)Telsens ordförandes in- av hälsovårdsnämnden.
-1ägg framgick, att hamnstyrelsen
Antalet municipalfullmäktige i
~l!j hörts i ärendet, vilket inte va· den nya fullmäktigeinstitutionen.
~it fallet då alla ansett lYktan väl- som enligt de nya kommunallagar·
1)ehövlig
och önskat densamma. na skall ersätta municipalstäm:>tä111man beYiljade enligt reviso- man, fastställdes till 17. I över·
a·ernas förslag full ans,·arsfrihet. liiggningen. hävdades, att tillgån·
· Municipalsamhällets tillgångar . gen på kand~date: ej 1!1edgav för
och skulder Yid 1953 års utaäna stort antal. \al skall h_?llas 3 okt.
.~ sk~:ivel~~ had~ Ia1~dsfiska.len i
,enligt balan>:Irnntot uppgick eo till
.SS.779 kr. med en kapitalbehåll- Hoganas for e~lagtt !url;andlmgar
: ning av 78.000 l;:r. Amorteringslå· om att l~ndsfi~kalsd1>:tr1~te~ skall
nen hade under liret minskat med sa:nmanforas till ett pol!schstrlkt.
, 8.000 kr. till 6.800 kr. Yarför ~am- Stamman beslöt utcl'la sig för nu·
· häl!ets ekonomiska ställning ·för·. vr.rande ord;.iing, då n~:he~en . ej .
. bättrats mot föregående !1. Yinst- an!?ågs .medf_ora någon forbattrmg 1
och. förlustkontot hade en omslut- samt risk. fore!åg ~tt alla poliser i
ning på 36.000 kr .. med en vinst flytt~de till H~ganas eller anna1111
av 15.000 kr. Municipalskattekro- ort mo~ distr~kte~. Inga. ombud .
norna hade under det gångna året skulle sai~.das till forhandll?garn~. !
'uppgått till 22.533 a en kr. samt · För ~vlasning av sta~kströmsm~•samhällets andel i nöjesskatten t~:e .vid l\Iunspelsfabriken, Fort1·
;till 3.900 kr. För elektrisk luftka- f1katlon~!1 · m:. fl •. anslogs. ..100 kr.
:bel till Hotell Kullaberg och när- Unde.r ove~laggmngen havda.d~s
liggande fastigheter i st. f. nuva- att .. mdustrien borde ha bil!Jg
~r.ande ej godkända ledningar bevil· strom.
jja·des _3:~o. l;:r .

I
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Gabrlrl Jönsson liiste dlktn:--

Höganäsortens skolfilmförening
har nu inte mindre än 7 4 filmer
Tliiganä•orten• Skolfil'!'sCii1;enlng
har hållit ordinarie ombud• - till·
lika f1r•miilr. på Stad•hotellet un1lr.r ordCömndr•knp av överlärare
l~r11~t Svt"nssmn~ Iföganfis.
VIil m1;i.,t förrlåg •tyrrl•r.n• år•·
hf'riiltrl•e fiir år 19!'.i!l till brhand·
llng. Skoldl•trlkten I Brunn hy, IJögnnä•. Jon•torp, Kattarp, Vä•by
och ödåkra har under liret varit
anslutna med •ammanlagt. ro lärar·
avdelningar.
Styrelsen har he•tått av folkskolein•peklör E1·n•t Nils.•on. Häl•ing·
horg, Ern•t Svensson, Höganäs,
orctr. Joel R11nne, Jons~orp, v.
or11C., GÖRt"'. _l-lråhed, Brunnby,
•ekr. och ka ..•ö1· E.•kil Annhorg,
Kallarµ. Ake Ingrl•herg, Vä•by
samt 5iigfrid Hrrg. ödåkra. Suppl.
har varit Nils \\'eistrr, 1.:attarp
och Edit Ser\"ln, Höganäs och ar·
betsutskottet har bc•tålt av Ern•t
Sven••on. Joel Rlinne, Gö•la Dråhcd och Sigfrid Berg, I tur alt av·
gä var Annborn, Ingelsberg och
Berg, vilka oamtliga om\"aldes. Rc·
visorerna Per Pero.•on, Höganäs

l lllöll8

och Sture Persson, Kattarp. omval· ett till skolstyrelsen genom närva·
d1•s. Fihnarkivari<' är Thure Holm, rande ombud riktat •tack framför·
de ordf. fllmförertlngens erkänsla
Jlögnnlis.
Filn111rkl,.Pt 111•pgi<'k vill 1\r"" fö1• anslag till Inköp av nya filmer
11k1Ctrt 1111 'l"I fllmrr 1111 Ptt vlil"- och välvillig Inställning till föredr nv C':n 111.0110 kr. ~h·rr 11.".0 ningen, vilket allt är ägnat att gö•·iMnl11gnr rllrr Il fllmrr J><'r kl'!fl1'• ra dess arbete effektivt oeh frukt·
n•·•lrlnlng h:1r vlMDt•. H n3·n fil· bärande I undervisningens tjänst.
mrr bnr 11n1l4'r årrt nnsknfrat... Anslagen medger regelmäs.qlga In·
A1.,.a\"gift<'t'na 11111• 11n<l<'r ilr<'t köp av nya filmer, vilket sker sA·
111•pgått till 7.r.oo kr. OC'h nya fil· väl \"ii1· som l·'ist. Genom frivilliga
mrr lnki;11ls fiöt• r~n:; kr. Behåll- ansfag bl. a. från sparbnnkerna, .
nlngr11 tlll Ar 111:">1 U\"MattC'fl t•il har ocltl'å filmer om sparande :
.•tyrrlsrm1 för,;lag till flhnlnkö1>. kunnat anskaffa•. Inga filmer In· i
Det har varit svärt att få filmer 1.:öpas utan att arbetsutskottet/
fö1·st sett dem.
för småskolestadiet, men under
Ilr Lindskog avtackade -styrelse
förhandlini-,""amn upply•te överlilrare Dr~hed, att •tyrelsen haft oeh arbet•11•skott för positiv In·
UI>I>mfirk•amhetrn riktad på pro- sats och betecknade den nya fil·
hlcmct och und<'r fiir<•gi\ende lir merna som mycket bra. UndPr ef··
köpt film<'r fiir Fmil•kolan. 1 Cort- terCöljande samkväm fmmböil hr
•ättnlngl'n vill •t.vrcl•en vL•rka för Berg i ett anförande arbet~utskot-·
~·tterllgare an•karrning av sådan tets •tora uppskattning av fllmarkivarien lu· Thure Holms helhjärfilm.
Orllf. framhöll i ett anförande, tade oeh farkrrässiga arbete I fiireatt filmförcvlsningen lir en av de dlstrlktens behov av filmer säkerhii•ta i lanrlet med ett stort arkiv ligen Inte blivit tlllgodo.~ett på ett
innrh:illanrle många bra filmer. I •å utmärkt sätt sot" nu sker.

Sedan hålet brunnit ned oamla·
<le< man till l<atnk\·iim nw<l underhl"1llning I s•~d\"anlig stil på Hotell
Kullahrrg, där förCalt:ll"<•n Gabriel
.Jönsson fäste dikter ur rg1•n r<~
prrtoar.. 1''ru Alice \Vnllt•ntil ac·
kompanjeracle •in dollt'r B1·igltta,
•om på fiol utriirde \•iolinsolo,
samt till allsllng. :På Gmnd Hotell
hade sedvanlig \"årbal an·angerats
undPr stor anslutning.
Under helgdagarna har mänga
människor använt ledigheten till
utflykter till Mölle O<'h Kullaberg
och vägen upptill Kullens fyr har
varit fylld av en ständig ström aY
fotg'.ingare och bilister. På grunt!
av att man I Danmark Inte har
helgdag rlen l maj var dock in•la·
grt av. danskar bland hP!<Ökorna
1ll'lma dag inte s.~ stort som van·

.
I

i

Jjcr•

Hört och Hänt vid Kullanäsan I·

Ryktesvls hörs också, att den lo• kala utredningen om Vildrosvä·
gens färdlgställa!"lde skall stå In·
för sin avslutning. d. v. s. utred·
ningen, ej vägen. På stämman dis·
kuterades Inte denna väg utan
blott anläggningen av vändplatsen
vid Storhallen, vilken revisorerna
ansåg borde ha stämmobehandlats
före anlägandet. fast åtgärden ef·
ter överläggningen ansågs ha vid·
tagits Inom ramen för givna an·
slag, dock så at överblivna medel
måst reserveras för slutlikviden
av vändplatsens kostnader. På sina håll beklagas detta. Det hade
onekligen varit trevligast om Vild·
rosvägens avslutning kunnat av·
slutas åtminstone samtidigt med
utredningen. Ibland är det dock så
att det är de små problemen, som
iir de stora.

hrHmle!'l.

I

N_ ST fredag 7· ~ai ·1954

I naturen sväller knopparna av
ny livskraft Inför utvecklingen av
ny prakt under den kommande
blomningstlclen. Den vackraste ti·
den på Kullaberg är kanske då boken står i skir grönska, men ännu
har vi ett litet stycke dit. Skall
man riktigt njuta av naturen här,
bör man som en och annan gör,
stiga up;i mycket tidigt om morg·
narna och stilla oeh försynt ta
plats i skogen pA en lämplig plats.
De mest oväntade och förtjusande
syner ur djurens Uv bjudes rlå den
tyste laktt.aitaren och oförglömliga
skönhetssyner.
Visserligen har en person rap·
porterat en svala över vattnet vid
J'Agelviken den 1 maj. Ryktet går
f!lre mannen sägs det, och vi får
väl anse, att detta "svala" rykte
bådar en vacker sommar.

Valhorgsmässoafton oeh 1 •maj
har I Mölle firats med stor till·
strömning av besökare frlln andra
platser, vartill det vackra vädret
i hiig grad bidragit.
På valborgsmiissoaCtont'n samla;
1les m~-cket folk vid munlcipal•am.
hållets majbål vid Fågelvlkrn. När
bulrt flammat upp höll nnmicipal·
n1imndens ordf. rektor J\.'CP! öhr·
ström ett Inspirerat anförande till
,vftren och hlilsmcle <lrss ankomst
till •·ftra bygdPr. ECtrr talet utför·
rle Pn kör umlrr ledning av folk·
•kollärare C:ö•ta Svensson \'llr·
.-.~ ngrr, \'arefler fyrverl.:t•ri av· 1

'

Ett stort problem är också försöksverksamheten 1 enhetsskolan,
som på sina hAll får amper kritik
N T fredag 14 maJ t 9 ~
och på andra lovord. Säkert är
doek, att lokaler oeh lärarkrafter
inte kommer att räcka till med
växande barnkullar och speclall·
se rad undervisning ~• högstadiet.
NI.I är den äntligen här, den ef. färden till Köpenhamn med rund,...
terlängtad:e - Våren med stort V. turer där samt besök 1 Zoo, Tt.
Redan ~u är I kommunen aktuellt Och med den alla Jjuvllga behag voli, Akvariet och flyghamnen l
att·göra åttonde klass obllgatorlsk som hör årstiden till. Näktergalen Kastrup. Lunch Intages på Na•
I anledning av de nya kurs· och slår sina klara drillar bland Kul· tlonal-Scala. Målsmän och fllräld·
tlmplanerna, om en del av ämnen, labergs nu nyutslagna boklövs- rar tlll barnen 1 resp. kltuer Ar
som förekommer på rletta stadium grönska och är med sin skicklig. Inbjudna att delta 1 år liJqom I
skall kunna behållas.I en hel del. het på musikens område en skarp fjol, och det är att hoppas att
kommuner I hygden finns redan konkurrent även till den väJ. den för hem oeh skola sålunda geobligatoriskt 7:e och S:e klass, oeh sjungande lärkan för att Inte tala mensamma utfärden pl dansk
det är tydligen att f.ölja lunken, om alla de andra i småfågelkören, botten skall bli givande och trev·
.
men ·de verkliga . flYårigheterna för Vilken han gott · kan sägas Jig.
Kommunalt skolresebldrag utko~er nog i och med den slutllga . vara en förman av klass. Svalan
går
men
täcker
givetvla
ej
kostdifferenterlngen oeh Införande av'. är nu Inte sällsynt längre..
.
yrkesundervisning, i nionde klass.
Barnens glada skrik på lek· naderna utan tillägg .resp. avgl.ft
Principen att barnen skall få platsen vid stationsängi!n I Mölle för färden mlste . uttagas. For
lägga åtminstone grunden till god är Inte heller att ta miste på 1 bussfärden till och .tran Hl18!nl·
yrke•kunskap Pedan I folkskolan, fråga- om vArgllidje. Det ' snart bOrg svarar SJ·bUH .. men· afrån.
da fallenh~t för teorl är mindre, stundande sommarlovet gör väl gör. föi: resan i såväl SVertp som
också sitt till.
Danmark är s.r resebyrå 1 HD
är f. ö. en av enlletsskolans större
Det är inte att undra på att.alla slngborg. •
_ _ ,L
fördelar, om därmed skapas re- som så hava kan drages till Kulla·
spekt för oeh goda kunskaper i näsan för att njuta av allt det
Precfs' bakåt gick det inte med
praktiska färdigheter. Arbetet ad- vackra, alltifrån stockholmsblspen Mölle samhälle I fjol, det visade
!ar mannen heter det. fast givetvis och Gabriel Jönsson 1 spetsen ned både
revislonsberättelaen me4
även kvinnan, och det bör gälla i till oss andra mera vanliga död- ökad kapitalbehållning och taxehögsta grad även för den som ar- liga. Den slstnämndes moped höra ringsresultatet med något ökad.
betar med sina händer. Skall lä· också i år puttra riktigt poetiskt taxerad , tnkomst, vilk't ju ir
rare oeh lokaler för den praktiska 1 de långa bilfiler, som alla vack- gljJdjande med hänsyn till att beundervlsnlngen räcka t.111 ··i de Oll· , ra dagar, inte minst söndagar, styr folknlllgsnumerären ni.got 1junk& grenarna, fordras dock .säkerli· ; kosan till Kullens fyr, dit f. ö, kit. ·,
·
· ·
B
gen att närllggende distrikt går i massor av folk "drages" pli alla
-fl'I··
samman för Utnyttjande av de an- ·befintliga· fortskaffningsmedel.
ordningar som finns eller skapas. . I Brunnby har man funnit sin
I denna riktning torde Kullabyg. egen melodi 1 fråga om den årllden med Höganäs ha en m(ijlighet gen återkommande
sedvanliga
att lösa sina problem, när· tiden är _ slc~an..'l fjol praktiserade man
inne.
1-!ör första gången gemensam ut-fil·
fä'\d. ·fpt alla. skolor med ~n och
täraff ilamt · föräldrar och :målsmän, som ville fo1ja med. Lärar·
kären fann arrangemanget så Jyckåt, att .den.''Vid" sammanträde med
folkskolestyrelsen uttalade sig för
Uknand&' anordJling 1 år, med
dantag av att småskolekla4Serna
skall göra egna utflirder. En kom.
mitt6 har varit 1 verksamhet och
resultatet har blivit en resa till
Köpenhamn," varigenom många
barns önskan gått 1 uppfyllelse.
,Den 24 maj går startskottet d4
avfärd slcer :med ~uss från resp.
Arfld. Brwihby, Mölle . oeh Nyi.
baml;lll]lp.; ;:.Sedan Hels!ngörsfär.
Jan. :"avlimnat den förhoppningsfulla skaran _l Helsingör, 1varar
danska b"daar för den fortsatta
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Kullabygden får"båiför.bindelse med
Danma.r·k.,·redan
nu .i sommar?
,. -- . ,_ ... ·

Planerna pl blttraflk m~ '
R nrnb..,lt Ol'h ltnllabygden, l!lpedellt mrd Mölle, som. tidigare
~li:nalerats, har nu tagit ett lrtp,;
framåt. Rl'presentant.er för ·uom:
hreks Tnri~tförening var 'pl slin·
d"Jt<'D i l\lölle och hade kontakt
m•d Kullens Tnristförening I "kt
nt'h ml'n~g att gt'nom samarbeIPt de häda tnristfiireningarna
•mellan förRöka fl till stind dPn
Ön5kade båtförblndelst'n, för att
miijllggöra fiir turister pl hAd.'1
sidor om Sundet att göra besijk i
dr. n11 •å .-arkra turlsforterna.
J>tonnn båt.trafik blir .rrsättninit
för S:t lhh, 5n111 <'Rlhtt DPJ>ltift
Inte kommer att gA till somma·

·.;>-~

~

i

;_,•

.

·' ·

.

ren.
Från Hornba?k kom D:r A.
Garmlng och direktör Sv: A.
Stormingen på söndagen och
lammanträffade I Mölle med
kamrer Erik Jönsson och kassören I Kullens Turlstförenlng Nils
G. Nilsson för att orieittera sig
om läget och förefintligt Intresse
och möjllgheter för båtförbindelsen.
. .
Danskarna blev genast förtjusta över bygden och än mer över
det stöcl som från Kullens Turistförening utlovades för för<'taget. Stora möjligheter•:·torde finnas att intressera något rederi
för att sätta I gång båttrafl~en.

(forts· å sid. 9 .)

,:, ____ I

om man räknar med att inom de "J!"rd11 gdrdngens ö1Jerliiggning i M ölle. l"r. v. kamrer Brik Jij11.••'1ln.
bAda turistföreningarnas verk· · dr ·A. Gar1ning,. direktö Sv. A. St orm.inger smnt kas.7/ircn ; Kullens
samhetsområden finns på dansk T-uristförening ·Nils· G. Nilsson blikar ut över samhiillet och Mö:le
sida ca: 20.000 och på svensk '
~amn frtfn I(ullaberga Naturs kamrerarekon!or. ·
25-30.000 personer om somrar-1
na. överfarterna bör enligt vad
J ""- _
I \ ,_
som framkom vid sammanträf- ;
j ,. ,. r- b • .J r
fandet kombineras ·med ·möjlig·!
heter till att deltaga I olika arrangemank på de bAda platserna,
Lördagen den 22 maj 1954
såsom utfärder I bygderna och
med speciella atTangemang på
någt hotell eller liknande, varUll
säkerligen· hotellmän på båda si·
dor är intresse118de.
Skulle vädret vara dålig och
l\.Ied den gode torparen I Tor- ta tm harvärjan för det. 11;melleromöjliggöra angöring av Mölle
parvisa,n .kan man nu verkligen tid är Invånarna nedanför denna
hamn finns aHtid möjligheter att
tryggt_
konstatera, att gräset det hö""gt uppmurade väg rädda för
anlöpa Höge.näs och därifrån
växer och rågen. den· gror. I träd- sina hus när stora och tunga tumed tåg eller buss ta sig ut i
gårdarna börjar· fruktträden stå I ristbussar och andra fordon behabygden. Stort intresse ·fanns., ock-.
sin fagra blomning. Ingen tid är gar fara den vägen fram. Det är
så för tanken att gå runt berget I
väl sd ljuvlig här som I maj när först ,och främst den stora tyngoch. aplöpa 't. eic. Arild. Men den :
fruktträden blommar. Ännu står den och risken för nedrasande elnärmare utlormnlngen av rutten ·
minnet klart av en hemkomst I ler nedskakade stenar eller murar
får utformas senare riar planer· :
maj efter en tids bortovaro. I den man är rädd för. Trångt om salig·
na tagit fastare form.
•artiga
grönskan stod fruktträi:Ien .beten är det också, så att möten,
Tills vidare arbetas på båda siI lysamle blomning i kvällsljuset åtminstone ·mellan större fordon,
dor för att så snart som möjligt
och den svala luften från havet är omöjligt. Nu menar man att det
få "båttrafiken till stånd och man
var som balsam. Med förlov sagt vore en enkel match, att medelst
ansåg vid sammanträdet öns~ärt
är det nu en njutningens tid för lämpliga vägmärken • förhindra
om förbindelsen kunde öppnas
Kunanäsans invånare, innan bad- allt för tung trafik eller bredare
vid midsommartid och till en
gästrushen bö1·jar.
fordon. Förslag finns ~A om
början gå åtminstone ett par tre
Om den inte redan börjat för- att göt·a vägen enkelrikEd. Med
gånger i veckan.
.
stås. I. alla hus i badorterna fejas, de utmärkta vägmärken som nu
För det fall båttrafiken koms.nlckras och målas nu värre, för finns - tack och lov att vägmärmer till stånd går säkerligen ett
att om möjligt göra det lika vac- kesundervisningen börjar redan i
länge närt önskemål I uppfyllelse ·'
kert inne som ute. Och man skall skolan är det säkert lätt att
och ytterligare en stor attraktion
vara bra krank f'ör att inte se om ordna, antingen man nu vill ha
ställes till· turisternas .och bygsin båt ordentligt.
förbjuden tyngd, bredd eller riktdens förfogande. Man besöker ju
ning.
.:
va,andra gäl'.%!8 på bAda sidor ~m
Kaninkullarna växer stadigt,
Sundet och· vinner I och med
men I de ·yttersta av dessa dagar
ER och annan god f~Ildw tycker
projektets. genomförande ytterll·
har vi nåtts av meddelandet, att det ser litet skräpigt \!It. vid ham·
gat:e lllttrlader . i .kommunikatiojägare Hagström nu erhållit till· ilen I Mölle men vi får väl hopnerna.
· ·
•tänd, att med tillåtelse av veder- pas det endast är nu under vårDe· båda' danska turlstmännens
bö1·ande fastighets- eller tomtäga· bestyren med båtar och allt att så
förtjusning · över turistaffischen
re · medeist skjutning avliva fyr- är förhållandet. Man kan dock
för Kullabygden var synnerligen
fota och långörade skadegörare av hålla med vederbörande om att en
stor och de . meddelade att den
markens gröda. Det är visserligen städning kunde vara på sin plats.
redan mottagits I Hornba!,_ där
sant att kaniner är gräsätare, men Särskilt har man önskat en sådan
den enligt deras mening .kqmvilken omväxling föl'!Jlår de kära omkring det allmänt hemliga hu·
mer att vara till stor nytta· för
cl,juren inte att skaffa sig I dieten, set.
alltifrån utestående grönkål och
reklamen (ör Kullabygden och
späd fruktträdsbark till tulpanOch nu väntar vi bara på tyska
den planei;ade. för~lnd~lsen_. ·
stjälkar.
och danska turister till· lands och
wtten, och helst naturligtvis hitNär man tänker på kanin är det lockade av Kullens TurlstförInte långt till hare, som också In· enlng, som med så varmt Intresse
går I namnet "Harastolsvägen". omfattas och understödjes av 8.ila
Nu vet man ju aldrig vart det bär Kullabygdens turlstintresserade InI väg med den vägen förstås, men vånare.
vi hoppas väl ·man inte behöver
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Brunnbyskolor
på succeresa till
Köpenhamn~
Den stora utfärden till Köp1-n· 1
hamn häromdagen för Brunnbv
tolkskolor gP.mensamt mer\ lärare j
och föräldrar blev en stor suc~s. '
Men "'' var Dl!ksl\ resemålct efter- ·
liingt:it •edan. länge. Cirka 180 per·
son~r. · barn och vuxna deltog I
rlrnna utfärd. Som reseledare
tjiinstgjorrlc
distrlktsöverlärare
Gösta BrN1ed och klasslärarna.
Avnirrlen skcrlrle kl. Il från
Rrunnhy och Mölle skolor med
samling och gemensam avfärd
från l>lyhamnsläge i fyra stora SJ·
bussar. I Hälsingborg lämnade
man htL•sarna och emharkerade
Helsingörs-färjan. Humöret. som
det tilllgare inte varit något fel
. på, st<'g genast åtskilliga grader
i så snart färjan lagt ut och man
' Himnat svensk mark. I Helsingör
väntade fem danska bus.•ar i olika
glada fä1·ger på att föra den stora
skaran till Köpenhamn. Bussarna
var utrustade med radio och
; chaufförerna, som också tjänstgjorde som guider, beskrev i högtalaren sevärdheter under färden
längs den vackra kustvägen från
Helslt}gör till Kongens By, där
Akvariet var första mll. Sedan
i alla de egendomliga och vackra
fiskarna beundrats, styrdes kosan
I bussarna som stod till förfogande hela dagen till Natlonal-Scala
och den väntande lunchen. Trots
att sällskapet var stort märktes
det In te allt för mycket I den stora lokalen. Maten smakade ut·
märkt. Stora portlone1· hirllg
dansk glass, den första av många ,
under dagen, var dessert. MAJtiden ·
beledsagades av svensk musik, en
artighet som vederbörligen uppskattli'des.
Efter lunch gjordes så ·besök l
Zoo och lufthamnen l Kastrup.
Här mottogs sällskapet av en älsk·
värd och kunnig ciceron, vilken
fått medalj av svenske kungen.
Han visade och beskrev de olika
· anläggningarna; överlirare Brå·
hed tolkade vid behov till svenska
och de studerade flygplanen, inkl.
reaplanens start, väckte berättigad
uppmärksamhet. Tyvärr var ingen
av de största luftjättarna inne för
ögonbl1cket.
Dagens hiSjdpunkt Inträffade
dock i och med att Tivoli uppnåddes, där några nöjmmma timmar tillbringades. Barnen· förlustade sig av hjärtans lust vid de
olika nöjesanläggn!ngarna, av vll·
ka nog Inte mlnga undgick minst
ett besök. Berg- och dalbanan åktes sålunda sex gånger av en entusiastisk resenär. Efter uppträdamlet. kl. 19 väntade bussarna för
återfärden till Sverige och hemo~
ten, dit nian anlände vid 22.30tiden efter en i allo lyckad dag.
Att man Inte behövde börja skolan
förrän kl. 10.20 nästa dag var ytterligare ett plus.
.
Researrangemanget i Hälsingborgs Resebyrls regi fungerade
utmärkt pl alla punkter och till
allmän belåtenhet, trots den stora
skaran att hålla reda på. Särskilt
uppskattades att bussarna var till·
gängllga hela dagen för rundturerna I Köpenhamn.

'Chz~tig~~~nsk å;~;sdg~bröder;--~~·
z ~olle efter fyrtiotvå år

I

Stinsen Tage Holm berg (t. v.) pd Jl.liil/e atnflon bjrider sin ameriko-

bror ett hjärtligt "1oelcome ho11ie".
Mölle upplevde pi söndagen en
av.sina verkligt stora sommarsön·
dagar, den första för året'med hög
temperatur och massor av besökande från när och fjärran.
En l~ngväg;i resenilr, som sllle·
dPs hade tur merl 1dg, var bygg·
mil•tare Em•t Ilolmberg från Chi·
<'ago, som efter 42 lirs bortovaro
friln hornlandet besökte Mölle. Han
är iildste brodern i en syskonskara
på 4 brödPr och en· systrr, och besiikP.t i l\lölle gällde brodPrn, sta-

tlonsrflästare Tage Holmberg pl
Millle station, som således efter 4J
ar fick återse sin älrlste broder.
GlädjPn över återseendet var
heller inte att ta fel på och kunde
liit.t spilras i ord och åthävor, även
0111 bröderria som hastigast träffa•
des vid Gripsholms :ankomst tlll
Giiteborg för någon dag sedan.
Den holmbergska •yskonskaran
härstammar från ölöv utanför
Skivarp, där fadern var skräddare.
E1·nRt ··• Ilolm~rg utvandrade till
Amerika första gången Ar 1903 och
har alltsedan, med undantag för
kortare besiik i hemlandet 1909
och 1911 Inte återsett sin hembygd.
21·:\rdagen flradess till sjöss undel'
överresan.
Han var vid sin emlgrerlng möbelsnickare men övergick efter art•
komsten till Amerika till bygg.
nadssnlckeri och verkar nu som
byggmästare i Chicago, där ytterllgare 2 brilder är sysselsatta med
skrädderlverksamhet. Dessil. var
dock inte nu med på resan, men
en syster till fru Holmberg. &om
är född 1 Amerika men härstam-·
mar från Skåne Ask, är med oin
besöket i hemlandet.
Förutom själva hembyn, ölöv,
finner hr Holmberg förhlllandena
1 hemlandet helt förändrade sedan
sitt förra besök. överhuvudtaget.Ingenting är sig likt. Förhållandena I Sverige var ju på den tiden
inte heller så lysande, vilket ju
också var orsaken, som i så
många andra fall, att bröderna
Holmberg silkte sig till det stora
landet i väster. Det svenska sprl•
ket, och särskllt det sklnska
tungomålet klingar dock mycket
rent vid medarbetarens samtal!
med hr Holmberg och fast . fru
Holmberg aldrig varit tldigal'.E! . :I.
Sverige behärskar även hon &Ven•
sken mycket bra. Det lir ingen
konst att bevara sitt spräk, förklarar hr Holmberg, bara ett och
annat ord kan man Inte få tag på
ibland, men detta gick dock inte
att upptäcka under de minuter
samtalet varade före den väntan·
de lunchen.
·
Sill förtjusning över besöket 'i
hemlandet och det underbart vack·
ra Mölle hann han docJt :nied· att
deklarera. Någon mer· Sver!ge-resa tror han inte att det blir nieå
tanke pi" åfdern. 70
~'Dlen·. \!i.
hans strålande '.!tälsa och !IYJl?lerligen friska . och vitala-. utseende
kommer på tal, tyck~ .han dock.
att det skulle vara ·rQl!gt'aft:tter-·
se hembygden· ännu ·eia png.>
·
, Besöket;! Mölle ~.i~-gång
h'.elt kQr:t.:men om.~·•.veckor·
ltervänder". ,herr&kapåt::.RJ)linberg
till Mölle ,för att tillbringa ''nlgon
v:cka där före iterresan ·tUl Anle-

är;
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.. ' . ~Det var längesedan en ~s0rfi. inlöper s_amt ;ä:v. att haftinh:uoppe~
i.narhelg" .kunde ~irils l så. guda~~ ,µnpersi,)kts av !!XP~~r. }Jcll .för·
nå.dat väder, :som denna ..p~_gst:- .klarats f\illgott. ·.~ajigt ei.'I. ·annan
'helg. Ofta har gästrum· stiµlts l ord· :version skulle m~n. so?tl. route för
ning ·öch ·hotellen rustat för full· tliristpa,ssag~rarbå~r :välja,. :en. lin~
belagt. enligt inkomna beställning· je, som lä!J1nl! st~rr~ ek_onomisk
ar. men· på själva helgaftonen har behållnfrig 'lin linjen . :K'.ö~e~n
så :vädrets makter ställt sig ogynn~ -Mölle. Detta kan n11-turllgt:vis va·
samma och frekvensen inte bli:vit ra· riktigt och .måste naforllgtvl.S
vad man tänkt sig. Denna helg hat vara en intern. ·angel;ig~nhet. inom
man dock som sagt haft tur med vederbörande rederi; Man kan en·
vädrets ma:kteT, och beläggningen dast · konstatera, · att mycket folk
pä alla hotell varit. fl.lllt tillfred· varit med bå.t&rna <J.essa turer. M~
ställande·.
frånvaron av· säkra inforil)ationer
På. sina håll har man också. oroat är·~ckliä.fältet fritt. för giss·ningå,r..
Faktum är i· V'arje fall· att an·
i;ig över frekvensen i Mölle hamn,
vllket kanske främst orsakats :av ·komsten av alla slags. fartyg ocl:>.
att inte S:t lbb kommer som van· tillf~rseln av turister o:h besöka· '
ligt. Man har i frånvaron av kutt· re ar ett badorts~älles· stora· :
rar i större mängd under vårmå." intresse oc~ .en· attraktion .~v sto17a
nadetna samt det förhä).landet, att mått. I den m~ }okal.. for'1.ållan·
fiskekuttrar pa nägot a.r inte Je- d.en ·e.~er . dispos1t10~.er mot!erkar
gat i hamnen sä- flit,igt, .velat se tills~mnmg av besokare bQr de~
ett tecken på. att något skulle ver-' sa. givetvis klart utredas och: e~1·
ka i riktning mot ett allt fö17 ·ny·· mmeras.
ligt nyttjande av Mölle hamn, som
-·· väl dock fär. anses v.a:ra en ·av de
Att niäililiskan är·en 'Varelse full ·
större ocli bättre runt Kullanäsan. av- motsättningar· 'spå.ras 'i dessa·
Dessa farhågor. i ·vad avser angö-· dagar, då. märiga il.V oss mitt uppe
ring av 'kuttrar besannades dock i ruschen· och den alln1änna ,gläd·
inte på. pingstaftonen och· da~en jen över det vackra vädret går och·
före dä ett stort antal kuttrar ·16p- sneglar upp· mot ·solen·och: uti.drar
te in och fyllde· ·kaperna för att' ·om· det tiite snart ·skall regna; Bebesättnlngarna skulle tillbringa kyrnret gäller i detta fall .den behelgen i hamnen här.
· · römda Kullapotatisen, som givetVad återigen angöringen· av· 'Vis !;hte ~n få. den utv~ckl~pg d~n .
fiskekuttrar och större fartyg i behover för att i god .tid till 1111d·
mera kommersiell turistt: 'lfik an· sommar vara en realitet på. vårt
belangar följer resonemanget flera middagspord._ ~et· var QCkSä myc- .
eller åtminstone ett p~r o~ lin· ket ont .~m gammal potatis pä
jer. En version vill göra gällande, torget i lordags.
..
att en grundkänning häromåret
~et ena du vill och _det an.dra
skulie avskräcka-större fartyg från du skall . hetel.7. det .. ju.. Kombma·
att gå .in i Mölle. Detta motsäges tione.n turist- och .Potatisbygd. kan
dock i viss mån av att ganska st~ra ha ~m1l . problem· iblan~.·
farkost'el.7 ur marinen m. fl. ofta
·
. -U'!.· .

I:
Grand Hotells
personal hyllade
' · avgående chef

:

··;;-....,

Fre~gen

den ~8 juni 1954 '
"-~~~~----~--

Tysk resefirma startar
busstu.fer till Mölle
För·. första gången sedan kriget
be!ök av
tyska turister i större skala. Den
välkända resefÖ'Jli.3n Rammelmann
i Bremen· börjar nämligen den 2
juli bussturer till Mölle och Grand
Hotell.···
Man startar frän Bremen. .i förnämliga turistbussar den eri.a da·.
gen och anländer till bestämmelseorien dagen däl°pä för en Veckas
·uppehåll. Bakom arrangemangen
s~r kamrer Erik Jönsson i Mölle

kommer Mölle i år att få

med sina· ~ärfia .förbinde!ser.
bland turistfolk i Tyskland och företaget 1,UlderstPdjes . genom AiB
Kullabergs reklam t 'fyskland, var·
jämte naturligtvis· KullellS Turistförenlngs Tysklands-reklam kom·
me;: at.t göra sitt till.
~ommer projektet till utförande
i full utsträckning kan man för• .
vänta ·en likr\ande rush i Mölla :
som under den stora tyska ·till• /
ströµmingen C?mkring och före första världskriget.
·
·

1.g ~

Fru Lalla Olinsson i Mölle som
pä tisdagen överlämnade Grand
hotell till den nye ägaren direk·
tör Gimnar Ek i Lund blev vid
överlåtelsen a'V hotellet hjärtligt
hyllad och avtackad med en jättestor blomsteruppsats av personalen. Portier Viktor Johnsson som ,
: efter 15 års anställning var.it ·
; längst 1 fru Olinssons tjänst fram- ·
· förde den samlade personalens
!tack för de gångna åren. Fru
Ollnsson var för sin personal en
l mycket kunnig och dugande chef
som ställt stora fordringar men
dock haft förmågan att göra sig
omtyckt och avhållen. Fru Olins· .
son tackade djupt gripen för hyll·
ningarna.
.. Vid medarbetarens samtal med
fru Olinsson ville · hon uttala ett ·
t{l.ck till sin stora kundkrets 1 ·
Kullabygden. Planerna pä en . för·
Rämlig restaurang och hotell på.
Storhallen häller som bäst på att
t;a form. Men för närvarande ligger (
Q.etta projekt på planeringsstadiet. l
!
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N S T onsdag 23 juni 1954
Även i Mölle
firar man midsommitrafton i dag.
alltså på det gamla datum. Munle
cii;alnänmden reser midsomnia!>o
sttmgen .på ängen invid stationen
och här trädes dansen under leda
ning av ffillkslwllärare Gösta Svensson och till tonerna av Ake Sahlste11s dragspel och Knut Nilssonl
fiol. Många familjer med barn har
anlänt till MÖlle de senaste dagarna och midsommarfesten kommer
säkert att samla talrik anslutning.
Sä många som vill och kan in•
bjudes att hjälpa till ·med resninl
av stången i dag vid 18-tiden· samt
att deltaga i den efterföljande da~·-.~
sen. Skulle vädret bli dåligt har /
m~n ju'. tillfälle ta skadan igen pl
den officiella midsommardansen.. /

Torsdagen den 24 juni 1954

'.Hört -~ch hänt vid Kullanasan r

-·~

1: fråga om iderikedom och upp, slag eller kritik är den nioåriga
skolan och av dennas· genomför' ande orsakade centraliseringar etc.
av bygdens skolor. en ständig källa till stoff för nya yttranden. Nu
senast vill en läkare fördöma centraliseringen såsom olämplig ur
hälsosynpunkt med tanke .pä smittofaran under skolskjutsarna. Här
fär alltså de, som .i nit och omtanke planerar till' undervisningens
. - ·bästa, en ny tankeställare till de
övrlga i sitt arbete..
Att skolskjutsar i och för sig
är ett mer eller mindre stort otyg
·kan man gott. vara överens om,
men i fråga om smittofara borde
en ej allt för lång resa till och från
skolan· inte innebära stön·e risk
än om barnen vistas· tillsammans
i skolan hela dagen. I varje fall
lär det' bli svårt att _vgöra, om
barnen smittas under resan eller i
skolsalen. Största olägenheten med
skolskjutsar är nog att barnen,
särskilt de mindre, skall behöva
fara långt frän hemmet ·och inte
ha en chans att komma hem på en
rast eller dylikt. En skola, som
ligger mitt i byn blir .naturligtvis
den egna bygdens egendom på ett
annat sätt än en centralskola på
annan ort. Skall man emellertid
kunna fä fram det bästa ur den
nioåriga: skolformen, torde nog
både ekonomiska och andra skäl
kräva en allt mer genomförd. centralisering och gemensamt utnyttjande av lokaler och materlal .bli
alltmer nödvändigt, åtminstone på
vissa stadier, säsom nu planeras
komma till stånd i våra bygder.
Bland alla badgäster, som nu
strömmar till Mölle, mötte jag en,
som jag . tyckte såg mycket bekant ut.
- Så fort han öppnat munnen
kom jag dock -genast ihåg namnet.
Det var hr Qverulerus, som denna gång kommit till byn i en splitter ny au~omobil. Jag hoppades
ju skam till sägandes att han inte
skulle stanna· länge, men_, därom
vågade jag naturligtvis i.lite säga
ett ord. Nu .har Kullabergs Natur
på allt sätt sökt sörja för· badgäs'.
ternas trevnad vid Solviksbadet
innanför grindarna med en ypperlig bassäng etc. och naturligtvis
skulle hr Qvirre, som han populärt kallas, prova både bassäqg
och· bryggor. Hela ·n~et var· dock

säkerligen förstört . för honom
med familj, ty han beklagade sig
högljutt över bristen på parkeringsplatser i söndags vid grindarna, där länga rader av bilar höll
vid ankomsten. Gång på gäng återkom han till, att vägtrafiktavlan,
som stadgar lite längre framkörsel mot grindarna för där boende
sommarvilleägare inte återfanns i
vägmärkesförordningen och sålunda vore olaglig.
Vad man· skall svara på sådant
är ju inte g0tt att veta för den
som inget trafikvett har i högre
grad m.en kanske det ligger något
i det.
Att det i söndags var trångt om
saligheten är ett faktum. Men varför skulle nu lilla l\'Iölle i en hast
fä så :inänga parkeringsplatser,
som de många bilarna kräver, när
exei:npelvis inte ens städer som 1
Malmö och. Hälsingborg vid alla :
tillfällen kan lösa frågan. Med ett
försonande .uttalande om det tjusiga Mölle äntrade sä hr Qvirre i
sitt blänkande dollargrin och
svängde flott iväg på det minimala utrymmet medan yngsta pågen
.spjuveraktigt blinkade med ena
ögat. Känner jag Qvirre rätt kommer han nog att älska Mölle och
bli det troget i alla sina dar.

I
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Det är glädjande men en aning
vemodigt att se flaggan åter hissad över Hotell Elfversson. Fast
det inte sker pä samma sätt som
fö•ut sätts ruljansen åter igång.
Det finns de i byn som mycket
baiklagar, att hotellet inte åter
byggs · upp. :Man menar att det
måste finnas ånsvar mot samhället
i fråga beträffande et. av dess
äldsta hotell samt att försäkringsslimman borde vara en god hjälp
,till uppförande av en ny meJ:?. visserligen dyrare restaurang.
-gq-
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Gunn.~r .Waileh.titz·;~i . .M~he~-~har nu.

. .,

fullbordat nj monu,mentalmi':Jning;
Soni NST tidigare omtalat har

"'.f :. f;. i.•· :":r.
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konstnären Gmmar Wallenttn i
Hölle -.inder våren varit srsse._tt
med en altartavla till det nra för.,i
&amlingshemmet i · Algntsboda.
Denna · nt•a monumentalmilning
har han ·nu fullbordat och i dagar·
na har '4.en fått sin. inpfacering
och slutbearbetning f sin rätta
miljö.
Altartavlan är ätta meter lång
och fyra .meter hög och. den ~e
ker hela ena fondväggen i försam·
lingshemmet. Den är utförd i tem·
pera i den bJo~da och milda färg·.
skala som är .karakteristisk för
konstnären: Det· påminner .nästan
något ..om .regnbågens färger.·
Fråh en i mitten och ö\·er mark·
planet placerad Kristusgestalt går
vågor av ljus ut till de olika grupper av liv och i.-erksamhet .från
bygden som utgör målningens motiv. Grupper från glasblåseri, hem,
skola, bygdens ungdom, hemslöjd
och skogsb.ctntering - av vilka de
första och sista näringarna är vik·
tigast i bygden - avskiljes mjukt
av de för landskapet typiska vir·
kesgä.-.rdesgardarna. Otaliga i land·
. skapet förekommande bäckar och
vattendrag samt bemärkta bygg·
nlder· ger· målningens bakgrund
• ytterligare liv och omväxling.
Konstnär Wal~entin pd k~ä pd ateljegolvet, arbetti'tde pd den
Målningen blir säkerligen en upp·
stora m dlningen.
lyftande och stämningsfull pryd·
nad i lokalen. Kompositionen syf·
.
·
tar till att· i• fråga om såväl fä~g ger ~ kristendome:is ljus. över vårt , .. Invigninge~ av KOl'j.Stverket ~k~ll
som form "bringa människorna till dagllga vardagshv. Tavlan har aga rum i Juli mä.'"lad samtidigt
insikt om det stora värde som lig· kallats "Vandren i Kristi ljus".
meå invigningen ar byggnaden. ~

. ... - !.- ·- . . .· ·-· -- -· . .. .

N S T måndag 28 juni. 1954
llidsommarfirandet 1 :.\Iölle
säg ti!l en början ut att bli alldeles misslyckat för de stora skaror•
n~ .somi::argäster på grund av det
dahga vadret. Xär man först skul!e
d~nsa kring majstången på gamla
m~dsommaraftonen
var vädr.et
miserabelt, men ett hundratal
personer hade dock mött upp vid
re~ningen av stången och deltog
ocKså i dansen.
På den officiella midsommara!•
tonen lade också väderleken hin·
der 1 vägen, men en stor skara
barn och äldre med· för den delen
samlades dock kring midsommar·
ståengen på stationsängen och
dansen pågick i ett par repriser.
Musiken sköttes till allmän och
tacksam belåtenhet av Åke Sahlsten och Knut Nilsson och lekledare var folkskollärare Gösta
Svensson, vilka herrar nu i flera
år glatt både äldre och yngre mid·
sommarfirare i l\Iölle genom att
ställa sig till förfogande.
. Den rätta stämningen inställde
sig d~ck I>å midsommardagens
eftermiddag, då solen bröt fram
~enom det alltmer uttunnade moln·
täcket. De många sommaraäst·
familjerna med barn, som gä"'star
samhället, samlades då man""rant
0
tillsammans med byns egna barn
och föräldrar till midsommar·
stängen och då musiken spelade
uppstod glädjen högt i det blå.
Mänga förbifarande bilister stan•
. nade också och dansade !!led eller
tittade på, så att till slut 'kunde
man räkna till flera hundratal när·
varande.

På hotell och restauranger hade
man fullbokat och fullbeställt till
midsommaraftonen och på kväl·
len träddes dansen till långt c"fter
midnatt. Särskilt den nya regimen
på Grand kunde inregistrera en
mycket lyckad afton med fullt i
alla utrymmen.
På campingplatsen vid Solvik€n
firade också många campare mid·
sommar och vandrarhemmet var
, välbesökt. Flera olika nationali·
~~ter har varit representerade .

I
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'Tyskt pressfolk och TV-män med
i första tåghemmets ~öllebesök :
1

Sd hi:ir trivsamt ser det u.t i det rullande hotellet•.Bilden är hi:imtad frdn salon.gsva~

Något absolut nytt i Mölles I televisionsmän · vilka under fär· 1ket lyckat. Bland andra evenehistoria och för l\Iölle som badort den skriver, om och televisionsfil· mang under resan kan nämnas
inträffade denna vecka, då SJ:s ,mar resan..
.
·
särskilda arrangemang vid solförTåget består sammanlagt av nio mörkelsen, som resenärerna beser
och· svenska turistföreningens tåg·
hem . Skåne-Dalsland-Stockholm vagnar; varav tre sovvagnar, en i Dals·Ed.
för första gängen anlände till restaurangvagn, buffe- och saSärskilt möllebiten var tyske·
Mölle på sin första . resa Trelle- longsvagn, · personalvagn och till journalisten Klahn, som knappt
borg-Stockholm via Malmö, Häl- och med dusch vagn. Varav fram- kunde finna ord över sin förtjus·
singborg, Varberg, Göteborg och går att'tåget är ett rullande hotell, ning över att få komma ~ill Mölle,
där resenärerna bor och äter· un- som han besökt förut. Att också
Mellansverige.
.
Tåget kom till Mölle kl. 17.40 der den vecka resan varar. På tåghemmen i Skåne kommit att
och ·ombord befann sig ett 60·tal denna första ·resa medföljde. som- angöra Mö1le måste därför anses.
resenärer plus tyska pressmän representant för jäl'.nvägsstyrel• vara både naturligt och lyckat,
från Lilbeck och Hamburg samt sen b:1'I"åassistenten Fagerström . Tågen . starta varannan vecka
och för Svenska turistföreti.in_gen från Trelleborg, som skett 1. detta
fru Bertel från Stoc~liol.m .. Annars fall, och .varannan -.fecka från
har tåghemmet sin egen. lilla Stockholm, varför man nu under
värdinna, fröken . Olsson, som på
J i "l
,.0 '1 (
allt sätt ser· till att resenärerna några sommarveckor kan få ·se
Il
7' tio -f tt(I
· detta tåg med skylten "Tåg~em"
· ·· ·
trivs och·. får va1uta för·:sipa .På sidorna i stället för stations! Det var också tåghems gästernas pensrar.
.. .
. ... . .
·
d ekl
I, samstämmiga
· ara t·1on. F''or·
E.~n personal ·.På norma. lt tio' per· .namn anlända med turister till
1
u"ll
tjusningen över det vackra ....
o e soner, inkl.. kÖJ5s·, serveriilgs- och Mölle stii.'nna över natten och· se-·
var inte heller desto mindre. På städningspersonal står· för· ' rust· dan fortsätta färden påföljande
varje plats, där tåget gör något hållet ehuru man .för. tillfället morgon resp. middag.
Många intresserade ortsbör och
längre uppehåll, förekommer sär· saknade . en andrakokerska, _som
skilda arrangemang f~r ~~ster~a, ! man dack hoppades kunna anstäl· sommargäster var också nere vid
och under upp~hål!et i Molle bJU· la på vägen. Och vem skulle inte statiönen för att ta emot det försdes bussturer till Kullens fyr med med förtjusning följt med ombord ta tåget. En och annan avundades
promenad över RansYik hem samt på ett så trevligt tåg. ·
nog också de lyckliga resenärema,
. utfl~·kt. tm Ari~_d.
..
•
Det var också tåghemsgästernas när de strax efter . ankomsten i
!Speciellt utfarden till 1...ullens samstämmiga deklaration. För· restaurangvagnen intog resans.
fyi\ som ju ligger ·enastående vac· tjusningen över det vackra Mölle första "mål"·middag under myckert och därtill· är en fyrplats, var inte heller desto mindre. På ket- angenäma former.
\'ilket mången ·sällan eller aldrig varje plats, där tåget gör något
kanske får tillfälle. besöka, samt ·längre uppehåll., förekommer sär·
promenaden utmed stranden från skilda arrangemang för gästerna,
Ransvik till Mölle med de Yäldiga och under uppehållet i Mölle bju·
I bränningarna mot klippväggarna des bussturer till Kullens fyr med
l särskilt för ~e tyska inlandsrese· 1
- ..
· ·· ·
·
närerna, ett oförglömligt minne.
Efter promenaden smakade kaf· .
' fet härligt på Grand Hotel, som
vidtagit särskilda arrangemang
till tåghemsgäste:r:nas trevnad.
Uppehållet i Mölle blev i allt myc·

.
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Brun~by,

Arild, Mö/le
får gemensam sOptipp

Hildur Larsson t. I sitt hem i
Mölle avled efter en tids sjukdom
·fru= Hildur ~arsson · f. Elfversson,
maka till framlidne direktören i
Sveriges
· Fartygsbefälsföre~i:ig, ;
sjökapten Nils Larsson.
·'
Den bor~gå.ngna, som vid sitt '
frånfälle var 74 år, var under vint-.;':
rarna bosatt Stocl~holm, men· till-·
. horde en gammal l\lölle-släkt. Fru
tarssons fader var sålunda sjökap.
ten :i Mölle och hd'n är född i det
hus, där frånfället inträffade och
Ihar där upplevt sin barndom och .
första ungdom samt även sina förs- '
ta är som gift. Något år efter giftermålet flyttade dock sjökapten ~
Larsson med familj till Göteborg
och efter något års bosättning där :
till Stockholm. Fru Larsson var '
en hängiven älskare av sin födelse- ·
ort och tillbringade flera månader ;
varje sommar i Mölle. Med sitt blida väsen och fina, ·.humoristiska
syn på tHvaron förstod hon att i
hög grad 'tillvimia · sig ·aktning, '
kärlek och tippskattri!rig i vida ;
kretsar och otaliga -är de 'tillfällen '
hon med sin h.umoristis~I! berättarkonst glatt vänner ocb anförvan-·
ter. Tomrummet efter henne blir
· därför stort såväl· bland de anhöriga som· inom den stora vänkretsen 1
i Mölle. · Närmast sörjande är sönerna ·akademiiiotarien vid Kungl.' ;
eVtenskapsakadenlien Gösia Lars- '
. son, överdirektören vid. Försva.rets .Forskningsanstalt Hugo Lars.
son samt sekreteraren vid ·Stock- ·
holms Folkskoledirektion Lars
Larsson, svärdö_ttrar och barnbarn.

I

i Arbetena med iordningställande hä!Sovårdsområdena i förhållande
: av en gemensam avstjälpnings- till storlek och nytta.
plats för Brunnby kommun samt
Själva anläggningen skall ut- I
. Mölle och Arilds municipalsamhäl- 1föras som en s. k. Br<ldfordtipp, i
' len har påbörjats bakom skogen vilket innebär att avfallet över- ;
. vid Brämleslyckan ett stycke frin täckes, varigenom besvär från den- :
aUmänna vägen Mölle--Brunnby. na försvinner. Råttor kommer in- ~
SO"ptömning är i allmänhet ett te att trivas i ~ippen. Området
besvärligt kapitel och då .behovet komnier att inhängnas och för '.
av en rationellt anlagd och skött skötseln och övertäckningen av '
soptipp för någon tid sedan var avffl.llet skall en tillsyningsman
· aktuellt igångsattes på förslag av svarar så. att obehag inte uppstår. ,
Mölle häsovårdsnämnd en gemenSystemet med Bradfordtipp an· 1
; sam utredning angående ett sam· vändes såväl i Höganäs som Häl- ·
gående de tre hälsovårdsområde- singborg med den skillnaden, att
na emellan och anläggande av en man·' där utfyller sanka eller andra !
gemensam av&tjälpningsplats. För områden, som behöva utfyllas eländamälet tillsattes en kommitte ler förbättras. I det nu aktuella
på sex personer, bestående av hrr fallet har emellertid något för utS~en Andersson och B.-or Persson fylnad lämpat område. inte kunnat '
för Brunnby, N. G. Nilsson och j!rhAllas, varför man valt att gräGustav Mölll!r.. t5r Mölle och Le~- va eM; schakt, och täcka över av-1
· nart Dahlstrom och Karl-Erik fallet med den uppgrävda jorden
' Bengtsson för Arild, vilka nu ef- varigenom också dyrbara ~
ter ganska omfattande atredning· porter av täckningsmaterial undar och studier till respektive häl- vikes.
sovårdsnämnder framlagt förslag
För grävningen svarar Föreom den nu påbörjade anläggning- ningen Gamla Dragarlaget och för
en, som godkänts och Yartill full- inhängnaden hrr Avel Nilsson och ,
mäktige och stämmor tidigare be· W. Engdahl, Lerhamn. E'kötseln
viljåt medel. Kostnaderna för an· och tillsynen kommer att utlysas
läggningen och skötseln kommer på entreprenad.
I
sålunda att delas mellari de tre
!
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N S t lördag _10 juli :19~;

Hört och hänt vid Kullanäsan
·,.-_,

.= ·i närvai"O 'i~· slikt-och . ~np

Samtal vid brasan tycks 'bli
- - melodien för . badgästerna vid
Att rädda eller inte rädda, det
våra badorter om. den gröna vin· är frågan skulle man kunna säga, ,
tern skall fortsätta. Visserligen men räddast är kanske föremålet 1
kan Kullanäsan bjuda på alla för d~n. räddningsaktion jag nu
slags ~emesterförströels~r -~ '<?ch h~r .i ~nkarna, · nämligen ·den från ·
med sm natur, men man onskar Viken rmporterade lilla kissemis- ·
i alla fall av hjärtat att de mån~ sen av ·garanterad halvangoraras, ·
sommargästerna under. de nu på~ som i ett ~evakat ögonblick pas- ·
började semestrarna skulle få en sade på. att. smita från de förtjus- ·
möjlighet att steka sig riktigt ta barnen, vilka för första gänbruna på Mölles berömda klippor. ·gen begåvats med· ett dylikt le- ·
Nåja, hur som helst så finns det vande väsen.
människor som njuter, när vin- . Sommarg~ster och övriga invå- '.
den friskar i och skummet yr om nare i kvarteret har i ett par dar :
bogen. Verkligt beundransvärd med stor energi sökt infånga den ;
var_ den seglare, som under stor- ängsligt. jamande kissen och ·ota- '
men för några dagar sedan run- liga 'inbjudande mjölkfat har satts' '.
dade Kullens fyr som en liten ut att locka· den lille till hemmet '
prick i fjärran och med· seglen igen. Sista hoppet är ·att: dr:n på '
doppande i vågorna ändock flott glänt stå.ende lekstugedörreri och
•eglade in i hamnen och kastade där placerad mjölk 'skall 'kunna ·
ankar. På mig verkade det hela återföra katten på'.rätta vägar, ·så.
livsfarligt ocJ:i:. dumdris~igt~ ~~n att han kan bli omhändertagen
den erfarne sJomannen i mitt sal!- och få sin rätta fostran och inte
&kap förklarade, att för en. rik- fortfara med det kattliv han nu
tig sjöman var det ingen konst. tycks föredra. Möjligt är att den
Tänker ~~n lite längre kun~e sällar sig tiH .vildkatternas skara,
det .dock liänt, att den nyinrät- soin. nu i mera ·vuxet tillstånd i
tade samaritstationen i Mb11e fått flera kvällar med sin sångkonst
tas i anspråk, varför man. får va- konkurrerat med tonerna från
ra tacksam för att denna institu- restaurangernas dansorkestrar.
tion kommit till just här och ~.ot
Vanligt· är iblapd att fo,lk skafdem som bidragit till dess for-. far sig en kattun"e till sommarverkligande. Place~ingen i te~~ nöjet. Den är väldigt· söt och älfonstationen nere vid hamnen ar skad, men· när vintern kommer
också ~ycket lämplig med tanke blir de ofta herrelösa· och drar
pä närheten till sjön och möjlig- omkring i nejden.
heterna att fä kontakt med sama. ·
-gq.
riterpersonalen. Råkar man så
• '
--·· 1
känna dessa · personer närmare
·
·
bör man :tta1!~~~!~~;-~~~h~a-,.~~~ ,I' R·J;N_I/ ~ /<~' f.~.R~;" ;_· ": ,-
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vllnne( Vlgi1es J?l; :fredagen stoftet efter fril· Hlldur···Larsson, född
Elfverssop., m;lka till fr'amlidne- cijrektören f Sveriges FartY.isbefälsförenlng
sjökapten Nl).s Larsson till den eviga
vilan. ·Akten .ilgde ~ i Mölle ·kapell.
Vid båren prestaverade sjökapten An·
ders Andersson, Hlllsingborg Ci!ih sjökapte11. John Pihl, Nyhlimnsläge; Den
högtidliga akten bileddes med~Afr av
Bach ·utförd av Arne Cronber&' ·.'violin
Sven Astrand, orgel,. :v,ärefter;:'. följde
ps. 16:1-2. Officiant. var kyr~p)lerde
Gösta Wltzell som .·'höll be~telse
med utgäng frAD .orden i DaVids ps.
119:90 "Frän släkte tiU släkte varar
din trofuthet", vareftt!r: ·följde jord·
fästningen och. ps. 144: ~ .. Efter altartjänsten sjönp ps. 21 ''Härlig är jorden". och akten avslöts med "Aases
död" .av ~ ~rieg utförd .på violin uµ
orgelackompanjemang.- I kapellet var
smyc'.tat. med. blommor· och levande
ljus. I den rika. blomstergärden märk•
tes
frän Stiftelsen Gammel·
gärd och ·syföreningen .pä Essingen
vilkas tack till den avlidne frambars
av kyrkoherde Gösta Wltzell. En vac-

xal'l?w

k~; -blo~t;~~d· p"cydd~ bi~'.- Efter I

~ningen fördes stoftet· till .kre- I
:Si!:.riet 1 _Hälsingborg . för eldbe~än.. .
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Hört och · hänt vid Kullanäsan ·Hälsinghorgshil ha~ade · ...
För att lugna alla de som gjort badväder också verkligen upptäck\
oroliga förfrågningar om den bort- Kullabergs och skogens behag.
upp och ner'på.mölleväg
Annars var det mycket folk sa•
sprungna källlngen är det väl bäst lat i byn till konstberidningen. An.
att först som sist tala om, att han märknlngsvärt va<'kert flöt den
nu återvänt {m fadershuset och be- stora bilströinmen !n på fältet vi4
finner sig i högönsklig välmäga. kapellet, men det flr vi väl nä"'
Att han trivs så bra, att han inte mast tacka polisernas utmärkta a"'
vill Atervända ut .igen, utan mAste bete för: Med det nya reglementet
anlita s;mdlåda m. :n. inomhus, är får man I övrigt numera inte s•
väl inget att fundera över med den patrullerande polis på lördags- och
rådande väderleken. Det vill knap- stora trafikkvällar, men i detta
past sommargästerna heller, dvs. fall var en man förtänksamt nol ·
med reservation för sandlådan.
engagerad av arrangörerna, så at\ '
Annars får man säga, att tlll· styrkan var två man.
strömningen av badgäster och · Den gångna veckan har särskilt i
längden av deras vistelse här är för de yngre in- och utombys bad- I
aktningsvärd om man tar hlinsyn gästerna gått I förväntans tecken
till den bortsprumma sommaren. i och med resandet av brandkånl- .
En P-bilägare stacld att förse sig festens nöjesfält, som förra året
med en försvarlig laddning lektyr hade sån tur med vädret. Många ,
tyckte till och med att man vilar tjänstvilliga små nävar har tagit :
riktigt bra i dåligt väder på ett bra ett tag här och där i förhoppninl
pensionat, och det ligger det na- om en gratisentr~.
.
.
turligtvis mycket i. Blir det så lite
Det är verkligen att hoppas, att
hyggligt väder någon stund har vi brandkårens mannar och jdrotteo .
ju alltid den stora fördelen med folket skall ha tur med vädergudar- :
härliga promenader på berget, vi!- na i år också, då man tar rätt sto- ,
ket ju inte gives på en flack sand· ra risker i och med engagerande ;
strandkust. Det blir till och med av så dyrbara artister som Alice '
riktigt !ungt inne bland träden och Babs, som visserligen drar mycket
skiner så solen fram en liten stun!l folk, som dock väl knappast kan
kan man ha det riktigt varmt och stå i ösregnet o~h nj~ta av sången.
skör,t eventuellt njutande med·
När detta skrives tiuter stormen
fört kaffe eller matsäck. Men det och havet ka~tar sig med raseri
behöver man naturligtvis inte lära mot klipporna. Stiligt - men knap.
ut. Tvärtom är det väl så, att mån-I past ägnat att locka folk utomhua.
' ga verkligen i avsaknad av vackert
-gq.

1-V "Kr = S.I I
Lördagen.·den 7 augnstf .1954

Hört och hänt vid Kullanäsan
Ingen sommar på länge har Kul·
laberg stått i en så frodig grönska
som i &-. De tunga skyarna med
de ltlinga regnen hac givetvis
sörjt för den saken. Annars om
åren· har man beklagat; att förvi·
rens ljuvliga grönska så snart. för·
bytes I: gritt eller brunt på för
torka utsatta ställen, Allra helst
som turisterna pi grund av att .de
flesta semestrar förlägges till juli
. inte får njuta av allt det vackra,
som ju l sin första· blomstring är
som alla skJ:rast,
· Nu har man•. som· sagt. fått nog
· oeh övernog av grönska, och dess
livgivande orsaker. Om man med
orsaker tänker på vatten kan kan·
ske en och annan 9ock opponera
sig, ty alla brunnar har ändock
Inte förmått hålla vatten utan så·
dant har måst köras till förbrukningen för att det skall räcka till
behovet.· Visserligen kan man kanske karakterisera sltuatloneµ sa,
att förbrukningeri 'så 'här 'Ars ·är
exeptionellt stor och att .tillgången
under vintersäsqngen ·täcker deh
då mera normala förbruk\tlngen.
Men summan av det hela måste
ju bli att vissa fastigheter trots
vätan saknar tillräcklig vattentill·
gang för ärsbehov'et. · · ·
· Motsatsen till ·vattens··anskaftan·
de eller dess avförande från dag·
ordningen eller och om så· Vill,
dess bortförande från fastiglielerna, k~mmer väl troligen •att debatteras; pi den ·extra mwiiclpalstämma, som ryktesvis skall äga rum
lnom•.l!Il ej allt för _avlägsen,~t!d,.
•
. .. ,.., •.
Valet- till det nyinrättade ·mun!·
clpalfu1lmäktige kommer väl ·ock: si 'att stå i förgrunden:~ar.,intres
. ;,set,'men··därvid tbrde VätkDapiiast
sambälleta;·~ögata ·~.beslutande~ organ kunna ~. någon ställning el·
: ler'. fatta ·~a: beshJt i avseende
·på ·'kåndic:!iiter'. eller .listor., .Skall.
det ·~huvud· taget ~:disku
teras• kandidatnolilinering ·eller ge·m,enil~ ·listor dä, alliillinheten

:llhdl.i'ii-·: ·· d-flr d,et'vähcydllgt
' ... >lir~·;
. ~~~i
. ~d,''V"alet.

Ett ögonblicks ouppmärksamhet
av en hälsingborgsbllist beträffan·
de styrningen orsaka.de i går mor·
se att hans personbil hamnade
med hjulen i vädret. Bilen var på
väg från.Mölle mot Arild och olyc·
kan hände på den långa raka vägsträckan strax efter utfarten från
Mölle.
När föraren förlorat herraväldet
över vagnen styrde den av vägen
och rämnde· rakt på ett träd vid
vägkanten. Bilen träffades på
västra framstänkskärmen. Trädet
böjdes och bilen· köi:de med framvagnen upp efter stammen. Av

Hur man ·än gör och beslutar .är
det naturligtvis viktigast, att sa~·
hällets bästa står för ögonen. Sker
så har man ett mycket aktningsvärt mål framför sig och behöver
inte tveka att ta ställning.
Den berömda Kullasillen ha:i- redan börjat gå till .och fångster på

.Ål. 1.

30-70 kg. ir ingen ·ovanlighet,

trots att den egeµtliga silla•tlden
ännu Inte är riktigt Inne. På min
förmidclagspromenad hade jag också nöjet _tillönska en fisl,tande sjökapt,en god fiskelycka. För många
garn vågar man dock Inte sätta
ut i taget, di det på de bästa .fiskeplatserrta ute vid.Fyren och.under
vissa förhållanden är ganska riskabelt för fiskredskapen.
.
Slllen är eljest i är som ~rs
av utmärkt fin kvalitet ocl,1 gör
skäl för sitt namn, det är det 1ngen
tvekan om, Förutom som en god
rätt pi bordet .njutei: , också den
tlll PeHe Ryåöpte, , killingen .,Qen
med stort välbehag, såväl rå jibi:p
stekt, varvid ögonen förvanii1as
tlll två streck, och de öppnas blott
för att titta efter· näSta godbit.
1
. .
. .
·-gq.:'

I
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den kraftiga stöten rycktes trädet
upp med rötterna men när det sva·
jade tillbaka slog vagnen runt och
hamnade på taket på vägbanan.
Trots den vådliga smällen och
omkastningen av vagnen klarade
slg föraren undan med en skräm:: på ena knäet och litet näsblod,
V'ilket .fir betraktas som ett rent
under. Han var lnie värre däran
än att han kunde ta sig till ett när·
liggande hus och tillkalla polis och
Jiärgiiingsbll, som sedan bilen
nts .l'litt bogserade den från p.lat-I

vä.
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Hört och hänt vid Kullanäsan
emellan-I männen
det vittnar ju gott om att frans.
kommer att hll1å sig till

Fast några soliga dagar
åt hjälpt till att förgylla upp sista
delen av säsongen sjunger den
dock nu på sista versen. De 15
millimetrarna i söndags tog nästan knäcken på det goda humöret bland flertalet. helst som veckan innan var re1ativt hygglig. .in
finns det i alla fall en hel del som
dagligen tar sitt dopp och vattnet
uppges vara hyggligt i fråga om

ordningm ·
.
·
Skall emellertid filmen h~dla
om flyktingar har man säkerligen
fått den bäste medarbetaren i Bruno .Johansson, då väl få har haft
så mycket med flyktingar att göra
som han under krigets tunga da· ;
gar, då den ena .skaran efter den ·
andra kom över-Sundet från vårt
grannland i väster och han fick
ta hand om dem i första hand.
Danska utmärkelser och hjärtliga
förbindelser· bland f. d. flyktingar
i flera länder vittnar också om
hellljärtad insats.

temperatur.
;- - Kommer det förslag, som framförts bland intreSserade personer
om stiftande av en ~
ning till "stlnd. skulle kanske denna förening kunna medverka till
trivsamhet
och
åstadkommande av andra saker
till badgästernas ökade trevnad.
Att förslaget :framrorts från badgästhåll är väl helt i sin ordning,
dl man väl naturligen miste rik·
na med deltagande av dessa och
inte så litet st6d heller~ I Skanör
-Falsterbo tycks man vara inne
på rätt vig i och med det gemq.
samma möte som avhållits i syfte
at~ utreda huru badgäster och bofasta samhällsbor skall kunna
hjälPa varandra. Vid en försilttig
, undersökning bland sådana badgäster, som i Ar för första gången
skaffat sig mera permanenta som·
marbostäder i Mölle, kan man kon·
statera att dessa trots den dåliga
sommaren blivit fullkomligt :Mölle.
bitna och anser platsen och byg·
den fullkomligt idealisk som se.

-

- ..
I säsongens slutskede är i övrigt
att notera att utläningar, . tyskar
och .engelsmän. utgjort ett markant inslag i bado~bllden. Tyskarna har i stor utsträckning haft
Strandpensionatet till högborg och
trivts ypperligt. En grupp på 15
synnerligen. treVliga engelska da·
mer i scoutuniform. gjorde också
häromdagen stället den äran. var·
för man där den dagen hade det
synnerligen internationellt. ·
I övrigt noteras. att hotellen
~ stänger. Hagman har redan
~- ~ på söndag sllr Grand .
Hotell igen för sommaren.
·
-gq

badplatsernas

.

·

mester· och rekreationsor"t. Vilkei
bådar gott för kommande är och
för intresset för ett eventuellt föreningsväsen till badlivets fromma. Vi får väl i vinter suga pi
den givna karamellen för att söka
ut den givna karamellen för att
söka ut den mest smakfulla biten. .

·--Den väntade

franskfilmningen'

på mlndag drar redan i f6rvlg
stort intresse till Bfc och man vän.tar sig nlgot alldeles extra. För ·
att allt skall gl ritt till har man

för ordningens skull bett polisen
m~pä.frltid -~-men

n

6

? ~1 •

{.() 9
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Arets första Köpenhamnshåt
på provtur till Mölle igår

.··;:.....

Sk6PP$1'edaTe

.

·,,;-...._

Polsocac~ Qmborå

pil ''Lysekil" vid besök i Mölle i g4r.

Vid Lysekils ankomst till M'.ölle
var fartyget fullbokat med c:a 300
personer. Turerna är till en bör
jan billiga söndagsturer till Kullen. Söndagen den 29 augusti
kommer Lysekil äter till ~ölle och 1
man räknar med att fä fullt till
söndag.
Till en början mäste båtarna
gå in till Hälsingborg för att kla·
ra av tullformaliteterna, men sedermera skall man kunna gä difekt
till Mölle och ordna tullformaliteterna vid framkomsten.
Planer finns alltså pä att med
dessa båtar uppta trafiken Köpen·
hamn....:.Mölle . till nästa . soinmar.
båtförbindelse Köpenhamn- -lllölle. Under den gångna somm.:ren har
Fömtom· landskronalinjen trafike-,detta varit ett stort önskemål för
rar företaget även bellevuelinjen !\fälles del, Kullens Turistförening
oC'h har n·e fartyg i gång, 11är1- har gjort .untlersökningar och sökt
ligen Lysekil, Oslo och Gay Yi- skapa förbindelser, vilket tidigare
king.
refei:.enta i N&T.

, Förutom · den attraktiO}'l som
'filminspelningen utgör 1 · Mölle,
inträffade pä söndagen äter en
stor händelse. För första gängen
i sommar angjorde en ·Köpenhamnsbät Mölle hamn.
Ryktet hade gätt före båtens
ankomst och i början trodde man
att dess resa hörde ihop med filminSpelningen.
Vid NST-medarbetarens besök
ombord skingrades snart dunklet.
Skeppsred. Knud Folsacack i Havnegade--Landskrona Linie kunde
omtala, att han . denna gäng gör
en försökstur .med sitt fartyg Lysekll för att utröna intresset för

Torsdagen den 26 augusti 1954

I

Oi•an: Mälle dansar och ler p4 arets vackraste sommardag som blev en filmdag av stora m4tt. Dllrv.nder tre belt!tna filmherrar fr. ~·. regissören Charlot, skt!dcspelaren Francois Perier som spelar en
av flyktingarna och längst t. h. skddespclaren ocl& fär/attarcn Michel Andre, den forna flyktingen
som kom till Sverige och nu gär en film av sin spännande fl1Jh't. (Den tredje fra~annen i hu.
vitdvv.drollcrna heter Pierre Fresnay).
·

MÖLLE DANSADE OCH LOG
PÅ STRÅLANDE FILMFEST IGÅR
llliille upplr,vde i går sin mr.st herrar efterfrågades · och en· del
strålande fllmdag. Det franska nya statister fick sålunda chan·
sällakaprt hacle jättetur mrd" vä,d· sen att vara med. Efterhand In·
ret. Det kunde Inte ba kommit fann sig fotografer, regissörer
och de stora filmstjärnorna.
i mera till pass än i går då
nerna från en · svensk~ fOlkfest
De första repetitionerna gjor1togs. Det är · filmens sista scener
f llOm nu., inspelas. i. Sv~rlge•. , De
i övriga skall .~ i Danmark: Tysk·
!land oeh· Frankrike.
· ·
·
' ' Alltefters'om det vackra vädrE;t
blev verkllgliet för att kuhhlriera
. i en högsommardag steg· fllm!e:
bern i Mölle. Anslag om fllm1;1ln·
gen hade ~tts upp. och redan ,kl.
halv· sju. på" morgonen var de
[första filmarbetarna · i. farten · på
skådeplatsen 'vid ·hamnen; Sriart
, kom ståtisterna "l' stora ·skaror. · ··
En del av ·dessa: hitde rest• hem
från ·sommarnöjet efter "sönda•
gens uttagn.lngar och. listan·, mås:
te därför ko1J1pletter,s. Särskilt .

see-

.
I
I

cles med folkdanslaget . från Häl·
sirigborg, där Francois Perier
dansade svensk folkdans. Efter
repetinonerna
hoppade·
han
kvickt in i dansen och lärde 8ig
(Fnrta

lo ·'-'

., \

snart de svenska folkdansturern~ .. Och hRn •yntes finna mycket
noJc I dansen, då han även I
mell~ntiden gjorde clanssteg till
puhhk•n• stora förtjusning.
'
Tagningen av festscenerna I
~lölle
hörjarle med folkdansen
o~h . allteftersom
•kådespelarna
ror sig bland deltagaran vid de
festliga långborden vidtog P.n
lång kameraåkning som slutade
1i;.ed att de t.re fl,vktingama
halsar på horgmästaren I Mölle
- här ge•taltad av överin•pek-.
toren vid Hälsl11ghorgs C. Ema- I
nuelsson •om på franska hälsar •
välkommen till S1'e1·ige. Vid hans
sida upptäckte vi även rlen kän·
de möllehon kRpten Prk och di·
rektö1· Harry Kaslengren, som är
en av lllölles trogna sommar·
gäster.
SIRta avsnittet tas 1·lrl ruffen
·I llfölle. Frälsningsarmens musik·
I kår från Höganäs medverkar i
1
denna scen. den tosts om 7-8
gånger innan regissören blev
fullt nöjd. Därefter gjordes en
särskilcl ljudupptagning.
Under en mellantirl flyttades
kameran upp på Hotell Kulla·
bergs balkong och festplatsen
omgrupperades för en översiktsblld merl bl. a. vanlig gammal·
dans där ett brudpar deltog~
nenna scett togs ä1•cn I färg.
Brudparet satt hlan<l statisterna
vicl de festliga Jångborrlen, skå·
despelarna skålade med rlem un·
cler vandringen hland festdelta·
garna. På dansgolvet uppträdde
fiskare Johan Berggren med bravur tillsammans med fru Alma
öhrström i nationaldräkt.
Statisterna satt I den stekande
solen från kl. 9 till kl. 16 utan
paus och efter en fyrtiomlnutersrast var de åter I elden. Hur
många pllsner och .täskdrycker
som konsumerades är svårt att
säga men törsten var stor. Drlc·
ka fick man dock endast när ka·
meran pa•serade.
Hela llfölle torg var fyllt av
parkerade bilar och mycket folk
samlades vid filtl)platsen. I övrigt var samhället folktomt på
andra ställen, alla Invånare clel·
tog i filmning som stat.ister eller
soin åskådare. Mölle har sällan
hllft I en så trevlig dag som I
går.

I 00 Möllehor uttogs som
statister i f ranskf ilmen

I
f
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Hamn.bilden i Mölle skiftar utseende inför filmningen. Genom karusellen skymtar "Lysektl" vid kajen.

Cirka 100 möllebor blev igår
engagerade som statister i den
franska film som skall inspelas i
Mölle. De var i alla åldrar från
barn till gamla. Tioåriga bagaredottern Gunnel Sandberg med nor·
diskt blonda flätor blev särskilt
uttagen för en liten roll i filmen.
Nordiska typer eftersträvades så
långt möjligt, och därför fick en
del mörkare. skönheter i de lägre
ål~arna se sig förbigångna av
. mera ljuslagda typer.
Förspelet till inspelningen i
Mölle började redan på lördagen,
då en hel del attiralj anlände till
hamnplanen, som efterhand antog
en alltmer sydlänsk prägel med
något franskt över det hela.
På hamnplanen har den vanli·
ga bilden av fisksumpar oc~ annan
fiskattiralj fått byta plats med
Kvists möllev::ma karusell och
slänggungor, positiv m. m. En från
Hälsingborg införskaffad kätting
av aktningsvärda dimensioner har
hängts upp i en fyrkant runt om
en flaggmast, förbunden med ett
vackert flaggspel och på själva
kajkanten har uppmonterats Stor·
hallens gamla ålderdomliga kano·
ner, som annars pryder infarten
till vad som snart kanske blir
vårt nyaste förnämliga 'hotell ytterligare en attraktion. Vid si·
dan om står ~n gammal mina, som
försetts med till utseendet farliga
.horn air' den gamla. typen - den·
na gång dock blott attrapper av
t~

Redan på lördagseftermiddagen
och kvällen var allt vad som finns
kvar av badgäster och snart sagt
alla möllebor, som kan gå, försam·
lade på hamnen, där först ett folk·
danslag från Hälsingborg i nationaldräkter övade gammaldans och
sedan alla de 'hittills tillstädes·
komna attiraljerna beskådades.
Barnen roade sig naturligtvis
kungligt på de uppsatta gungorna
och karusellerna, helst som nöjet
denna gång var helt gratis. Alla
möllebor uppmanas att anmäla sig
som statister på söndagsmorgonen
och redan tidigt i går morse sam·
lades en stor skara statistaspiran·
ter på Hotell Kullaberg, däribland
en hel del barn, som på grund av
filmens karaktär denna gång inte
bara kunde få vara med och sta·
tera utan även får betalt för att
åka karusell. Hälften av filmsäll·
skapet bor på Hotell · Kullaberg
och den andra hälften på Storhallen.
Många möllebor har redan tidi·
gare medverkat i filminspelnin·

gar, bl. a. den gamle hederlige .
sjömannen och fiskaren Johan 1
Berggren med snart 80 år på nac- .
ken, som redan har en roll vikt
för sig i filmen. I övrigt kan meddelas, att filmsällskapet besökt hr
Berggren och hans maka i .deras
trevliga hus, ett korsv~rkeshus av
den gamla fina sorten med halmtak. Man skall filma huset utvändigt och ·ta interiörscener i äkta ,
möllemiljö för att få det hela så'\
autentiskt som möjligt. Detta korsvirkeshus är det mest äkta och'
trevliga man kan få tag på i Mölle.
Redan på lördagen var en hel
del möllebor engagerade i förbe- ·
redelsearbetet med uppsättning
och målning här och var på de
olika attiraljerna.
·
Den kända stockholmsmannekängen Kerstin Bergström; som av:
brutit sin resa från Milano till
Stockholm för ett uppehåll i Mölle
på Villa 1\-Iarga, har förlängt vis- i
telsen här och kommer också: att I
medverka i filmen..

Ii
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Möllefilmårllå' ~ek e~ ;Även Brunnhy går m--ny ·dag
f. ..
· · . med. . 1dealvader ·
or tva polisdistr-ik.t
o

I

Kommunalfullmliktige i Bnmn· länsstyrelsen borde göras det till-

by hade eamman.lräde i gir k'vlill lägget att polisväsendet snarast
varvid man bL a. behandlade frå· möjligt borde förstatligas. Ärengan om den aya bldeJJIJngen BY det diskuterades under en timmas

LiUa blonda mölletösen Karin Svenson kommer med· pd ett hörn
när hon·svänger;i gv.ngan;vi.d.•möll.efesten.;Hon.fllr en sli.rs-kilå repUk när ·de -tre fly_ktingar,na ·i fUflen pas,serm: henne.

.··;-...,

· Filminspelningen i · l\Iölle syn-·
tes på torsdagsmorgonen· inte .ha
så goda utsikter. Morgonen in·.
gtck med moln och dimma och·
mlstluren pl · : Kullens· fyr gav
:signal. hela,' tiden.. . . , . . ,.,
Förberedelllefna, . 'för nästa' scen
vtd ha!nnen •tog:·dåclt: sin· början·
pä ~orgonen ech- -iDspelniDien

flyttades till kiinteri av stora
hamnbassängen, så att kameran
p,ä ;o;let ~e\le,s. f,1)'.tt_ade .kapiera·
splret kunde · börja · arbeta vid
ruffen, där man._ s!uta4e I går.
. l?,'amför. ruffen , hed!' diverse
marknadsnöjen ltI)pstllllts. Lika
mångs· · statister· som föregäende
·
(fwta.·6.. sid. '7..)

-dag ~to--;I;;-t;.~e~ dl -v~;-~jäi- j
va. festscen~ j>ara. en detalj av I
den stora festplatsen från onsda··,
gen.
Gärdagens scen fick ·tagas om
många gånger. Än var' det det
ena: som hängde upp 111g· o~h.-än
det andra, alldeles som 11ig ·b&r
vid. stora inspe!nlnga~•. Ji'ilmhjli,l·:
tarna; .börjar en promenad alld.eles ·vid ruffen och i.en fortsätter
promenaden utefter Hela' den s~
ra ' .liamnj>as&ängen, ·. ".•rtör ka·
mera, iiträlkastare. och ljudarm
måste· åka ·en lång ·väg· fm.mför
skådespelarna.
Den: energiska
scrlpt·glrlens penna glc~ för ~ullt
och högen av block hp"1 hade I
famnen växte.
".
Pl själva kajkanten satt tre
äldre gentlemän och idkade fiske,
inte med · splnnspö,: sc:im :m_an
först hade länlit ihop; ·.utan. med
vanliga .metspön, flO~ hade ordnats. kvickt och. :llltt och ~ert
Inte är sä vanliga ·1 Mölle hamn
och säkert inte skulle godklinnas
av fiskarna på kusten i ·vanliga
fall. Nu var det filni och dp. gick
det bra. De tre fis~rna •. som sil.kert är lyl1tliga' nog att fl. komma tU1 synes pl filmen. var fll·
tige filmaren . Johan ·Berggren:,
Johan Lundberg ocp.·, Osca,t'. .. L~ndelöw: .. ·
··
··

polisdistrikt. Fullmäktige beslöt
att Brunnby skulle yttra sig posi- tid och farhågor uttalades för att
tivt för två distrikt. Beslutet var i händelse av endast ett distrikt
dock inte enhälligt utan ärendet skulle kommunen berövas i nägori
avgjordes efter omröstning.
män sin självbestämmanderätt l
Sammanträdet leddes av skogs- polisfrägor. Det betonades även
~ästare Erik A. Eriksson. Första att polisproblemen är nägot olika
ärendet gällde en begäran frln i staden och på landsbygden.
kommunalnämnden om anslag för
Fo!kskolestyrelsen begärde kr.
upprättande av en generator för 503.000 för att uppföra skolbygg.
Brunnby kommun. Flera olika fir- naden i Nyhamnsläge enligt an.
tagna anbud. Ordf. yttrade I diskusmor hade inlämnat anbud, och sionen att entreprenadsumman,
inan beslö• antaga Eglers stads- kr. 411.000, kan inte anses vara
planebyd i Stockholm, vars an- preciserad efter· som den är f6rbud löd pl 25-35.000 kr. och en sedd med reservation för kostnadsgaranti att kostnaderns ej skulle stegring. Han bemöttes av hrr
överstiga 50.000 kr. För ändamä· Henry Svensson, Brohed, m. fl.
Jet anvisades 20.000 kr.
som ansåg att lönerna är säkrare
Polisnämndens förslag .till ny för ett år framät och att man vän.
pollsdlstrlktslndelning · föranledde tar fasta eller fallande priser pl
en I!ng debatt. I ärendet föredrogs byggnadsmaterial.
landsfiskalens yttrande till länsDet antagna anbudet var 10.000
styrelsen vilket hade biträtts av kr. lägre än det som låg näst in·
Iandsfogden. Enligt detta yttran- till. Man väntar att slutsumman
de skulle landsflskalsdistriktet ut- skall gå upp till 650.000 kr.
göras av ett polisdistrikt bestäen·
Fullmäktige fÖ!jde kommunalde av Höganäs stad med landskom- nämndens förslag att bevilja med. munerna Brunnby, · Jonstorp och len men att dessa inte flr tas 1
Väsby vilket vore att föredra ur anspråk förrän "fter det att bepolisiär· synpunkt. Polisnämndens sked ingått frln finansdeparteI utredning hade utförts av kommentet beträffande länen.
munalkamrerarns i Väsby och
Brunnby och nämnden föreslog
att fullmäktige .skulle uttala sig
för två distrikt enär kostnaderna
1 stort sett voro · desamma, samt
att kommunalförbund skulle upprättas med de övriga kommunerna. Vice ordf. Henry Svensson
föreslog att det endast borde finnas ett distrikt.
l Eftlt1' votering beslöt fullmäk· Båtärna i ·hamnen utefter -skå·
tige uttala sig för tvl d1strfkt, 14 despelets väg hade hissat fär,n.t.
röster avlades fÖr pollsnllmndens ka segel och många brokiga flag·
förslagsutrednlng oeh 5 för hr gor prydde ordinarie och extra
Svenssons, 3 ledamöter avstod.
flaggstänger. för att • det b.ela
.
skulle , se festligt ut. Turhitbåli'ullmäktige beslöt pl förslag tarna i ha1Imen hade en ,stor-dag
av ~ Levin ait; I yttrandet '111 ,och de många.deltagarna i en ut,flykt blev ett stort minne rikare
då de från. hamnbassängen· kunde .få se fransk fllmlnspeining
från parkettplats. · · . · ·
Allt efter som d;lgen ·, fra~
skred ·klarnade väd'ret allt mera
och efter Iuric;hdags . kunde ·in·
spelnlnpma ·ta· sin början I nära
på. Idealväder. Solskeiiet,
in·
te alltid var -Bä Starkt, fick: dock
hjälpas:· upp med :· nera stråinstare, varifrån · strömmen erhålles
från ett ambulerande ·. elektricitetsverk llngt frin lnspl!!lnlngsplatsen för att l~te ljudet skall
störa.
·
,'
. Bara ljudet .vid en •fllm~l
rting är värt ett ·kapitel för sig,
m.ed de många sladdar och·· kon·
trollapparater som hör till; ·
Filmfesten · i Mölle :t'ortsätter
och hiiriikn'as pÅgA veckm(.ut 'om
allt går i Ils. Liksom _dagen In·
nan drogs mycktit :foni:. till- &81!1·
hället och frlgan är. om' mt.8. det
hela kominer att .bll en:star ~
lam fllr. Mölle, när fllnien. visas
i färdigt skick. . .
. . '

som··

De franska artfsti1rna .lir · mycket förtjusta 1 orten och· den
vackra naturen, vilket ·slinkflt ·
kom tlll uttryck etter ·onsdagens
tagningar, då reglsilören. tt\ed "·hr·
Emanuelsson som -tolk· ~l'· lSvuit'
älskvärt franskt maner framförde pl;'odW:ientens ·· tack tm :· a11a·· ,

St$ti8ter. Och ~ .'d\9~~ ·ocii:
bkl.dare.;.::. \ l ;, .. ·;·-.":~·;~... /•· .• /".: .
, I ~·1r·-man?Jliir,.. f&i'att'
arbe~
ini& för '
.;i;jU~
inen. d~ tr,e' '.fllmWältarhå' l!B,' till.
irUnnlt 8iS stor sympaW ~ iitt.
illskvllrda -. upptrlldande lntör. alla

oc11:

a,tt
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'Mölle dsanerar,
hamnstranden
·
~~!ö~~~;~~~~ ~~n~=~es!!fts~:
me omdir1·ger1·ng av avlopp

en
person som var efterlyst. Han var

tist vid filnunspelnlngcn. Han ha·
de emellertid avvikit frän sin övervakare. Mannen harle gjort sig
Munictpå1stämma med Mölle muskyldig tlll stöld av 1.400 kr. frän nicipalsatnhälle har hlllits i Gylle.
husvärd I HälsingbOrg.
röds folkskola Ul'lder ordfötandeFUminspelnfngen i Jflölle
skap av folkskollärare Gösta Svenshar nu avslutats. De sista sce- son.
ne1"118 togs i konstnären Lars
Först pä föredragnlngsllstan stod
Norrmans stuga oeh ute på. hamnpiren. Nägra statister medverka- ett förslag av municipalnämnden
att
municlpa1samhället skulle överde inte och därför var det inte sä
rörligt som vid Inspelningarna. ti- taga en avloppsledning frän Bökebolsvägen
genom ett antal privata
digare i veckan. Fllmsällskapet avflyttade i gär för att fortsätta in- tomtr.r ned till havet. Ledningen
betjänar en del fastigheter inom
spelningen i Gilleleje.
Böke\Jolet 1, vilka ej ha annan
möjlighet till avlopp och nämnden
hade föreslagit att fastighetsägarna I samhanrl med övertagandet
skulle deltaga i kostnaderna för
erforderlig omläggning eller reparation.
Enär ledningen är Intagen i upp.
gjord avloppsplan och annan möi·
llghet att ordna avlopp från en del
anslutna fastigheter på grund av
höJdskilln11den och markens beska rrenhet knappast finns beslöt
stämman att ledningen skulle över.
tagas utan vederlag och att ersättning för. reparation ej skulle utta·
gas av fastighetsägarna, vilka skul-

le förbinda sig att tlla det intrång
som ledningens sträckning medför.
Munlclpalnämnden hade vidare
föreslagit reparation av avloppsledningen frän Grand Hotell m. fl. fastigheter, då utloppet var bristfälligt samt för ändamälet begära erforderliga medel.
På förslag av hälsovårdsnämndens ordförande beslöt stämman
enhälligt att avslå yrkandet och i
stället uppdraga åt municlpalnämnden att göra en snabbutrednlng av
kostnaderna och möjligheterna att
erhålla lån och statsbidrag till en
avskärande ledning I trandvägen
så att alla avlopp ut i hamnområdet kan elimineras. Municlpalnärnndens ordförande upplyste att
man redan nu kan beräknas disp0nera 33 a 40·000 kr. för avloppsled.
nlngar.
I skrivelse till munlcipalnämnden hade civilingenjör Gudmundsson i Malmö erbjudit sig att lägga
avloppsledning i Ljungåsgatan om
samhället drog en 9 tums avloppsledning i Håkullsvägen på 48 m.
Då .åtgärden var fördelaktig för
samhället och kunde komma att

g} i.
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främja möjligheter till bebyggelse
hade muniCiPllnln'lnden tillstyrkt
och anhöll om erforderliga medel,
vilket bifölls av stämman.
Man diskuterade därefter nämndens förslag till yttrande om ny
polisdlstrlktsindelnlng.
Därvid
framhölls svärighe(erna att med
nuvarande ordning få tag I en
tjänstgörande polis samt de större .
förutsättningarna att rationellt dl- ·
rlgera polisstYrkan om ett stort
distrikt finns. Stämman beslöt
emellertid I enlighet med nämndens förslag uttala sig för att ett
landsbygds- och ett stadsdistrikt I
bör finnas. Detta förutsätter kommunalförbund mellan · Btlll'lnby,
Väsby och Jonstorp samt· municlpalsamhällena. Liksom i Brunnby
kommunalfullmäktige beslöts att I
uttalandet göra tillägg med önskemål .om polisväsendets snara förstatligande.
I
Att jämte ordföranden förrätta 1
munlrlpalfullmäktigevalet den 3
okt. utsågs byggmästare Gösta An.
dersson och kamrer Erik Jönsson
med Bernhard Bengtsson och Gustav Möller som suppl.eanter.

I

'./

··--

Köpenhamnsbåt planerar Gemensam lista vid
Mölle municipalval·
regelbundna kullaturer
Om det går så som skeppsredare ogynnsamt för resans fortsättande
K. l~olclscbak har tänkt sig så kom- norr om Svinb!ldan plnneras att
mer Mölle och ev. Höganäs att bli
anhalter för båtturer från Köpenhamn till Kullen som planeras fr.
o. m. nästa år.
Passag'erarbåten L~·sckil gjorde
på lördagen och söndagen ture.r
mellan Köpenhamn och llfölle. Det
ulev mycket lyckade Kullaresor i
det vackra vädret.
Efter båtens ankomst till Mölle
i går hade NST:s medarbetare ett
samtal med skeppsredare Foldschack. Han meddelade att dessa
-·
utflyktsresor kommer att fortgå
~arjr. söndag i sept.
Fr. o. m. den 15 maj nästa år
planeras turer 2 gånger 1 veckan
; onsdagar "~h söndagar samt under
I högsäsong<.u även lördagar, varför
1båten då kommer att angöra Mölle
· 3 gånger i veckan. Om vädret vid
något tillfälle skulle visa sig

1

fartyget i stället skall angöra Höganäs där bussar då kunde stå t
beredskap för att föra rPsenlirerna
till Kullnberg. ÄYen vid ankomsten till Mölle skall bussar stä till
reds p11 kajen med vilka passagerar kan föras till Kullens fyr.
Uncler VilltC'rnS lopp kommer
skeppsredare Folclscl1ack att förhandla med tull och passmyndlheter för att fil förlagt tullvisitation
till Mölle eller Höganäs.
Fartyget tar c:a 300 passagerare
och de turC'r som hittills ordnats
har varit fullbokade redan pä mändag och ti~dag till kommande sön·
dag. Hr Foldschack räknar med
att få en god säsong pä denna linje
under nästa är. Mölleborna ä sin
sida är givetvis mycket glada över
att dessa båtturer nu kommit I
gäng.

Efter municipalstämman I Mölle vidtog det utlysta mötet för att
diskutera municipalfullmäktigevalet.
Ordföranden inledde förhandlingarna med att redogöra för upprättandet· av listor till valet. Då full·
mäktige skall bestä av 17 ledamöter flr 19 namn uppsätt;ts I två
spalter, varvid de vänstra namnen
blir kandidater och de högra ersättar~;. <>!l1 -aJ!!1 namnen sättes
under varandra·: får dubbelt så
mänga eller 34 uppsättas I följd.
Sedan de närvarande uttalat sig
för att alla .partier borde gA fram
med en gemensam lista,· då det 1

:· ,,·:,:.J.
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Fredagen den 17 sept.. 19$4

Möfle har nominerat sin
första fullmäktigekå'r :

I

off.;..~11~ mö~ G:ylle-1 d~son), förs~

Vid ett
i
kustuppsYnlngsman
röds folkskola under ordförande- Petter Athos (fru Aina JOhnssonJ•
skap av • folkskollärarek ~~ :!=::.:!.i~~~=efson
~=
Svemson tJi•kulerades. . and1dater · son (fru Majken
lill en gemensam li•la för Tal a• Jilrnvägst,jänsteman Nils G. N
·
Mölles fönla munieipalfullmllk- UöJtnant Frank Elfvenson), f. ·ltufd>.
ge.
.
· öffruppsynlngaman Anders :Malmber!r

VO::
LlndelilwNl1:"'..,k
.

. Ett""il~\gare;:'mg~ifu

·=~=~<
dtii), lng•; ,Claes ·pa

· ·iY;Bld• .blbV . <ersä~t.nr"" .lnOm. paren•

affärsföreatind&n!' ·JO!ll'l · Etik Jolm11son (dlversearb. percy .• 1114plln),.; &nlc!o
kare Ake Svensson (frlsönnlist. Knut
Nilsson), droskilgare c. Axe1S801l.
(charkuterist s""° Oloon), ~· - - - - · ·
s;Vnlngsman Arne Svärd. (kustwakt
Nils Ake '·Jansson>, ··~· ;q...1'~
'{~ ,. 7
Jönsson (målilre"Otto'PetterSilon), frU
EmmY Anders&dft Uru_ Ll81r
B!llckare Olof Sandberg '(mllare Thura ·
Xronholml, f~ Gerd.,Elllman
~· Sahlaten)•• · . ··'\"-1:;,.,. : •.. ' ....

Uppda·
: git At ".lil1; :komµUill, ·!iU u,pp .. ..
· namilförriilllg tll) liif siifulltigäl
'
vilken m1 förelåg ~l behandling.
Mötet .var talrµtt besökt ocn föranledde en· llvUg diskussion. Efter
·
vld•""
'.....--"""' • ..._ -.öl!
d en_na . ··"'g P·~v·vn..,'l".... u ..., 1
fi!nhghet ined kommif:tms föl'Slag
på något undantag när.
tes):"ll'outakollllrare ·Gllsta · s v :<statlonsmästare" Tage HolmbergJ,
folkakollärSrlml~

· .Blglle . ' ErlkuoD
(fl"n Gerd ,l[lllnu\nl1,pollaJl1an•BJ111DO

'J'~ .(~lim,llStare

Gasta·~

ri!~

. _ <,l.alla
Ol,lnsson), -.•smASko1Jli1'1
• ,. enda
ROsenb~ (fru .. v!""" .~>.

KnfVe).•·

(frq:

:.-

./. ~ Q
•
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annat fall troligen skulle vara
svårt att få kandidaterna att räcka till, beslöts att en kommitte
skulle tillsättas för att uppgöra
namnförslag till ett nytt offentligt
möte, som skulle avhillas i Gylleröds skola onsdagen den 15 sept.
kL 19.
Till ledamöter i kommitt.en utsågs Viktor Johnsson. Anders
Malmberg, John Lundin, Gösta .
Svensson och Nils G. Nilsson med!
Gösta Svensson ~om sammankallande. SammaI\träde med kommit-,
ten för uppgörande av namnförslag skulle hållas måndagen den
6 sept. kl. 19.
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Hört och hänt vid Kullanäsan

... -;;.-...,

-·;,;-..._

Med färska hälsningar från K.
Huvudstaden och särskilt från en
hel del Kullabygds-sommargäster
till läsekretsen återses Kullaberg
m,ed. nöje· som alltid.
·
Man konstaterar, att ·ehuru våra vänner ftån somrarna inte gärna vill utbyta staden mot landet
på vintern man dock är böjd att
beklaga sig över jäktet och trängseln i Stockholm. Betraktar man
också exempelviS trafiken på Nybroplan en eftermiddag vid femtiden är man benägen anse, att vi
inte har några trafikproblem i
Kullabygden ens . en den vackraste sommarsöndag med tusentals·
bilar på väg till Kullanäsan.
För min del verkade karusellen
lockande att ge sig in i och pröva
pä. Men min Höganäs-vän satte
sin bil i garage under sin stock.
holmsvistelse och tog taxi i stället.

visning eller kyrkliga problem förekommer ju.
Det märkliga är nu att om som alla hoppas - endast den g~
mensamt uppgjorda listan kommer till användning aet bara b~
hövs att en enda person gär och
röstar, så vinner denna listan majoritet. Fast en eller annan kanske
velat .byta .ut nägot namn eller
rent av velat se sitt eget där, ät
det väl dock med hänsyn till samhällets bästa att hoppas, att inte
något företages; som splittrar
enigheten.

Ny· Möllelista v~d
:
.
1

!
•
·

.
:

I övrigt är att. notera att utredningen om den ·avskärande ledningen i Strandvägen tagit ett i
steg närmare sin lösning och för
närvarande ligger hos distriktsingenjören för statsbidragsberäkning. Får samhället exempelvis 50
proc. i statsbidrag liksom Viken
enligt uppgift rått, finns med
hjälp av lån naturligtvis inget hinUnder tiden har det sedan sist der att denna av alla önskade ledhänt saker hem11'1a Också. Förutom ning kommer till. Nu tycker man
de "vanliga" valen har också de att i sådana här badortssamhällen,
nytillkommande municipalfullmäk- som ju på sommaren är pela Iantigevalen förberetts och skall för- dets egendom, en synnerligen välsiggå i båda kommunens munici- villig inställning skulle vara att
palsamhällen helt opolitiskt ned vänta bland myndigheterna. I ankandidatlistor av personer, som nat fall får man väl tala om för
genom beslut på offentliga möten dem att här gäller inte bara den
ansetts .skickade. att handha den egna befolkningens trevnad :utan
beslutande myndigheten i samhäl- också den stora skaran sommar·
lena.
gästers.
Det torde också utan· allt tvivel
- - vara .det klokaste, då det säkerliTillgångar på andra områden
gen skttlle stöta på stora svårighe· växer fram varje dag, inte minst
ter för olika meningsriktningar till undervisningens fromma. Grunatt skaka fram lämpliga personer. den till den nya skolan håller på
Dessutom gäller ju i. dessa sam. att utgrävas och i de sista dagar- '
manslutningar inte något, som na "har den obligatoriska åttonde ,
egentligen har med de politiska klassen införts. Att denna kom·
striderna att göra, utan endast att mer att ligga på en mera prak- ·
på bästa sätt handha de gemen-I tisk linje ·är dess största förtjänst.
samma samhällsangelägenhete~~a Me_n .~ärtill blir tillfälle återkom·
såsom gator, avlopp och badstran- ma langre fram.
der etc. Varken s9cialvård, under·.
-gq.
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Till municipalfullniäktigevalet:1 i
Mölle i morgon har dykt upp en
ny lista betecknad ·"Samhällets
väl". Tidigare har som bekant en
samlingslista uppgjorts vid ett· offentligt. möte.
Den nya listan har följande
namn (suppleanterna inom parantes): FolkskolJärare Gösta Svensson · '(bilägare Bernhard Bengtsson), löjtnant Frank Elfverson
(konstnär Gunnar Wallentin)
stins Tage Holmberg (kamrer A'.
W.· :I:..andström-), ·polisman Bruno
Johansson
(byggmästare Gösta
Andersson), sjökapten John M.
Lundin
(stationsmästare Sven
Larsson),
hotelldirektör Lalla
o~~nson (fru Vera Elfverson),
·sjokapten- Nils Bengtsson (fru Em·
my Andersson), trafikbitr. Nils G.
. Nilsson (snickare Olof Sandberg),
byggmästare Anders Wellberg
.(entreprenör Walter Björk), målare . Viktor Johnsson · (mekaniker
~gon Johansson), sjökapten Chris~ Brandt (sjökapten Hemung ,
1Jö!1SSOJ?:), kamrer Eric Jönsson ;
: (direktor -Anders Nilsson), lärarinn~ Blenda Rosenberg (lärarinna
Signe Eriksson), affärsbitr.' John
EI?k Johnsson (bilägare Gösta' Elf·
verson), · · sjöypten Anders Bökberg ·(sjökapten Tore W. Svensson), chaufför Cornelius Axelsson
(frisör Knut Nilsi;on); tulltjänste. ·man ·Peter A. · Athos (kustuppsy·
~~rlgsman A. E. W. Svärd), ingen·
jor Klas Paulsson · (handl. Ing~
borg Ny-Höber), fru Gerd Killman
(fru ·Syster HolmbergL

I

· 'En· tredje liSta i l\lölle
;'.tn~u en lista till municipalfull-

~aktigevalet

i Möl~e benämnd
Framstegslistan" dök' upp i går
kväll. Listan upptar 25 namn med
f. kustöveruppsyningsman Anders
Malmberg som första ·namn.

/

'• ' •
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tisdag 5 · okt. 19~

Sammansättningen
av MöHes nya
fullmäktigekår

Vid preliminär beräkning av full·.
mäktigeledamöterna i Mölle mun!· I
clpalfullmäktige kan konstateras;
att följande personer har valts:
Frlin Samlingsllstan nr 1: Folk·
skollärare Gösta Svensson, folk·
skollärarinnan Signe Eriksson, för:;te kustvakt Peter Athos, sjöka pten John Lundin, .målare Viktor
Johnsson. Ingenjör Klas Paulsson,
lärarinnan Blenda Rosenberg.
.
Från Samlings listan nr 2: Sta- ',
tionsmästare Tage Holmberg, f.
kustöveruppsyningsman Anders
Malmherg, byggmästare Gösta Andersson, chaufför Kornelius Axelsson, snickare Ake Svenson och tra·
' flkbiträdet Nils G. Nilsson.
Frlin listan Samhällets väl: Löjtnant Frank Elfverson. polisman
Bruno Johansson, hotelldirektris
Lalla Olinson och sjökapten Nils
Bengtsson.
Denn1 valutgång blir enligt den
"LeJ!minära ~ sannolik

I

:

I

under förutsättning att av sju avgivna poströster minst fem tillfaller samlingslllltorna.
.

överst en bild frdn valet i Mölle diir fru Gerd Killman liigger •in rii..•t. 1'11/fiirriittare iir fo11.-•l,,ollrirare Gösta Swensson med bitriide "" l11mr1miisfarp, Gösta AnrJm·ssrm. Diinm<lrr f1Y1n 11alet i A1·i1rl.
Vid va/urnan tjänstgör kiipman Gttstaf Gustafsson oc1' kapten C. A. Cliffortl.

Fiir 1mme och Arlld var mnni"i· 1 Preliminärt tillsätter Samlings1mlvalrn i går historiska hiin11el- listan 12 fullmäktige och Fritt Val
ser l'ftl'r som man nu för .filrsta tre, vilket betyder att· köpman
g:ingen valde fnllmiiktige. ·Valet Gustaf Gu~tafsson, sjökapt. Bengt
i Vikrn. blev J1istoriskt så tillvi11a Pel'Sson, byggmästare Johan P.
att·drt fiireglrks av den sista mn- Nilsson blir valda.
nlci11alstä111111an som ägde rum diir.
\'alet i l'ikcn
Valet i, Miille var det livligaste.·
brrorn11e pä att det förekom tre samlade 117. röstande. Antalet röstspränglistor• .liven i Arlld kom en bel'ättigade'vår 556 och röstnings.
ny lista tlll , anviin11nlng medan procenten blir sålunda omkring
man i \'.lkl'n emlast höll sig till 21 proc. Samtliga röster med unsamlingslistan.
dantag av en avgavs för samlingsI Mölle avgavs 211 röster vartill listan.
.kommer 7 poströster. Antalet röstberättigade är· 410 varför valdeltagandet var c:a GO proc.
'-~
~ (i'
Valutgången. avvaktades med .
,.. 7
-<i v ö
stort intresse på grund av att fyra ·
olika llsttyper användes. Tre av
dessa hade beteckningen Samlings- ,
listan och en hette Sambiillets väl '
Framstegsllstan gick In under de ·
förstnämnda .. Ingen av'llst.Orna var ,
att hänför till något visst parti
och därför förekom samma kandi·
dnter på ,flera.lister, vilket bidrog .
till att öka spänningen mellan
olika Intressegrupper. ·
Röstningen utföll si att den tvlispa,lta!]e ·.·Samllngsµ&tan ·. fick . 80
röster, oph .de enspalta,c!e ·(!Je. utan
angivna .. suppleanter): 75 , J.ijster
eller samma!Jlagt 155 rös.ter. "Samhällets väl" fick .56· röster. Samlingslistan tillsätter preliminärt
tolv , platser : <>!lh Samhlil~ets väl
fem. Pli. den· sistnämnda listan blir
löjtnant Frank Elfveraon ·ooh fru
Lalla Ollnson valda. De övriga· tre
finns · även .på samllngsllstan.

y..r":l _: '.

....<•

Valet i

AriJd....

· ·V-id valet i 1Arlld"avlllmnades 40
röster! av· 197 <r&itberli~de vil•
kei :utgör· en ·~procent·. pli
20, 7;·'Föi::9!1i,nllngsllstim• ~~e~ 31

,pclJl.·för'en,~ta'med:betecl!;iililgeI·

.F)'l« VaF!limna~'e;Hister:>Denna

)1stathade :a~~tGus~f~~~-~~·
för.ta llaJlllL il.'·· ,, .•!· ,~ ...,_., - __ ...

.,..NS r torsdag

i ~kt-:-1 ~.s4 __ __ _ _

N S T lördag- 16 okt. 1954 -

Hört ~h hänt-~id Kullanlisan_ ~Höit--och hdnt vid-.Ku!Taniisan:
Bland senaste hört' Och hänt
, noteras givetvis det första J,llUnicipalfullmäktigevalet i Möiiefi · historia som en remarkabel händel·
se.
..
De olika menlng•rlktningarna,
utan ln•lag av politik, fick möj·
lfghet att göra· sig börda, ·vilket
kanske i och för sig var en för·
• dPl, fast många Inte kunde för·
stå. varför den först uppgjorda
listan Inte var tillfredsställande
eller varför man överhuvud brydde sig om att ordna hela appara·
ten I förväg med den.
När händelserna så småningom
ordentligt genomdiskuterats och
större klarhet vunnits kommer
man kanske lite mer tlii mans.underfund med finesserna. Ifråga
om utkastande av spränglistor i
sista stund kan man med ganska
stort nöje erinra •ig historien av
den skånske tnosofen Hans Lars·
son: •·om du går ut i marken och
finner en tJmlerpillP. 11.~ ka•ta den
hän mot gården. Alltid kommer
den väl hem nllgon gång''.
I övrigt är att l>Pmärka, att den
•tämma. som hittills varit öppen
för hl'!Wk och heslut:int.lrrätt för
alla nu för alltid föl"l'VttnniL De
valda peroonprna har nu att efter
moget livpr•·iigamle och med an·
•var inför viiljarna hestlimma över
munlclpalsamhälleL• affiirer - en
nog l'å knivig och grannlaga uppgift med alla de problem, som tJ..
den fört med sig att JÖl<a.
Granskar man sA vidare antalet
riillt.inde så finnrr man att ungefär hälften av hela antalet röstberättigade haft intresse för att låta
sin l>!lkt ifråga om personvalet
komma till uttryck på valdagen.
Att övriga cirka tvåhumlra icke
röstande röstberättigade skulle

lj . ..7,, -I. ..,_r ':.

s T torsdag
_ ._

21 okt. 1954

blankt strunta I vad som sker är
väl för. mycket !'agt, men det skul·
le- varit lntrPs"8nt att veta hur
det hela utfallit. om deltagandet
varit ungefär 100.procentig~.
Att vädret nu äntligen beslutat
sig för att överensstämma med
årstiden Innebär t~·värr inte ml·
gon ändring I Yliderleken. Många
hal" dock genom det Ideliga reg·
nandet haft sviirt att få ordning
I sina täppor Inför vinetrn för att
Inte tala om bctarhetarnas problem.
Kullaberg lockar fortfarande
under vackra höstsöndagar stora
mängder besökare, fast bergets
färger och flora övergår alltmer
för varje dag till vlnterstadleL
Oxelträden utmed g-.itorna står
fulla med vackert 1·öda oxelbär en läcker spis fiir .fip stora flockar
fl~·ttfåglar, som nu samlas Ciir att
välja en annan uppl'h~llsort un·
der den ka Ila ti<IPn.
En tragisk hän<IPlse. Iakttogs I
iörtlagH rlå Pn stor flork sparvar
slog sig ned pli jiir1wflgens kon·
taktlPdnlng för att rn•ta. F.n st:lc·
kars sparv hade av någon anll'd·
ning råkat fa•tna. med ena foten
I en ut1lggare odt kilmpade en för·
tvlvlad o<'h hopplö• kamp för att
komma loss uta.n att tlllstlidP•·
kommande personf'r hade den rin·
ga•te möjlighet att komma till
hjälp, då ju le<lnlngen lnnehAller
många tusen volt •triim och dessutom Inte får vi<.Miras av annat
än kvallfict'rad tjiinst!'Jl"nmnat
Me<l lika hopplös förtvivlan I
sina· hjärtan hade åskådarna inte
annat val än att' lämna "den ·lllla
stackaren 'åt sitt ''öde och hoppas
på en snar död för den.
-gq.

b. t/ J/
J
-i

Sextio år fyller den 21 okt. fru'
I'vare
Gunborg John"sson, inneh<t•'
av fh·ma G. JohnSliOns diver·

Fast de nordvästskånska bador- 'störningar och olyckor genom aln
terna så här års försjunker. i det förekomst; allt en!Jgt sakkunnll
stora lugnet utövar naturen dock utläggning.
med sin speciella charm sin drag·
Medan vi ännu håller på -att ernlngskraft på en hel del naturäl· lnra om förverkligande av beslut
skare. som i vissa fall också har och fäg~lsång förtjäruir att om•
förmågan att det allt mer avtagan· nämnas förverkligandet av fullde ljuset till trots föreviga det mäktiges beslut nyligen om bevilupplevda. Så var förhållandet här- jan<le nv medel till skolbamensomdagen med den sedan snart dus· undervisning I körsång. Sedan nåslnet gånger höstturlst.ande schwel· gon vecka häller nu skolbarn fråll
zlska målarinnan Ackcrm~n. som kommunens alla hörn under folk·
för en god vl!n i Mölle pil duken sko!lärare Lars ömans ledning på
fäste en utmärkt komposition av att öva sång en!Jgt alla konstens
Ransvlks klippor i storm.
regler.
För den som haft ·tillfälle hilra
Till bilden hör också så här års på låter clet hela minst lika t.Tevde stora flockarna flyttfåglar i full 11\gt som skolradions sånglektioner,
färd med sam!Jng på belysnings· rlär förmodligen dock eleverna l
och telefontrådar och i oxeltr'.iden förväg övat en hel del. Att_ det
inför avresan.
skånska r-et inte tolereras, niii.'
D. v. s. ·på sistone har de fått man •ittnger, är_ natu~ligtvls ett
konkurrens på eller i tråden, vll- extra krux så har i början, men
ket man vill, med ett stämmobe- av allt att döma .k~mmer det ockslut frän april i fjol. Närmare ut· så att ktmna ehmmeras, allt till
tytt ett beslut om uppsättande av båtnad för som vi hoppas i;_n väl•
1. k. sektions- och fastighetssäkrin· sjungande liten skolbarnskor, att
gar · på el-nätet; vadan Kuno ta till vid högtidliga tillfällen och
Bengtssons mannar nu till dags kanske i vardagslag också vid Sl•
gör platsen på träden sparven stri· dan om skolorkestern.
dig
Till invigningen av den nya
- •skolan, kan man kanske få höra
Minnesgoda möllebor erinrar håde säng och musik, vilket alltid
sig förmodligen den långa debat· är trevligt oclt kanske skolstyrel. ten på stämman den gängen, sens ordförandP. I hågen, när
främst i fråga om kostnadernas med mycken förtjänst inför fUll·
fördelning. Då nu dessa anordnin· mäktige klargjort blide behovet av
gar emellertid är I lllg föreskrivna Så.ngköd o<:h åttonde klass m. m.
är det dock säkert så, att de skän·
-1/f•
,ker en viss trygghet mot ?~~

han

N _S T fredag 22 okt. 1954

s·-va a o·.rnen
. och Röda blomman
pa k r I. g s st I•ge Il I gar I Möll
rt·-

0

0

'

.

seaffär, l'rlöiie. Fru Johnsson är
född I Nyhamnsläge, dotter till sjö.
kaptenen Gustaf Jöru;son. Hon In·
lUiilfo ln..ad•rades t•å torsdags.
gick äktenskap med framlidne, mrml<lda~n av r.n krlgillk 11kara
handl. Eirk Johnsson och hosatte av mindre vanllitt slag. F:n flock
sig då I 11-löiie. Makarna drev ami- lntllanrr i dräktl'r i bJiirta flit"ltt'r
ren tillsammans under 15 år och öradr. 1<lg itiimllgrn i Rpårfinnan1le
efter makens död har fru .lohnssol'I och andra krigiska n1111drag iivrr
sjlilv innehaft affären I tio år och J1rla l1;rn. I>rt '·ar rlrvf't"lla i :l:rlje
kan sålunda samtidigt med sin Of'lt 4:de klass i G;riirröds mellan• '
sextioårsdag se tillbaka på en 25- skola 0<0111 11n1lrr lr<lnlnit av sin Jii.
årig framgångsrik affärsbana I t•arinna (fiir dagt'n lmlh1anbii\··
Mölle. Hon har varit Intresserad <llngrn lt•iikrn RfJl'llP. F.rlk"80n), lig·
, av det ky1·kliga arbetet 1 försam· nade 1<ig •it dt'nna mindre vanliga
' Ungen pch har de1tagtt i kapell· mrn inte desto n1lndrc treTliga fri·
.syrnrerun.i:en samt tillhör även· Jufl..Uvnlng.
missi~nsföreningens
syförening.! Förhlstoren till det hela äl" att
H~m ~r en gladlynt och gemytlig!' l'le\•erna pA sina frivilliga hobby·
mänruska, I hög ~d omtyckt av timmar under sin föi· hobhy\"erk·
s~!1a kunder och högt a.ktad bland samhet mycket intresserade lära·
vannerna.
rinna• medverkan och unrlervisnlng, ägnat sig åt att Ciirfärrliga in·
'
, , .·
11 r v._ .:/..
dlanprydnarler enligt alla konstens .
I- I
I
regler. Dessa skulle nu Provas si\
naturtroget som möjligt. Denna
hobbyve1·ksamhet har serlan flera
Ar utövats av fröken Erikssons
!'lever och tlil sto1· del pil hennes Bilden visar Jnger Nilsson. Gunnel Sandberg och Karin Paulsson
i egenl1ändigt gjord· indianmundering.
bekostnad ifråga om material och
tyg. Naturligtvis omfattas detta Alla hade riktiga Indiannamn så- na hade sedan att uppspåra dem.
med stor förtjusning av barnen.
som Svarta örnen, och de små in· Indianerna satte natur!Jgtvls en
Glädjen över de nu . utomhus dianfllckorna lystrade till de mera hel del skräck i mölleborna. Med
övade indianlekarna I egenhändigt poetiska namnen Röda Blomman, stor försiktighet vågade sig medarförfärdigade prydnader var Inte Porlande fläcken och liknande.
betaren fram för samtal och fotoheller liten. För att det hela skulle
För att öva spårflnnandets svåra grafering, vilket underlättades se-'
bil så naturtrogen som möjligt ha· konst utplacerades diverse föremål dan indianhövdingen med slJCkede skaran delats uno i natruller. här och var i terrängen, patruller· plnnar b!Jdkat alla sina 20 .krigare.

I
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Ny restatiranghyggnad i Mölle
i brunna Elfversons närhet

Trots det eviga regnåndet tr~fa· 1heller.• beviljas_. fö1Tä~ försUrkniJ\·
·de jag faktiskt I går några kacka garna genomforts. Förslag härom
danskar, som reserv<>rat sina höst- är att vänta till munlcipalstämman
.ferier för vlstels<! i Mölle. Att de i nästa vecka. En del kanske fräOm de planer, som fru Lalla inköpte fru Olinsson som beksnt
då och då under veckans lopp gör gar sig va.~·för den utbyggnad, som Ollnsson 1 Mölle hyser, kommer den efter branden kvarstående hobesök I Höganäs är naturligt, då gjordes for några är sedan lnte. att förverkllgas i den 'utsträckning tellbyggnaden Vid Hotell Elfverson.
där finns mycket att se för den räcker till. Det upplyses ~_u emd.
_
Denna byggnad inrymmer ett 70som vill och kan.
lertid, att denna del av natet den. som hon själv och badorten Molle tal gästrum.
Vatten strömmar Inte bara ner gängen inte berördes ·av utbygg- ·hoppas på kommer inom ·kort ;en
Med uppförandet ·av den nya
från himlen' utan även frän ber- naden, och att det med den kolos.lny restaurangbyggnad att projek- restaurangen avses 1 första hand
gets sidor rinner strömmar ned i sala ökningen av energlförbruk· teras och så .att säga uppstå som att tillgodose hotellgästernas berelativt oskyddade trädgårdar på nlngen - allt fl<>r hushåll övergår en ny fågel Fenix ur den i fjol ned- hov av måltider I anslutning till
Kullavägens neds!da. Vem som till att bil helelektriflerade - inte brunna restaurangen å Hotell hotellrummen. Men givetvis kom·
egentligen skall svara för . väg- förslår med nuvarande IU'eor eller:Elfverson. D: v. s. den nya bygg- mer som förut tlllresande sombmnnar på utsatta ställen, vägsty, andra anordningar.
•naden kommer Inte enligt ~u före- margäster och sällskap att mottarelsen eller samhället, är väl svårt · Efter hand som gator och av- llggande planer att upp~oras på gas. Med det erkänt goda bord
att uttala sig om utan föregående lopp får sin lösning inom··''övre", den gamlas plats utan 1 an~lut fru Odinsson gjort sig känd för
_utrednlng, men på sina håll syns Mölle kan man också förvänta ~g till hotellbyggnaden vid södra att hålla inom de restaurangföreåtgärder för avledande av vatten·. ökad bebyggelse där lll<!d nya äJtden av dennes fasad mot väster tag hon Innehaft under sin hotellflödena vara av nöden.
abonnenter. Så stora spänningsfa och mot havet.
mannabana kommer säkerllgen
Men varfö1· förtvivla, fast '.Vi som för närvarande med bortåt
Den nya byggnaden kommer hel- tillströmningen till den nya loka·
·lever · I den tid, som enligt det volt kan naturligtvis inte hel~e ler inte att uppföras I samma om- len inte att bli liten. Med ~itt enagamla uttrycket är den höst de !;längden tolereras. A,tt t. ex. 'hör fattning som den brunnR, som för stående vackra läge uppe· på höjsvage kallar vår. En känsla av radio går knappast.
övrigt förutom restaurangen med den med en vidsträckt utsikt över
vår får man också lätt om man ,. När n\1 upplysningen sålede tillhörande köksanläggnlnga:r m. såväl . havet som samhället och
tar en tur utefter den med det kan väntas stiga på denna fron m. även inilehöll bostadsrum, kon- berget blir företaget säkerllgen
poetiska, för att inte säga konst; vägar man k_'.'-ns.~e också hoppa torslokaler och sällskapsrum.
också mycket uppskattat.
närllga, namnet begåvade Vildros- på att den fornamllgaste av an Byggnaden planeras 1 llkWmde
Ansökningar och ritningar m.
vägen. Ty där blommar rosorna ljuskällor - solen - också goc stil som den matsal fru Olinsson m. ligger för närvarande på länsmed samma namn - vildrosorna hetsfullt behaga.r skina på oss all häromåret uppförde vid Grand Ho- styrelsens bord 1 Malmö för
- så vackert trots regn och rusk rätt snart.
.
tell 1 Mölle. För nllgon tid sedan granskning, då I vissa fall en del
och mellankommande kyla. I san·
För att trösta tvivlande hjärta
·
.
dispensel' behövs för uppförandet.
ning en uppmuntrande och inte kan·man k~nske omtala, att gam:~a
Så snart handlingarna färdigbemindre vacker syn I tidens mör- möllebor säger att det alltid ar
hsndlsts där kommer yt.terllgare
ker. Samma är för övrigt förhål· dllllgt väder si där en vecka före
kalkyler
m. m. att uppgöras var=
landet med forsytilian i täppan, Mlkaell mar~~ad och att det sen
i efter uppförandet ksn väntas bli
som ju annars blommar tidigt på b17ukar bli battre.
påbörjat rätt snart, så att det nya
bar kvist.
I ·
etabll,ssemanget kan stå klart till
HälsingborgsutstäUningen
nästa
, sommar.
.. ··' ... ··"
· Uppåt Vlldrosvägen stundar
även andra ting· aV' intresse. Den
' Då. samtidigt gäs~en . genomgår renoyertng _; exempelvis
stora ökningen av energlförbruk·
ningen har enligt el-chefen Victor
inledes bl. a. varmvatten pA; ·ana
J ohnsson ,fört, med sig, att el-led·
rum - och bristen pil goda: hotell"
nlrigarna från transformatorn berum· som bekaht är rätt kännbar
höver förstärkas och en ny transunder högsäsongei:rui kan msn med
1
all säkerhet vänta, att det nu plaformator uppföras längre uppef~
Kullavägen för att ellmlnera span·
nerade företaget kommer att fyl·
·1a en· stor uppgift inom ~vet
ningsbortfall för abonnentel." ovani.
K:ulJabygden, inte minst• under
t om grindarna.
Nya installationer kan knappast
stundande utställningssommar, dA
säkert många . tllliesande utställ·.
niligsbesökare · påsll!ll' · på tlllflllet :
~ T_!_OrSd(J_9_ 28att besöka det natursköna Mölle.'
__,.,
Med sin kända energi och fram·
åtantla har fru Lalla OllnsSon sk·
l<!des inte kunnat slå .sig till· ro
med sina hittllls ·upp~ . resul·
tat inom hotellbranscheil. Hon 'Vill
'ytterligare göra en insats, till from- .
··i
ma för turiSt• · och badortsllvet 1
,: .Den näst sista municlpals~
Mölle, vartill hon.· ~;;all väl·
man för Mölles del hölls .i går
gäng--av badortens~invAnire, som
kväll i Gylleröds mellanskola unpå många sätt <Saknat 'det försvun·
der mycket ·stor
na ·l!llfverson.
.
· ..
'
tillslutning. Ord·
""Under. sin tldigsre verksamhet
·förande var folkliiom 'liransChen har· fru Olln8soli,
skollärate Gösta
ägt och innehaft . föriltvarand&
Svensson. Ordf.
Stadshotellet ·och StrandpaYilJon·
1 municipalnämn~.
gen 1 Landskrona, gamla 'Hotell
den rektor, ,A.
Lindström: 1 Mölle, ·som efter omöhrströni \ ~ 'som
restaurering döptes till Kullahus,
· Innehaft Uppdra·
samt Grand HQtell.
Förtitom Hotell Elfverson driver
get de lleliäste
hon ·också Storhallen 1 Mölle, dllr
9 Aren. avsade
den nu •.;aktuella •byggnadm. först
sig detta såväl
var tllnkt att uppföras. Detta skrin;
som ledamiltskaRektor
pet 1· illlmliden
lades dock i och med övertagandet
A. lJhrström.' på grllnd; · av
av E'!fverson.
·
ohälsa. Hans a\tsligelse )bif&ls.
Den avgående avtackades lnl,l~t
flertal ledamöaer.
· ., ' ·"''
Stämman . bestämde utde '"
ringen. till oförändrat 1 kr,: '"<>- :'
skattetrona och hundskattell• ~Mi
Oförändrat 1() kr; Kullens ·-~'"
f rening · fick · 200 kr. ·J .
· ·
till samhällets ' broscll.
. jades 300 kl-.. Vidare;;
100 .kr. för utmärkande av'
~gslederi P.å Kullii.tierg. 1.
!\J1Slogs ' till·. förstllrk;ilipg ~

/ö3y.. t t-.J./

l

....

s

okt.. i9S..

· Rektor öhrström
' : i Mölle avgår

~V'
..

•anslogs 1.000 kr. 'Ul" fon-.-

ei,I 'fö1" siliiihällets -prydande•. ·'
}~;·.,!··,·~·.

;

'
I
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!Nyheter i köksinaskiner
.
demonstrerades i -Mölle
1
' )lölles lokalavdelning av Bädda
Barnen har haft ett talrikt besökt
,möte i GyllerOd& småskola. vartill
bortlt ett 50-tal damer och nAgra
:herrar infunnit sig. Mötets öppnande fördröjdes dock något på
grund av strömavbrott, som om
det varat Jänge hade kunnat fil be,.vårliga fö1jder, då i programmet
~ngick d,emonstratlon av kiibma·
skiner.
! De· närvarande hälsades välkom~ .av ordföranden i lokalavdel·
ningen fröken Blenda Rosenberg,
;varefter man omedelbart övergick
1till att ta del av de maskiner, som
!demonstrerades. För denna avdel·
lning av programmet svarade köplillan Stig Nilsson från Firma Nils
!Nilsson i Kattarp, som på i allo
1
åskådligt och instruktivt sätt vi·
!sade de olika maskinernas använd·
·barhet i hushållet. allt ifrån den
1ifråga om användningsområden in·
ventiösa köksbjörnen till kylskåp,
'frysbo~ och stryk· och tvättma·
·skiner.
! En säl-skilt praktisk sak, som
/ytterligare ölcade de närvarande

damernas redan förut stora för·
tjusning över det trevliga o..b lä·
rorika progråminslaget. var den
lilla transportabla isolerade kyllå·
dan, som med is frän kylskåpet
kunde tas med på utflykter te.
och hålla mat och dryck vid låg
temperatur. En fin Sak vid fiske
turer och varför inte vid badgäs·
ternas utflykter till lands· och vat·
ten.
Sedan kaffe intagits utlottades r
en anka, vars lyckliga vinnare blev
stationsmästare fru Svea Lars8on.
Mötet avslutades sedan av fröken Rosenberg, som med några
ord betonade det stora behovet av
hjälp och. bistånd till dem som är
i svåra situationer, särskilt och
nu senast vid översvämningskata·
stroferna i Sydeuropa, och erinra· s
de i sin vidjan om de fina insatser t
Mölle-avdelningen tidigare presterat. '
.
Lokalavdelningens klädinsamllng
pågår ännu några dagar och ytter- I
ligare tillskott utöver. det redan 1
skänkta mottages med tacksamhet. 1
·
/

~~~~~~~~~~~~~

Hört ..Oc:h ·hänt vid ·KullanäS{ffl'
-~

mellan Kulls· tlskare Axel :Phll.Sve11810nii'
RO.
Det blll' n pDlka
-~
och gani8ftda renove~ng med .. mo.
nederkanten pl d~ågt ~nr~~~ f!!panya durkar och skott
m.,
molnen blinker Il en 1e n In- si 'att flskeblten sedan väl~
r!na~::fi~=;~~ f;ts st':i rln- lämpa för fiske I de ~
utsträckning över himlavalvet de farvattnen.
·den doclt tillsammans med
Omkring Kullen finns ~ lDt#t
friskhet 1 naturen skllnka nAgot mycket att J:\imta utan Dllll kOml 1
av värena spänstlghet åt sinnet mer att hllla Ull 11IIP.' norrut
Inför hoppet C!m ef!_ härlig dag 1
t halmstadstrakten, ~ dlr
den något kyliga hosU,uften.
:::iriva flake med lAnptV. U&o~_.
der vintermånaderna är ·man ltl.fe
: Frän förra Vl'Ckans stämma ute si länge i taget. men undtr
Iminns man att det efterfrågades sommaren fiskas under linP P• .
1vad man skulle söka statsbidrag rloder, sA att manskapet.. olnbOrd
till. Ja, det }tan man naturligtvis kan fä vara ute veckor l fOlld.;
fråga,. men eftersom man samti· Onekligen ett fritt oclt '.Jälvstin-.:,:
digt iieslutar h'lilidratusenltrOnors- digt. uv· för d'!n som sed8Jo...1*ftl8.· l
utgifter är Väl rimligen vllgen ben vant sig vid arbe~ till b&Va.J :
viird att undPrsöka, sA framt man Detta mister Inte 1ln t.fUlnlnl &ven.,
tnte vill stå .lnfilr grUnsen till vad om vädret Ibland tn• ir
samhllllet kan prestera. De.n pågl· talande och man kal\ fl p, & j
1ende utredningen fllr väl lämna tid utan en torr tråd ~ krOppell
svar på frAfian om möjljgheterna - allt enligt tr0vta'dig upp~'
. L denna punkt. Förutrattade mil- n1111.
· .~, :
! nl11gar är vill blist att utelll~ns
..~!~" (.
: linnu · sil länge innan alla vagar
· '· · . ·it'" h
: prövats.
·
Deri gamla a\.ersfonen mot industrier - ltmlnstone mera "stlllo F
· ·i
aamma" tndusttit!r '..;; t,ycka OCk8A
ha avtagit ·1·och ~.ed att det erfa•.
rea att · eo1tlle1'lngar gJOl'tS att fA
hit ytterligare ~Adana. En vig givetvis att llka - skattekronorna. Ull
båtnad för utgifterna.
-

I en •

mal.

·...

re...-

bergs Mstmörlca akogsrand

1

Den näst sista munlclpalstäm- · föranledde ·· en stuJlda överliggman med Mölle municlpaJsambl!J. ning men ansågs l högsta grad
·
vara en samhilleta angellgenhet
. le blev som nlmndes· 1 gir myo. för tlilgodoseende av turisternas
· ket välbesökt. överhuvudtaget kan trevnad, trots avvikande mening
i man ej erinra sig att stämman va- frlll en enda debattör.
rit så välbesökt nAgon gAng unStatförslagen för samhlllets on. ·
der de senaste 10 årell. ·Orsaken ka nllmnder och styrelser · gick
härtill torde vll l första hand mycket snabbt Igenom 1 föreslavara att söka l det Intresse för get skick. l'ör elverket noterades
samhällets an.:...'"-ft"eter,
som en omsättning av 57,200 kr. Bland
6 .....,.de största Inkomsterna finns 1Jl.
lt!uniclpalfullmäkt.lgevalet. nu upp- komst. från förslld energi 47,500.:
väckte och de frAgor som stod Bland större utgiftsposter 28,000
på dagordntngen, främst staterna för defektavgliter. Reparationer '
och rektor öhrströms aVBlgelae berlknas uppgl Ull a,ooo, maxl·
som ledamot och ordföl'Ulde 1 mu- malmätare 2,000, löner och avglf·
nlclpalnämncfen,
. ,
ter 3,000, aervlsslkrlngar, , · gatu.
Sedan aVBlgelaen föredragits ljusregleringar m. m. 9,000, kabeJ.
meddelade ftlberedJllngen sam- och förnyelsefonderna 2,800, ska~
mankallande ledamot W, Johnsson destlnd 800 och Ull samhlllet
att man nog måste respektera 8,000. I muntcipalsamhällets stat
skrivelsens innehåll, då hr öhr- som balanserar på en ·summa av
ström på grund av lider och. 84,000 kr. upptas bland Inkom&~
ohälsa inte ansåg sig kunna eller na en behållning på 30,000, skat. .
vilja .behålla uppdraget.
ter 19,300, bad·, we- och torgavglf-1
I ett längre anförandit meddela· ter 3,000, nöjesskatt och h1Jlld. •
de rektor öhrström att kritik av skatt 3,400. Bland utgifterna upphans arbete under de glngna åren tas bL a. för gator 6,000, avlopp
förvlllso Inte saknats men att han 35,000, anslag Ull nämnder och
i detta stycke fltt kli skott för arvoden m. m. 4,500, stadsplan
nämnden i sin helhet. Intresset 2,500 och Ull varmbadhuset. 5,000.
för bygden har dock förmltt hoTill ledamot resp. suppl. 1 genenom att ta sig an arbetsuppgifter- ralplankommittm för Brunnb:y
na vid senaste nyval. Han hävda· kommun utslgs vice ordf. l byggde att samarbetet 1ilam nlmnden nadsnimnden konstnär Gunnar
varit s:ynnerligen gott och hinvt- WallenUn och f. traflkbltrlidet G.
.sade Ull ,iltt vid aå gott. som alla Möller.
sammantrlden samUiga 1~
.Muntcipalnämnden meddelade
ter varit närvarande, vilket han från utredningen beträffande ananslg vara ett bevis härpå och ordnandet av en avskärande aven st.yrka och gllldjekälla. Han Ioppslednlng I Strandvägen att
efterlyste också personliga lnitla· llJISÖkan om lglngsät'lande av artlv och offervilja till samhillets btena skulle Inges Ull dlstriktafromma och förklarade sig klnna Ingenjören si att besked om
uppriktig glidje ·då en person statsbidrag ·skulle kunna erhAllas
härom dagen avböjde tack filr en senare. Statsbidrag kan ·Inte nu
ltgärd under motiveringen jag beräknas Innan ·uppgifter om be~ väl samhlillamedl~
la kostnaden :filr vatten och av·
öhrstrihn , lllt sitt anlllrande· lopp föreligger,: Sammantrlde för
ni:ynna ut I att han ·inte tog till· dlakusalon om hithörande frlgor
baka avsägelsen och tackade alla skall hlllas med dlatrlktslngenjO.
1
· som stått honom bl samt betonade ren Oaa1an· Svenaon den 9 nov.
särskilt in en gång att det alltid
Efter en stunds debatt uppdrog
varit nlimndens mening som varit stämman It munlcipalnimnden
den be~tllmmnnde och att ledamp. att under . alla 'förhållanden. interna visat en aktivitet som han fordra anbud på anlllggnlngen filr
Inte trott vara möjligt. I uppskat. att event.. se om kostnaderna Inte
tande ordalag avtackades rektor kan nedbrlngu I' fOrbl1lande Ull
öhrström härefter av W. Johns- kalk:ylerna samt att .lllllllhillet
son, A. Malmberg, F. Elfversson dllrefter utför- ar~te~ 1 egen regi
m. fl. och av stämmans ordf.
utan m:yndlgehternas .. medverkan
·Anslaget. Ull vandringsleder ös- om sidan skulle visa sig vara svlr
Ull- GID-~ . . . . . ~. i* il'Nlla i. S-. ~

tnnår

.a;:.

I

I.

Ml°MÖIIe har en gan~ka stor
oeh bra hamn llr en ldlnd sak,
men· att det ocltsl finns anRntser
till bitvarv lr Inte sä vanligt .
Just. nu håller emellertid båtbyggare ,Gunnar. Sv~nll!IOn på att !äg·
ga sista handen ./id' e'n reparation
och ·omllrtdrlng a\t en 26 fots
'lskeblt av kostert:yp, Ullhörlg
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---,,--,.-~--·-•

- •• •. ---:...:......r-:_..:_...a:--,_-."..::o•...:.•____...._,~-"--------------"=
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Moliellen, som allt .mer tenderar i Motellets· ··arkltelft: •.i ar.: ·den övrigt får d~ 'väl 8J1888 tveksamt!
att bli framtidens eller om man framstående stockholmsarkitekten huruvida ett motell exempelvis I!
si Vill dagens hotell för blllstema, Tharsten Lu~~••som.t:ör.övrlgt Kullabygden, fönlagsvis vid Mjö-1
växer upp litet var i vlrt land. Ullliingar • sl'na · Bilmmarferler 'i hult eller utefter "rlngvigen" Ve-·
Med tanke pä det förnämliga mo- Mölj~c.ocb give~via vid. 8jn .v~tet.ae pholm - Jonstorp - Arlld .tell·vl fltt här I Nordvästra Sklne hir.;.1 _Ar pasaacle på ·att beH Fle-. Mlllle - Höganäs - Hilalngborg.
vid Flenlnge ~n det ha sitt lntres> ningemotellet. . Jn~clenten ... V.id skulle ha någon uppgift att fylla
se att höra att vid Marma, 3,5 mil Flenlilge gillar· inte lll!Jllmankopp-" slsom frln en .del hlll ha. fram·
söder om Gävle vid rikshuvudväg
av lärigtradåre·~h'Jn9.te~gla- kastats.
·
. .
·
13 lgingaittes uppförandet av ett ter·vtd ~·anllggnlng;'dA ·c1et 'Förmodligen· 'kan; &Asöm nu ir
stort motell vid lrssk!ftet. '.
befaras att"·'nattglfliterna ·irtiltes av fallet I Marma; Ullgl(igen pA goda,
De~ :motell, som är det.hltwls llngtradarn'aa"'nattkörn!ng. "Arkt· speciellt tar b~ totdnlngställ·
störita. l' ll!ndet skiljer sig från ·tekt"'Lundlil!l'g'''clelar "emelJei:Ud da campingplataer, givetvis få
Fl~et på så sitt . att ·1ute"·flesaa·:~farliAiOr"'~ånde ~cket att betyda.
de~ -~-.111'..'. det. första, som lr: ~~otl!ll~ :'dl ·~~ : ;~Uertld ~ man l .fack·
·avSLtt· bJde ·.tlll'·;motellgiater och 'utftlres Bl'att:ile·blllll.·Jia~ kretsar att kunna· dra .ut alla goda
l~ .. Å~~;utaver ··~ lnt&'l11eh~'~'........f°•1''· etfårenheter av ·den kommande
mote1JAD!IS&DlnPfl flr motell~
j-catilpJll~tler'.6ell~ il&ora . anllgplngen ..1 . .Marma Ull
ln~t.'U~~. !ll'.det b~. ~ ·l ~iltlabysilåbi~~t.--:\iilta;tt .bltnaclför ~en~~ tlllk«i\Dmande
koJiimer·ätt fln1ladenn"8-, ~dml\l- .~~.a~11ib'tJU llled ~llgai;e, 1 ~Jaa!lgplngar . i
ton~"'li!:h·~-· etfdriklit: -~;~kerade:---filiar. vira· traktår.' ... " ' '
. . ·.
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.·~ ·H~mnpl~p.en i Mölle ptrdes
,j · med.'.J.{anoner och~ ankare
!

Enligt beslut vid

~enaste muni- åtminstone kanonerna kanhllnda

l

· ! cipalstämman i Mölle fick hamn- kommer att kunna beskådas. på •·

styr.elsen 1 uppdrag att med be- vita dpken övei-' en stor del av
stridande av kostnaderna ur fon- Europa.
·
den för samhällets förskönande,
Beträffande· användande av dyvar'till medlen skänkts genom tes- lika stockankare berättar hamnstytamente av framlidna fru Anete relsens ·ordförande sjökapten Nils
_, Jönsson, låta uppsätta två kano- Pyk för. tidningens medarbetare,
ner jämte ett ankare på planen att det är. åtminstone ett halvt
vid hamnens ·flaggstång.
århundrade sedan de kom till anDe båda kanonerna, som skänkts vändning inom den yrkesmässiga
av fru Laila Olinsson, har tidigare sjöfarten och då synnerligast på
haft sin plats vid infarten till segelfartyg. Själv har han varit
Storhallen i Mölle. De forslades med om att· föra befäl på fartyg
ned till hamnen först för att tjäna där sådana använts. Numera föresom scendekorationer vid · filmin- koµm}er s. k. patentankare med
spelningarna i somras. Sedan fru fyra flyn i stället för stockankarets
Olinsson övrelärilnat dem till sam- tvä. Namnet har de fått av den
hållet fick de stå kvar där pä trästock, som apterats på ankavillkor att de gavs en så "itt möj- ret. och som man pä den tiden
ligt tidS'enlig uppställning.
menade skulle åstadkomma att
Att skaffa ett gammalt ankare ankaret låg bättre på bottnen och
visade sig till en början rätt. svårt. därigenom flyna fick bättre fäste
Först hade man planer pä att fä däri.
ett frän Torekov, men det visade
Sjökapten Pyk är själv ägare av
: sig sedan omöjligt. I dagarna har ett modernare patentankare och .
: dock ett gammalt stockankare om det visar sig lämpligt och ändaanlänt till platsen genom vänligt målsenligt kommer han att skänka
tillmötesgående av en broder till detta också till hamnen, varigenom
i sjökapten John Lundin 1 Mölle, .besökare kan · få ·en uppfattning
. hamnmästare Lundin i Sölvesborg. om gammalt och nytt ifråga om
För en billig penning har det nu teknik och material vid förank: förvärvats av Mölle hamnstyrelse ringar av fartyg.
och forslats ned till hamnen. Nu
Att åtgärder vidtagits för pry- '
' återstår endast att företaga de dande av hamnplanen är en mycnödvändiga uppställningsarbetena ket populär sak, även om det till
av kanoner och ankare så har en början inte kan bli 1 den om·
I hamnplanen i Mölle fått en trevlig fattning som vld Torekov.
·
och stiltrogen prydnad, varav

I

I
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.Ävloppsprojekt i
gör hamnstr~nden bättre
M:rndi•httef.ua I Möli håll
l
.
.
på ·att llDderafika :möjlifhe~erua 8er r~ttl.Hhtils~!_rdsnämnden
o~h lJa'ke1
"
.syn""5 ..myttd1gheterna
eä B'f'.1kiiraad
J
·
1 ·

~~:t~=
t-:•:::J:!:T Ju! ~~~ö~~~f:~:1 at~:=r:g::.
ten
få en beh·dlitt h":. or. so~ 'id en fotstil Utbyggnad Sk1U1 '
11

att

.
attre utforas utan renings'1erk. Upprät
hantnstrand
M i . • ..
tande av anSökningar in
•
. un cipalnamnden i Mölle har drogs åt K'es 1
• ni. upp.
haft samn:anträde under ordföran- stråhle
J s er & .Manner·
deskap av re~tor Axel öhrström
. .
~~h behandlade då denna frå a - Red~görelse for vad som fram·
Jamte _lånemöjligheter. Vid saifi- k~mm1~ un~er utredningens gång
~antradet ''ar distrikisingen 'ören s~all överlämn~s till municipalfor vatten dCh avlopp 0 J •
stamman som därefter får ta ställ~.vensson, Måimö; nän·a::~~! ning till ansökan hos k. m:t om
~17m~e representanter för ingen- uppta~nde av ett långfristigt lån.
JÖrfmnan Kjesser & Mann
.. Enllgt vad ingenjör Gedda vid
~t~åhl~! Hälsingborg, med ch~~: forf~ål?an me~delar torde Mölle
ingenjor Sten Gedda i spetsen
mui_ucrpalsamhälle ha samma förEnUgt vad som erfarits från utsättnmg att erhålla statsbidrag
sammanträdet synes det svårt att ~ill avloppsledningar som andra
få besked om möjligheterna att ~mmuner och samhällen. Men
inom den närmaste tiden erhålla när man ~an u~?ekomma bidrag
s~ts~idrag eller bidragets storlek. o~?- l!torle~en.. darav kan ej · beDlSttiktslngenjören tillrådde dock stämmas förran ånsökan ingetts.
. att arbetet igångsättes och ansö- ~emot synes det enligt ingenjör
' kan o.m statsbidrag inges för att ~dda. re_dan nu stå. klart att fullsamhälet sl,:all ha niöjlighet att .ständ!g kosti:adsberäkning för heerpålla detta senare.
l~ avloppsnätet ej behö\•er
Vid sammanträaet beslöts att rättas.

upp.I
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Hört oc;h hänt·
vid K ullanäsan
Att v'egetationsperioden går mot
sitt slut i den mån de.tta inte redan är uppnått framgår med all
önskvärd tydlighet av tillståndet j
i naturen just nu, efter den se- 1
n,ste kraftiga novemberstormen.~
Inte desto mindre finns det fort·
farande blommor och grönt på
berget enligt vad botanikkunnige ~
Edgar Linclström på Kulla berllt- i'
tar.
~
Just nu är det förstås bara e11 i
del hösfvarianter men även blom- '
man med det trösterika namnet
ögontröst blommor just nu. Vill ,
man för övrigt veta något om floran på Kullaberg bör man med '
högt föredöme och med fördel .
·vända sig til! hr Lindström, som ·
förutom· ett rikt botaniskt vetande
speciellt är kännare av bergets :
arter.
·
Som f. d. lantbrukare på Kulla- ·
gården och utgången med stort A
frän lantbruksskolan i Hammen· ·
hög samt älskare av natur och
blommor har han haft fallenhet
och möjligheter att studera växtligheten på ort och ställe. Han anlitas också av experter på omr!Met
vid deras besök pä Kullaberg för
studier, nu senast i somras av
professor Sylwen i Lund. Hr Lindström hade därvid bl. a. nöjet upplysa om "issa arter som fallit
bort för tillfället ur professorns
minn::__

g0';.. :i
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EP .· solskensberättelse

ur r 4
·livet rapporteras frän Mölle. ·
Häromdagen kom statsrådet
Nordenstam med maka med tåg
, till Mölle för vidare befordran till
Kockenhus borg. Statsrådinnan
råkade emellertid glömma sin
, handväska på tåget. Den innehöll
både kontanter och andra värde. saker.
Det dröjde emellertid inte länge
förrän tjänstgörande stinsen hade
satt sig i" förbindelse med polis
IBruno Johansson. Med sin bil
I forslade han hittegodset till rät·.ter ägare på Kockenhus.
· Järnvägspersonalen blev naturligtvis· glad när statsrådet person·
ligen framförde både sitt och
statsrådinnans tack för snabbt
och tjänstYilligt återställande av
den förlorade handväskan!

I

Bland djuren vid Kullaberg
kan man nu om dagarna iaktta en 1
flock svanar om nio stycken. De
håller till i och omkring hamnen.
Det är ju inte så ovanligt med
övervintrande svanar 'i dessa trak·
ter, men i Mölle är det gott tio 1
är sedan man hade svanar på 1.
vintern - nota bene om ·dessa nu
har för avsiltt att stanna.
I
Vid det förra tillfället i början ,
på '.10-talet stannade ett par stycken vintern över. Den ena ·blev så , i
tam, att den kunde lockas hem till
fru Selma .Knutssons fastighet.
: Där bodde svanen i en bur under
· full frihet så att den kunde kom·
ma och gå som den ville. Med ti· !·
den blev svanen tämligen bekant
med folket i gården och den höll
tillgodo med vad som bjöds i mat·
väg.
Kanske det också i vinter blir
så att svanarna stannar och blir
.en ytterligare attraktion i hamn·
bassängen för alla de turister som
söker sig till Mölle . under. vackra
vintersöndagar: När alla nio sam· .
låts i hamnen på morgonen efter
stormen och låg och flöt på vatt· ·
net utgjorde de en vacker och :
ståtlig syn. .
,
. ·
•
Enligt förståsigpåare torde dock ;
tillg~gen på musslor och annat
ätbart vid Kullen på grund av bot· .
tenförhållandena inte vara så goda ,
att de stolta fåglarna vill stanna.. .
Men vi får hoppas på det bästa.
S.k;ulle vintern bli svår kommer
de säkerligen inte att- sakna vA!:d
och tillsyn - även om de inte
som svanarna i Höganäs kan ståta .
med egen bankbok.
·
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. Den första köldknäppen i Kulla· rlngsfritt under lika lång tid man
iläsan förmådde ej föranleda att väntar på bidraget.
·
densamma märkbart rodnade, fast
Vad skall det nu tjäna till att
Bra föredrag .vid försam-1 det dock· bildades is p~ vattenpus· man först· 1ämnar ut pengar och
sarna och lösa jordlager stelnade. sen kräver igen· dem och därefter
lin 0asaf ton i går
i Mölle
Vilket bl. a. märktes. på att arbe- lämnar ut dem igen på nytt under
'
tarna vid anläggningen av Västra andra former förstår väl endast
Församlingsafto.nen i går i Mölle
Bangatan i Mölle hade det betyd- en allvetare.
Mlssionshus var talrikt besökt.
ligt svårare att få skyffeln i stenSom föredragshållare medverkade
Men det hela är faktiskt så gläd·
och grusmassorna morgonen efter jebringande man gärna kan begä·
den utmärkte ialaren kyrkoherde
frostnatten.
Olle Mörk, som på ett 11ynnerligen
ra. Mölle är berett att ställa sig i
:Att näsan eljest rinner i stark kön och be att få ett sådant lån
roande och tankeväckande sätt rekyla är en olägenhet som kan drab- och bidragsbesked. Det är ocksåi
dogjorcle för nobelp1·istagar:n _Al·
ba vem som helst ibland. Och na· att hoppas att Väg & Vatten med
\wrt 8chweitzer11 liv och garmng
turligtvis rann det vid Kullanäsan distriktslngenjören och länsstyrel·
11om läkarmii::11ionä1• på missons·
dagen efter - eller närmare be- sen behandlar Mölles ansökningar
: fältet i Fran!'lka Ekvatorialafrlka.
stämt från ovan.
Efter en kaffepaus visade kyr·
om dessa saker på samma välvilli·,
Så nog hade ·den genomtrevlige ga sätt som beträffande Viken.
Jrnherde Mörk en del bilder som
kyrkoherde Mörk alldeles rätt vid
' vtterligare belyste Albert Schw~it·
Det skulle innebära att de stora
likaledes genomtrevliga för· kostnaderna för arbetet som· hett
I ~ers insatser i missionens och man- den
samlingsaftonen
härförliden
när
, niskokärlekens tjänst.
åtråddes ·och som mycket förhan sa' att skillnaden på vädret skräckt samhället skulle kunna löFörsamlingsaftonen började med
här och i Afrika endast är att dom sas på ett mycket enkelt sätt.
välkomstord och en betraktelse av
där har en regnperiod och en torr· Först lånar man pengar .och slipkyrkoherde Gösta Witzell oeh han
period men här har vi regnperibd per amortering, sen får man bi·
I tackade efter fö1·edraget bl. a. de
1
hela året.
clamer som åstadkommit välf~adrag att 9etala tillbaka med.
Allt vad som kommer ner plus
, elen vid kaffeborden sa.!11t riktade I
litet
till
vll
använt
vatten
skall
ett varmt tack till kvahens tala· 1
Glädjande är också ryktet om
givetvis avledas någonstans. Och
re.
·
enligt notis i denna tidning skall att rederier nu intresserar sig för
. sådan avlednihg enligt välvisa råd båttrafik på Mölle. Enligt förelig&ke i alltmer förbättrad omfatt· gande uppgifter fruktar J1'll1l inte
;.. o
atng. På ljamma ställe läses att för resandefrekvens under· stun°
HälsingborgsutställningsVikens municipalsamhälle är inne dande
på samma avledande vägar men att sommar.. Underhandlingar lär rede får vänta bortåt hela fem år på dan ha inletts och man hoppa1
allmänt på positivt· resultat, varom
utbekommande avstatsbidrag.
Emellertid föreslår de som mak· mera får spörjas senare. Liksom
te"n haver att Viken skall få ett lån om vad Inverkan tullspektaklet i
·:
till bestridande av kostnaderna och Sundet kan åstadkomma.
gq.
att detta län skall vara amorte-
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Mölletrafiken med båt
planeras för nästa ar
0

Inom Kullens turistföreDing bar
man observerat den olägenhet för
Mölle som följts av att bAttrafiken
mellan Köpenhamn och Kullen
under sistlidna turistsäsong legat
nere. En kommitt!S har därför tillsatts för att genom kontakter med
rederiföretag söka animera till
återupptagande av denna bättra•
fik till nästa sommar.
Delegerade hade ordnat samman·
träffande på. ·Turisthotellet i Mölle
med representanter för AB Sunds·
fart i Hälsingborg, ett holdingbolag till Thordl§n-rederierna samt
hamnmyndigheterna i MöDe för att
diskutera allmänna och lokala
spörsmål i anslutning till båttrafik
.Köpenhamn-Mölle evcnt. Höga·
näs.
Under överläggningarna framkom att man från rederiets sida är
positivt inställd för att uppta tra·
fiken och att utsikter finns att
disponera lämplig båt som skulle
kunna avgå från Köpenhamn på
morgonen, anlända till Mölle vid,
11.15-tiden för att därefter göra en
reguljär tur Hälsingborg-Köpen·
hamn och på kvällen återkomma
till Mölle för att hämta resenärer·
na för återtransport•:tl.n Kongens
· By. Det blir nämligen för dyrbart
att llt'a blt~n ligga overksam hela
dagen i Mölle hamn.
överläggninge.n med represen·
tanter för. hamnmyndigheterna resulte~de i att goda förutsättningar synes föreligga för ang~ing
i hamnen med tillhjälp av spelan·
ordning, ombord. Den· avsedda bå.·
ten kommer· att . ta omkring :300
passagerare. Vattendjupet 1 ham·
nen och inseg'llngsrännan har uppmätts till ·tio tot. · rännan har
ramats och ' fnseg~märke ut·
satts . i. scimmar•.
· M~· qinmanlagt 225 meters kaj
fl.ruisJ·~så · ·förutsättningar ··för
flera·'båtar att angöra·hamilen ·pi·
en.. ·g1ng; Förhlllandena · i · Mölle
hamn ·är också ~ Vid de·
flesta .vindar, även.' om.:väqret är
hårt,.på ;sj~n, utanför. . i<·> : ·· •
· 0,111d1vAr.iP.,eter skuµe\,~
Vid:ogynnaam. ~~ att .gå
in 'i :Mölle.~f~,, möjligheter: .. ~~-

gå till Höganäs •eller ·Hälsingborg
och därifrån med tAg eller buss
transportera resen.ärerna till Mölle.
Det stora cruxet för all sundstrafik är dock som framhölls av
rederirepresentanterna tullfrihetens vara eller inte vara.· Skulle
tullfriheten försvinna kan
ej
påräkna trafik.
Till protestmötet r Malmö hade
Kullens turistförening för den
skull också sänt representanter.
Skulle denna fråga avgöras så. att
tullfriheten får behållas i sundet
kommer ytterligare samarbete och
överläggningar mellan rederiet
och turistföreningen att upptas.
Bl. a. för att undersöka möjligheterna att ordna; tull~. och passkontroll i Mölle så. ått ·angöring i Hä-1singborg ej behövs på hitvägen
samt landförbindelser. i förekommande faU .mellan Höganäs, ·Häl~
singborg · och Mölle ävensom
reklam för tUl'erna och för arrangemang iland. ·
·
·

man
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Hört :~och .Häni vid Kullanäsan
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till :.dags . allt:• DU!r ·~t·
nande och dimmiga Vintermörkret
utgjorde förildramötena · ~n i lr
särskilt uppskattad ljuspunkt i'fJ.'å.
ga om trevnad·. och. lärorik · in'formation.
.
Redaktör Allan Selges föredrag
om serieeländet gav·•mte bara in·
trycket av ett ·sakligt. 'och veder·
häftigt framfört anföran~e,. utan
blev 01;kså· en nyttig tankeställare
i ämnet. Föredragshållaren liävda·
de att åtgärder mot serierna bör
komma från föräldrar och liirare.
Detta uppkallade kyrkoherde Gös~
ta Witzell till ett intressant diskus·
slonsinlägg. Han anförde att föräld·
rars och lärares åtgärder bör stöd·
jas av lämplig censur elier 'im·
portkontrolL Sådana åtgärder an·
säg inledaren.. dock . vara· riskabla
med ~nke pl det.-~a.· Qrdets beva·
rande t allmänliet'.oeh_ ti:-yck· och
pressfrihetens i synnerhet. Ehuru
båda talarna ·kunde anföra goda
gr\inder för sina åsikter och- kyr·
koherdens säkerJjgen vann mångas
gillande . ligger 'det också säkert
mycket .f. .inledaren. Asik~ 1 fråga
om pressfriheten. ocll att som botemedel mot serierna. sätta boken
1 stället All strävan till det rätta
och gOda är ju .svår. Det verkar
som om det skulle förbli sa i fråga
ot? seriebekämpandet också.
·
_ ..... · - ... ..
· Men· .Yad. gör· man . dl, nlr det·
gäller att· kämpa· f&r att,,sätta boken 1'stillet för de-däJiga.serierna:
I :r,:lrunn~y finns.likSom - vill man

'l det

DU

0

.

~

.
hoppas - pi de flesta hlll i landet
i varje skola ett rikhaltigt skolbibliotek ·med ett stort antal böcker•.
För nästa år har anslag beviljats i
med 1.600 kr. till underhåll och ny·
anskaffning. Om man delar upp an·
slaget pl kommunens c:a 250 skol·
barn kommer på varje barn omkring 6 kr. per Ar. Det kanske inte
förefaller· v;ara Så mycket, men ny-.
anskaffningen · avser att öka det
stora antalet låneböcker som r~
dan. finns 1 skolbiblioteket.
-

..

Utgifterna för sockenbiblioteket
beräknas för nästa år uppgå im
bortåt 5.500 och bokbeståndet beräknas f. n. uppgl till mellan
3-4000 band. Omräknat på antal
sockenbor finner man att utgifter- '
na här uppgår till knappt 2 kr; och
bokantalet till nl~t mer än 1 .boJc.
per in.divid. För nyanwffning' beräknas åtgå 2.500 kr. ·
·
Ser ·man pl d eårllga utgifterna·
per individ när det gäller att ~
fa litteratur till resp. bibliotek kan·
man kanske tycka att· det· skulle'
komma förhållandevis för. mAngå
kronor på :varje" barn r stillet. mrpå de lite lldre. ·
.
. ;.~ ·:.•. '
Mot bakgrunden av dagens si~. i
tuation på seriemarknaden'.ildlste·
dock förhållandet' bedömas som:.~,i
högsta gracl ·rltn>ch·:rlktigt.:)!~1.l;
gäller !fet för föräl~a att4~
ta samarbete med ·-'skola. ~;,~~i
re förs3ka_.rl4a bot' på ~det::OU~.
·
'
'' ·· · :-~;_:·~~:;!/
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Ohslbfär( med ytterligare
·. uismyc~lling av Mölle kapell
Den resande,'·.·· som låndväge:i;i
kommer .till· :~ölle. tar ofelbart
först in i blickfånget den vita stilrena kyrkobyggriaden . med sina
trappstensgavlar - Mölle kapell
- som blivit något av en klenod
för samhället. Det utgör en pryd-.
nad för byn och har med sitt avskilda läge strax vid foten av
Kullaberg fått inramning av präktig grönska mot bergets bakgi-und.
Att kalla byggnaden för kapell är
kanske inte alldeles ritkigt. Den
är betydligt större än man vid
betraktande på avstånd och under
' inflytande av omgivningens storslagenhet får ett intryck av.
.
.Ett närmare studium, inte minst
av . kap~llets tillblivelsehistoria,
fängslar och lyfter. Enskilt iµitiativ och skaparanda tog i början
på detta århundrade sitt uttryck
i ansträngJlingar att inom ~nihäl
lets gränser :skapa e:i;i. värdJg och
för sitt ändamål invtgd gudstjänst·
lokal. Gµdstjänsterila . 1 . · denna
lokal ger ·en förninUnel$e
s~
ningsfull högtid, SOP.1 ytterligare
förstärkes vid de mera mangrant '
, besökta högtiderna. · : · · · · · · . ·
Under sommarkvällens anings:
fyllda dunkel ger ett besök en väl·
behövlig avkoppling· från det brusande badortslivet. Och när kyrkfönstren 1 vinter.kvällens mörker
vackert lyser :upp j landskapet ges
ett intrycli: :av rq, .:trygghet och
·heinkänsla. Särskilt .Lett ·samhälle
med många sjöfarande söner går
då också tankar och förböner in·
'nerllgt till' dem där.u~ på havet.
framförde kyrkoherde Gösta gåvor till utsmyckning av kapel. Vid den högtidliga" a.,dventsves.. Witzell. i sin kollektvädjan för lets sakristia, som trots att kapel·.
pern på första adventssöndagen i Mölle kapellstiftelse en önskan om lets gudstjänstlokal äi: värdigt ut- !
.
•
.
·
I smyckad, saknar prydnader. Ett:
- - - - • -JW
:
1 krusifix ansågs ·vara en lämplii:
prydnad, som lämpligen i och med I
att det förflutit 20 år sedan kapel· I\
let började uppföras också med
fördel borde vara önskvärt till ett
kommande jubileum.
..
Därmed var också tanken till• I
baka till tiden för kapellets till· /
blivelse. Under 35 år dessförinnan 1
hade då medlemmar i Mölle sam· I
hälle strävat att få till stånd denna
gudstjänstlokal, som sålunda utgör ett monument över ett ener·
giskt och målmedvetet arbete och I
vittnar om •Jffervillighet från
många håll, både inom och utom
samhället.
Initiativet till kapellbygget togs.
omkring år 1900 av davarande~
ägaren av Hotell Kullaberg,
kapten Axel Andersson. ]iln kapell-.
förening bildades för ändamålet, :
man anordnade ba~arer och auk·.
poner av skänkta hamlat'l.Jelt:ll och .
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Det frekventerade våndrarhem.mei~-i Mölle har fått. Il)' föreståridare

I

I och med utgånge-n av inneva-1 nellt med inslag av resenärer från sedan hela rörelsen till SyensJ,ca
rande års turistsäsong skedde en ett stort antal nationer. ,
turistföreningen, som sedan dess
fiirändring vhl van<lrarhl'mmet · i . Ett slags besökare har fru Ce· stått som värd för stället. ·
l\lölle. Hittillsval'ande förestån· derholm haft att ta sig an sär·
Under hela denna tid har fru
derskan fru Olga Cede-rholm läm· skilt nämligen de många skolbarn . Cederholni haft hand om den le>
nade då sin tjänst O<"h drog sig som kommer till vandrarhemmet kala skötseln på ett i alla till tq.
·tillbaka från aktivt arbl'te inom varje sommar. Vanl~ga tt~rister får risternas fromma välförtjä!lt sätt.
turistlint.
kocka' lit sig själva i köket i bot·
Efter· slutad gärning väntar nu
Fru Cederholm har haft hand tenvåningen men åt skolklasser· fru Cederholm på besök av intenorn skötseln av vandrarhemmet i na ha1·. fru Cederholm serverat la- den ten för vandrarhemmen och
Mölle i 15 år eller närmare be- gacl mat, vilket varit ett inte så har liksom också på känn att en
stämt sedan år 19.19. Bortsett från litet maktpåliggande arbete med belöning för trogen tjänst ej skall
utebli. Vid vandrarhemme.t tar nu
de stora vandrarhemmen i Malmö t~nke på barnens fris~a aptit.
och Hälsingborg ligger Mölle en·
Ur vandrarhemmets historia hr Claes Jönsson med fru fatt som
ligt föreliggande statistik för år kan berättas ·att det tillkom på föreståndare och har redan lnstal.1953 med sina 48 bäddar en bit privat initiativ år 1938 då bank· lerat sig 1 bostaden 1 den f. d.
över medeltalet i 'storleksordning kamrer af Klinteberg, Lund in- Rlfveska villan, som undergltt rebland Skänes 19 vandrarhem. Fru köpte en bostasfastighet, tidigare paration för ändamålet dä fru CeCederholm har under de 15 sä- i sjömannens och fiskarens Bern· derholm ej innehaft bostad inom
songernas hektiska tu"istliv haft hard Rifves ägo och där inredde anläggningen..
mvcket att beställa, varom stati· ett mindre vandrarhem. Ar 1939
Till nästa år som man hoppas
stiken likaledes för samma år för. lät hr Klinteberg uppföra det nu- på hälsingborgsutställningen, liv·
mäler. Det har varit 1.821 besök varande vandrarhemmet på grann· liga turistsäsong skulle man som
och 2.315 övernattningar per år. tomten till det förutvarande i när· allmänt· önskemål som också ·från
Frekve~sen har ökat under se- beten
av Fågelvikens idylliska en del håll frarnhålUtS önska att
nare år och klientelet har efter badplats. Han innehade och drev vandrarhemmet hölls öppet även
kriget blivit alltmra internatio- _anläg_?_n~-~~1!__ iJ:~_år och överlät under storhelgerna på våren.
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Hört och hän't ~~1d '.K ullilndsan~:
_Att alla herrarna 1 radiodebatten / gons
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~~O=~e!id!i~~~~~e U~Jas~: i:J~t~n?~r; ~~:a ri!~=~~n-~i!!i.

:!n::rnf~~,:_ ser~emagasi!lens

Att k!tu:~~~~a~v ett ledningstei:
håret På ända efte~as so~nat med
~~~drypande deckare t~~~~I~ avf en
s1en på högkant' och
e anrar om det egcntl'
man undv
igen får lov tt
ara så mörkt Vid. Kullanä
a
-: - . .
san.
För fisket. nar Väd . . . . , . , .
så.. bra. Det kuride b{et inte ·varit "··
Molletorget, där det a. spår~s. på
att man kan få kö
ofta. hander
hemmafångad så ..
sm, om inte
östkusten hade man porterad". På
fillet intet att avv bl. a .. Vid tillP 11
ara.
.
e e, som för övrf . .
.
var
h..
·
gt VJSat ~
fort~a~~ncf:g~:es~:ktabeJ kattdam, I
· goraras fick ~~-j anterad halvan.
liten si~åtorsk t~lla f sig med en
Torskfisket åt Nr~kost.
har i stället visat st amnshållet :
Järnvägstjänstema
slå bittre. .
ä
. .
n essman, som
h :_ en. ivrig fiskare, fick sålunda
arometagen hela ao k
.. .
en bjässe J'lå 9 k
g. Dar1bland
enhart v- 1
g .. vars huvud
agc e hela 3 kg.
vi~~ ~r:.fstktabel torsk såledeF,
fula fiska~. med seriemagasinert.i

Det är väl förmod1::1~n st_?rhgen.
at.~ de (för studium?r läs~tecfp~~
. sjalva i smyg.
.
.
- - _
. Man. kan naturligtvis bli mörk·
rädd för mindre. Såsom :lärommor-·
g~nen när höstmörkret låg så för·
färande tätt att man inte kunde
se en hand framför sig i arla 'mor·
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Framtidsplaneringen
..
för Bru~bys~olorna

'i

IBRlllVMJY}{·-:·
. ...,
Adventsfeste1i':'' , ,

...

. ..,

Vid den talrikt 'besökta adventsfesten 1 Brunnby fi!rsamllngshem 1
fredags förelåg · e~~ lnnehAllsrlkt och
givande program 'bch det var på allt
sätt sörjt fi!r gästernas trevnad. I den
vackra filrsamllnpsalen hade med ljus
smyckade llngbord dukats och vackra
skolor barn frln annat håll med
blommor prydde lokalen.
I och med eller kanske snarare skolskjuts.
Efter en lnledande adventsbetraktel·
före uppförandet av den nya skol·
Rent allmänt gäller, att Ingen
se av kyrkoherde Gösta Witzell hälsa·
bvggnaden I Nyhamnsläge Inom ·part anses vara betjänt av att sko-, de han de närv&rande och bland dem
särskUt föredragshillaren, komminls·
Brunnby kommun, som . skall er- lorna ligger allt för lån~ fri;n
sätta de såsom or.eparabla ansed- hemmen: I alldeles särskilt_ hög t ter Gunnar .Akesson, Hälslngborg, vill·
komna. Så följde. adventssänger av
da skothusen i Bräcke och Smeds- grad gäller detta om sm~skol~.n,
Brunnby kyrkokilr tUI ackompanjeto1·p, har glv<:~vis. en viss fram· F'>m också. Rl längt möJllgt ar,
mang av kantor VllEtor Sylven, piano,
tidsplanering forcgatt. Varv!~ man skall och bör blbehällas i hemoch Arne Cronberg, violin•. Sedan kaf·
funnit, att skolbyggnader tills vi·. trakten. Ett alternativ är givetvis
fe intagits höll ·kommlnlster Akesson
dare i en. framtid är nödvändiga total centralisering av all under·
ett intressant föredrag om ''Gunnar
Wennerberg, trubadur. och pi!alm- · förutom i Nyhamnsläge även visning. om detta skulle kunna
sAngare". FöredragshAUaren· ·_illustre.. l Arild, Brunnby och Mölle, 1 Arlld leda till större besparingar och
rade föredrag!!t- pi ett mycket upp· · ·närmast småskolan. I· stort sett törre trevnad för· hem och skola.
skattat sätt genom· att med sin vack·
torde också. denna prognos åtmln· s Eftersom undervisningen grun·
ra .stämma· ge prov pi ett par gluntar
. stone tills vidare hålla streck.
dar sig på . statsbldiag är dock' och pi Wennerbergs tonsättning till
Endast I fråga om Gylleröds s~o- visst, att uttalandena I riksdagen
Davids psalmer.
lor i Mölle har utvecklingen .. fort I samband med sak'revlslonens arSedan kyrkoherde Witzell framfört
de närvarandes tack för vad nian fått
1 med sig tanken på en omvardc- bete är en om aldrig så liten för·
. ring av behovet. Detta skulle ~ä hoppningens källa för de omr~den lyssna t.111 avslutades festen med· Frostenssons fllmlska predikan ·"Tvi hän·
je innebära, att någon skolenhet här inom en kommun, som kan kanna der",
psalmSAng och· välsignelsen.
_I

skulle försvinna och barn~n tas sig vara 1 fara att råka ut för sk~ltlll någon annan, exempelv!:5 Ny· enheternas skiljande från den nar.. ..
hamsläge. Då. emellertid . har enl maste hemtrakten.
dkastlsaklommtoerrde ati~tllfo'~ranppf;;S:v i;t.
Ingen vet ju helle~~;orvDeagomså
! I
./
s o ar,
noga utvecklingens ..~....
. •
terligare barn föra mo:l sig n'!· råden som nu anses ha utvecklin·_ I
- -_
- - - ·- ·---- -· ---- - - ·-- ------byggnad av flera skolsalar. For gen framför sig kan ocksl. nä sin . U
U
•J
att undvika en eventuell sådan ut- begränsning och andra träda till.Vlu
U
veckling kan man givetvis också.
vart ·fall bör som sagts, den
; I
tänka sig att i stället underhålla 1mänskliga. faktom tillmätas en '
Sedan vi nu bugnats -med ~e-lskUue ,vtrf ,att ge ett efter råd
befintliga skollokaler, exempelvis viss - Inte allt för ringa ~tydel·
1 Gylleröd. Och om barnantalet se _ då det gällel" att ta ställning på sängen av den ·ljusstrålaitde .och-lägenhet stort anslag till plat·
här skulle uppvisa minskning e~l~ till eller emot olika problem Inom Lucia ~ den ståtnga ·julgranen sens• för.skönanqe. o~ alla andra
allt för stor sådan, antingen utoka de . områden av undervisningen, hunplt resas pä· statlonsängenl tävlanil~ _skulle fl: ,lov att "erfäg.
som för i!vrigt·.enllgt stadsp1ane- ga" pl'ls-1 •fdrril·av:något mindre
de~sa skolors upptagnlngsområde so_ni. här behandlats.
-gq.
karta ligger :1 kv. Gösen :ocll för· storlek.
eller gå motsatta vägen mot ~en
På bäW\ ~idor ·(\ln.. Kullanäsan
förenämnda och tlllfi;ra Gyllero~'.::s'..!..------------- setts med ett stort A, vilket betyder område för allmänt .ändamål; finns· för övrigt varder.a ett såqant
------ -· --·-. om det itu var någon, som inte område för allmä!lt bruk, nämll·
.d- .
I
•.
. visste detta förut.
gen även den vackra !platsen. utann
Vl : ' . ·~·
För att en stund lämna skriv!!" för Webers I Arlld, där·också mldrlerna om ljusets kommande bög~ sommardanser m. -m. ·går av sta·
, ,
·
I och med att kylan alitmer bör- snara ankomst är mera 1 form att tid, skulle man kanske kunna sä~ peln.
Bida dessa platser U:r_man-lnte
jar. sätta In ökar minen· sitt ljus överväga'- g~ och nya ting I ga, att många "allmänna ända;
över Kullanäsan med påföljd·· att samband :.ned'fprändringen 1 sam- mäl" går av stapeln på denna äng se I fotograf Karl_ Perssons film ,
_ alltifrån 'bollklckandet på Våreri från den !ll'ckra Kullånäsa.n. J):l~n
man kan få -uppleva de allra vack· hilllets_stm~orm;
Några särliki!cia högtidligheter i och• barnens lek i gungoma · etc'. .den s1stnä1nnda. pk.tsen i . Ar!:1d
raate och nästan Bauerska' scenesamband· med· avslutandet av den till midsommardansen kring: m~.d- f~rek_?mmer I fil.men: som för o-::· r
rier på berget.
ängna epoken· lär_ Inte - ha ·över. sommars.tången. oeh· -' jag boll r1gt annu l~.te är färi;tlg, ~~rfor
;ägts. Men 'allt.id. blir=det väl· till· på att säga -- dans4.:n kring.Jul- mer frän Molle kan tänkas 1~gå.
Samhällets affärer strålade ock- fälle·att ti~lriarimil!iis·aVta:cka var- granen. Som nog tyvarr på grund De stycken man fick se av Molle,
så .. av ljus pä . första skyltsönda'. andra för sanuiumarabbnmgarna av väglag och väderlek l~te a,ll~id. förnämligast vinterbll~er, var nu
gen oi:h brådskan hade varit stor på· den hlttllliivaraiide allmlinni·skulle kunna bli av, aven ,om dock sä· vackra och. valtagna, att
•både för ·företagare och anställda arenan;~: -: ·
'
·
Sahlsten & Nilsson ~kulle -ploeka de_ gjorde plat_&en full_'l"ijttvisa. Att
för att ge affärerna och deras
·
fram fela och dragspel -och. stäm- ,för övrigt med sä .absolut. känsla
sqltutrymmen så tilltalande utse-_-:- ..,.. '·
.. . ..
ma upp Räven raskar. över ängen :för allt det vackra pä .' b~rget, I
ende som möjligt Inför julhandeln.
Barnen ser .med forvantan fram -eller dylikt.
.
· i :skogen•. och 1 Idyllen Arlld kunna
Lutfisken ,"Jutar" ·· sig skrangligt mot det, stundande - jullovet och· Meningen är väl en ·gäng: att· fästa de rätta stämningarna och
mot·. 'diskarna och på' hyllorna spänningen stiger varje dag ~ör :denna plats skall få en vacker ut-' scenerna på filmremsan_· .. måste
trängs allehanda gotter och jultlll· julklapp~ ·Spargrisarna töms styrsel. Men även om det skulle -glädja den, som_ med._bl<;>t~ --~ga '
be.hör.-· ..
och- viktiga· viskande konferenser ,dröja, vore det kanske inte ur vä- ord vågat andas om uppleve1ser·
hålls I vrårna, .~an· man går pä gen att hitta på ett annat namn na i naturen. Rent reklammässigt
än "Statlonsängen", som. välCnär·· är det en stor tillgång för· bygden
Soni :aI!tid tiden före jul infin· uppköpsrond for slantarna.
Det tycks även i år arta sig till .mast är att beteckna som - en ·be- att en sådan film finns, och, det
ner ·sig "också. ett allt större antal
riktig
julstämning.
'
!teckning,
även om· den inte kan är att hoppas, att· den komme~·
sportfiskare med sina kastspön för
-gq. missförstås.
·· '
·
· · ;- . att visas på många platser.
'
att pröva ·fiskelyckan: Det anses
vad torsken beträffar att det bru·
Officiellt i resolutioner mecl till·· Eftersom filmen· förekqmm,it. i
kar vara god tillgång i och med att.
stånd till nöjestlllställnb1gar ·på: samband med.Luciafirande på_ sitt
!
f
vattnet svalnar t>ch fiskarna går
denna. plats . har den fått· heta sätt, så får det väl ·anses ·at(.tränärmare land:
"omrädet vid järnvägsstationen'~.; den frän detta styckes början knu'.
Man skulle kanske lämpligen kun- _ tits ihop. Till andra julpreludier
na anordna en liten prlstävling får återkommas nästa gång.
~ ~-;et i Mölle försäljes nh
om namnförslag, där första pris
· gq.
graVsrilycknlngi;kransar. av mossa
och granris och man lleger sig tlll_
sina kära& viloruin· i och för att ge
den sista ansen före jul och täcka
med··granr1s··och pryda· med kran~'
earna; - I avsaknad av ·aniiåt fort"
skaffnlngsmedel tar mölleboma
vanligtvis hyrblL Men tvt· mölledamer gjorde häromdagen den om
spänst vittnande färden till fots
fram och tillbaka.
. . '- ·
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Hört. och Hänt vid Kullanäsån

.·.
kei pengar till bygget. Efter nAg· ter, som för ständigt medlemskap
För-· en tid sedan anförde vi vid leverans~n. a~ frö, ; så att · få·
ra år av arbete hade man så sam- krbetavla!-"da25 ~rt. jocteh årstlfbettallandfe.. 2 att Inget iner' hotell iiit . Turist· gelfrö, som passar för uHodr'"g
lat så stor summa, omkring 60.000,
. i re .. n u r s e sen or- h
.., ~·
att realiserandet av den länge nlir· samlingens stöd och disponerar
otellet h11de öppet under julen av undulater och liknande hade
da · önskan kunde ta form. Inte en del fonder. I övrigt litar man 1 .år. Detta var emellei1.ld I viss erhållits. Detta p~ssade emeller·
till f !villiga In ts
ch kyrk
mån en ·sanning med modlflka· tid Inte ·för. den vilda fågelstamminst ka pten Anderssons Insatser
r
sa er, o
o- tion, . då det faktiskt finns ett
Inbringade stora summor. BL .a. herden kan betyga, att en verkmen på berget. Varan måste utberättas ·från hans 81J.årsdag, att samhet som Inte har alldeles obe- stäile Ull, som håller öppet. Där bytas mot <lct vanliga hämpfröet 1
gåvor avböjdes, men under hög- gränsade tillgångar I alla fall kla· behöv·er dock inte begräns1.1ing för· att . uridergå den önskade '
tidsmiddagen tecknades över :i.ooo· rar sig bra. En viss Qknlng av an- !IV antalet gästei: ske utan de konsumtionen.
.
kr. till kapellbygget,. allt nogsamt talet ·medlemmar,- som'på senare tas emot I oräkneliga skaror och
Det
är
heller
!Dte
små mäniredovisat 1 handlingar från den Ar något nedgått, skulle dock vsra förutbeställniilgar .är överflödiga.
· glädjande, och här menar han att Detta verkligt gäs.tfria och trevli- der frön som åtgår. Omkring 15
tiden.
En kapellstyrelse bestående av det finns möjlighet att göra en in· ga ställe u pensionat Djupadai, kg. per 11r· Ull en kostnad av omdåvarande kyrkoherden A. Malm· sats. Kapellsyförenlngens storslag- som hela vintern håller öppet för kring en · femtiolapp. Att särskilt
berg, självskriven ordf., kamrer na arbete till stiftelsens fromma ~la. ~ullabergs småfåglar och lå· under stränga vintrar då födan
A. W. Llndström, v. ordf., fru får dock högt betyg.
ter dem njuta bordets håvor är knapp, få lov att mätta de
Augusta Cronberg, fröken Betty
De samlade önskningarna om utan' alla restriktioner I form av hungrande . små i . naturen är
Bengtsson, kapten Nils J. Pyk, ytterligare p_rydnader upptar för- Ulllpfrö och. för· talgoxar exem· emellertid en tacksam. och givande sysselsättning, som skänker
handl. Carl Ny och· skogsförval- utom det förenämnda krucifixet P!!lyts lä~pacj.e._. fe.ta märgben.
stor glädje och Ullfredsatällelse.
tare Bernhard Petersen, t!Usattes till sakristian ytterligare skulptu- . ·
D~t,
:
var
ad.;;~kat
Adolphsoil,
åt
dem, som står bakom och· som
att handha arbetet med byggets rer på dopfunten, som för närvautförande. Efter förhandlingar rande endast har en dylik, föi·e- som på sin tid tillfrågade pj!n· utför de dagliga. sysslorna.
med minister Eric Gyllenstierna ställande ett barn. Enligt kyrko- slonatlnnehavare . . Emtr 'ltiisenberg
Inför julen och . dess: frldsbud. på Krapperup överlät han fritt herdens mening skulle här. kunna på Djupadal, om han ville ä:ta
den vackra tomten vid Råhagen anbringas en duva, inskriptionen slg ' att · under vintern utfodra skap är också detta exempel .på"
att nyttjas för uppförande av ka· "Låten barnen_ komma till mig'' småfågiarna med, hampfrö, vilket medkänsla en. uppinaning till oss
pellet och han erbjöd sig även att och ytterligare nAgon figur. För hail S!l!ll. djurv~ givetvis accep- alla att. skapa .den glädje vi kan.
bekosta ritningar, som uppgjordes altare och. predikstol är redan sörjt terade: Alltsedan dess· har smä- Särskilt' för den .som vid god
av arkitekten G. L. von Dardel. för nya textilier, men kanske fåglarna Invid pensionatet I där· hälsa får tillbringa helgen 1 h~.
Och · slutilgen pi våren 1934 an· skulle Aterstående bä~dörrar kun- ·för lordillngställda fllgelbord kun~ met och slipper . färdas på ett
toga. till entreprenör för byggna- na prydas med ytterhgare snlde- nat njuta av. de med varm hand oroligt hav eller- tillbringa dagarutdela:de håvorna pä K.ullabola· na på sjukhus, skild från sina.
dens uppförande byggmäst. .Axel rier.
·
'
Nlliison, Nyhamnsläge. ByggnadsVid sid.an av:. detta framstår som gets ~ostnad. Hampfrö serve- nhöriga. ' ·
·. .
· · ··· ' ·
summan uppgick till den vid järn- mycke~. önsk~art att en samlings, raii' förstås bara om vintrarna. a
Ällnu · återstår några hektiska
förelse med nutida byggnadskost- lokal for syförenlngsaftnar m. m. Det övr~ tillhandahåller hr Ronader blygsamma beloppet av kunde anskaffas, vilket också väl senberg hela året om 1 mån av dagar med förberedelser OOh . jul·
·
··
' klappsköp i. .sista minuten, Innan.
80.000 kr. Byggnaden är uppförd stämmer överens med önskemål tillgång.
. ..
man kan slå:. sig till ro omkrtiig
av Höganästegel under koppartak frAn många håll I Mölle.
När omsklfte på kamrerposten den tända granen med gröt, ·1utoch de invändiga utrymmena utMen som sagt, med begränsade I A/B Kullabergs Natur skedde fisk och klappar. O<:h seda.n 'I!&.
göres .av tvenne valv, vapenhus, tillgångar kan alla önskemål Inte satte sig hr Rosenberg I kontakt der helgen kan mollebor.na för-_·.
läktare och sakristia.
realiseras på en gång. Till fortsat1 med nytillträdancle kamrer Erik
För .den konstnärliga utsmyck· värdigt prydande av Mölle kapell Jönsson, som be~vllllgt med· bereda sig t!U begående av Mölle
sista stämina
nlngen anlitades konstnär Gunnar som ligger kyrkoherde Gösta \Vit verl<ade UiJ att ·trallitionen upp- municlpalsamhälles
·
Wallentin i Mölle, som uppgjorde zell varmt om hjärtat och son rätthölls och småfågiarna erhöll den. 29 decembe~:
ritnlngsförslag och fick I uppdrag han anser väl gör skäl för benäm den utspisning de varit vana vid.
När helgdagskvällens skymning
I fråga om vanor, sl kan hr sänker sig över' Kullanäsan till·
att · utföra träsnlderlerna liksom nlngen kyrka, tar dock kyrkoher
ock altartavlan. där en del mölle- den med glädje· och tacksamhe Ro&enberg berätta, stt det en önskas läsekretsen,'. en God Jul!
bor stått modell. De förekomman· emot frivilliga gåvor och tnsatse · glng hade blivit något misstag
.~q
de motiven är på bänkdörrarna och hoppas på att till ett kommar
de· 'tolv apostlarna, på predlksto- de jubileum kunna se fram emot
lens baldakrin Skapelsedagen och lika strilande bevis på offervilligt·
på pFedlkstolen bilder ur Jesu liv. arbete som den gAng kapellbygget
Hel!I träinredningen är syrebetsad stod för dörren.
·
1 en vacker grågrön färgton, som
Men kapellet och dess angelägenstår vackert mot de vitkalkade· heter ligger inte· bara kyrkoher·
väggarna. Sjökapten Waldf!ma.r den varmt om hjärtat bland.priistElfVersson skänkte en under en män. Vår framlidne biskop Rodhe
hel vlntl!i'S möda färdigställd full· hyste stort Intresse 'för detta
rlggare. Bland senare tillförda ärende .och bland kyrkoarkivets
glvor,' som pryder kapellet märks· väl arkiverade handlingar härom
ett .. ·krucifix, ett Krlstushuvud, vittnar ett flertal handbrev från
giva av fröken G. von Sydow samt honom härom. Särsklit råder han
tvenne oljemålningar. en på var· vid korrespondens med personer
dera sidan !~för dörrarna från i hyggnadsstyrelsen I -Stockholm
• vspenhuset, testamenterade av till att man skulle trycka på att
niajor ·John· Llndner, Stockholm. tillgångarna var begränsade, .an• I fjol tillfördes kapellet en dop- nars blir det alldeles för dyrt.
f$t, ~kså den skulpterad av WalInnan handlingarna åter lnnelentin.
'.
· slutes bakom · stabila .. stAldörrar
·Ehuru det skulle vara ännu hinner vi anteckna namnen på
mycket att anför& ur historien om den nuvarande styrelsen,. kyrkokapellets tillblivelse, vilket det· herde Gösta Witzell, ordf., f.· kust,doc:Jt torde. bli tillfälle återkomma överuppsyningsman A. Malmberg,
till 'i ett s. enare sammanhang, står ,v•. ordf., sjökapten John Lundin, 1
just för dagen den värdiga ut- folkskollärare Gösta Svensson, fru '
smycknlngens utökande och full- Inga Hansson, fröken Hanna Jöns·
bi!rdande främst i Intresset, såsom son och sjökapten A. Bökberg, fru
fö'rut nämnts.
Ruth .Jönsson samt fröken Alfa
.För. ;Mölie kapellstlftelses arbete Persson.
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Många d~nska--j~Ifirare i-Mölle
På Tllrlsthotellet i Mölle kan
Den. danska julen på Turlsthotel·
man glidja sig At fullbeläggning let Inledes med · kaffe och goda
av danskar under julhelgen. Be- julbröd på julaftonens efterinld·
tecknande för danskarnas kärlek dag. Senare på kvällen · serveras
till Kullen är att endast två sven· julbord ·med stort svenskt smörgåsskar bokat rum för julen. Dl be- bord med alla ·julens läckerheter.
stlU!ningar·Jngått utöver· vad som Danskarna.äter e.m-ellertid inte lut.
kan beredas plats på hotellet har fisk
som varmrätt serveras
även villor•l samhället fått ta emot kalkon· varpå följer deil&ert. På
julglater genom hotellet.
aftonen bjudea sedan på ett stort
Bland de många danskarna julgottebord och vin.
,
mllrks en resegrupp på 30 persoDessförinnan har borden _flyttats
ner,, ·sotti l."eller under lednlnC av ·undan och -damen trlde$ .till tofru ·•deleµte Benninghoven. . P'r~ nerna av moderna schlagers•. Den
!1~!1'1ghoven ·
hand .om r~e' danslte jul!!l~llnd!ln.·.ko!.Jll'l1ei: .,~pi·
~p~r ·från.~ resebyr~e~·· ~t mer·oclq;A-.-nieclj~war;i., ·:,
·efter·~ lil!hov'f!lrellgger, ·Det lll'. · ·Det trevllga.._,:qpP$!1'1Allet 1--~ölle..
helieJ<:tngen särskild sa~nslut- vara'111r ~kirl!ll1t.del ,-llver jul·
nlJ!;, :·son.i bildar.. "sruppen, utan d&geft:>Pl' äDhåtldagen Atervlr1der:
. den ·'best1r· av.. resenärer'" ur alla _llllJ!ltllga: till. Ki:I~ · , :' ~- ·
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·Lugnt och gott år för Mölle
I
. triristsäsongen god trots allt I

I

t)'nder de lugna dagarna mellan några fl år sedan I största ut-I jand'e sommarglster och tlllresan· 1
jul och nylr tar man vapllgtvls sträckning betydde veckors vlstel· de personer. ·
- förutom att se på hotell eller pensionat.·
En aning senare blev sl förbe-

tld~n I akt till att
~ julklappar·_;.

ta en Aterbllck
På den munlclpala och kommupA ett glnget Ar och I nAgon mån nala fronten noterades, att diskusövel'tänka vllka nyårslöften man slonen om munlclpalsamhällenas
.helar vill avge Inför ett nytt Ar.
uppläsande avstannade vid ArsFd.n Mölles horisont skulle man skiftet. I och med att bägge samkanske kunna säga, att det gångna J:iällena uttalade sig mot upplösåret varit ett lugnt och gott Ar. nlng. Frågan har dock I viss mln
en snlng för lugnt kanske enligt legat latent Inför de krav som uppmå~as mening. Eftersom den ställs och aktualiseras, särskilt In·
glngnacäsongen är den första på för kommunens avslutade vattenmlriga, många Ar. dl Hotell Elf· utredning och I fråga om Mölle versq; Inte haft öppet. skulle man eventuellt deltagande I byggandet
ju nog också kunna biträda denna av vattenverk.
mening. dl detta hotells klientel
Sedan man på vlrsldan beund·
.I .allmänhet under de senare Aren rat Mölledamernas förnämliga vlv·
·hörde till det yngre och meta llv· konst och barnen gjort sin stora
llS!~. Den utebllvna~ Köpenhamns· Köpenhamnsskolresa
fick man
hålen har också bidragit till att på hotellfronten uppleva två ny·
i;••ra lugnet större under vissa heter, nämligen chefsbytet på
veckÖdagar.
·. nrand Hotell och tåghemmens an·
iOSI Ars turlstsäsong flr dock komst till Mölle. Sl~nämnda armed' hänsyn till omständigheterna rangemang var säker1igen av stor
anses ha varit god, det fanns till betyrlelse ur reklamsynpunkt, dl
och -med turister som t~te att ett stort antal tyskar noterades I
som1J1aren v~r ::ivanllgt vilsam, "resandeboken".
detta, sagt utan skämtsam blton.
Att en Köpenhamnsbät gjorde
Dilh<!tonad har semestern blivit 1 provturer till Mölle i säsongens
allt i:törre utsträckning. Bilar I tu· elfte timme glömdes nästan bort
•rnta.I har stannat till pl hamn· för rle stora fllminspelnlngarna
pl?nen l Mölle, bilisterna har be- virl i.\lölle hamn I sommarens fak·
.undrat berget och kanske tagit en tlskt enda absoutlut vackra dagar.
tur l'PP till Fyren; för att därefter SA många Möllebor som kunde gl
-anse sig ha "varit" i Mölle under deltog antingen aktivt eller passivt
•semestern ett begrepp som I Inspelningarna, som dessutom
··.~'förr 1 vilrlden" d. v; s; för blott I följdes av ett stort antal kvardrö-

redelserna av de första munlclpal·
fuJlmlktlgevalen l Mölles historia
och beglendet av dessa en realitet.
Fastän man pl ett tidigt stadium
beslutat sig för att Inte gA fram
efter partlllnjer, blev Intresset och
deltagandet stort pl grund av
framskapandet av flera listor.
Ute l kommunen fattades beslut
av stor ekonomisk räckvidd. kan·
ske de största l kronor räknat I
kommunens historia, dl man ena·
des om att sitta spaden l jorden
för uppförandet av den nya skolan
I Nyhamnsläge och därmed sam·
manhämnande avloppsföretag.
I plöinclp har man dock under
det glngna Aret och förflutna fyra·
Arsperloden I kommunen bundit
sig för uppgifter av än större stor·
leksordning, såsom vatten· och av·
loppsföretaget I Nyhamnslilge,
uppförande a~ medborgarhus och
förbättringar I frlga om Aldrings·
vården genom byggande av pen·
slonärshem och utvidgning av Al·
derdomshemmet. .I vad mAn den
nya polisorganisationen skall föra
med sig ökade kostnader är väl I
skrivande stund Inte fullt klart.
SA mycket torde dock redan nu
kunna sils fast. att patrUllerande
polis Inte mera kan förekomma pi
Mölles gator utom l undantagsfall.

. Hört och Hänt vid Kullanäsan
Den nyligen firade julhögtiden j promenad pl ett relativt samman·
har I allo varit lugn och fridsam, hängande snötäcke. Åtminstone på
fast man de sista timmarna före de mjuka skogsängarna, där snön
jäktets avstannande befarade att kvarhölls av det mjuka fjollrsrldande oväder skulle sträcka sig gräset.
·
även till vår lilla bit av världen.
Att få träffa den danske jul<iI ett sjöfolkssamhälle varade förresten oron ända tllls på juldagens mandens far var också en uppeftermiddag, dl merldelandet In· levelse, Inte bara därför att man
gick om de 21 RVen•ka sjömännens kunde få lnside Information om
danskt tomtellv utan också därför
räddning utanför Cuxhaven.
Under de oroliga och spännings- att gammaltomten så att säga för
fyllda timmarna på julaftonen och första gången var I Mölle. Och
juldagen, återupplevde också min· han fann sig väl tillrätta här i det
gen gammal sjöbuss I minnet fara- dejllge Mölle.
. fyllda dygn till sjöss och lät även . Om man skUlle kunna tala om
omgivningen få del av erfarenhe- allmänna julklappar, så måste man
terna. I en kväll då frlrl skall notera, att såväl danskar som
råda över jorden. kan man också svenskar, men kanske mest sven·
tänka sig att medkänslan för de skarna och I varje fall Inte minst
mölleborna, blivit begåvade med
på havet kämpande växer.
en särdeles fin och värdefull jul·
klapp. Som "tomte" uppträder här
En hel del julstorma1· genom författaren Gabriel Jönsson, som
åren passerar revy, den ena svl· med sin prosadikt "Än sjunger
rare än den andra. Ur gamla häv- öresund" skänkt alla som älskar
der kan vi utlä•a. att för snart 85 Inte bara Kullaberg och Mölle utan
år serlan eller närmare bestämt på även hela öresund med omglvnln·
julaftonen 1872 en svår storm be- gar en stor och med tacksamhet
' rörde Kullahygden och förorsakade mottagen gåva. Han sklldrar exem·
isolering ·t111 sjöss under ni.got pelvls Mölle I alla väder, I storm
säregna omständigheter.
och stiltje, I solgass och svalt
Det var omhord på SvinbAdans månsken över trol~ka klyftor och
Jyr~rpp, där rlåvarande fvrblträ·
buskager.. !\fan · har en känsla av
!tlet. Gustaf Alfred LlndelÖf frln att man länge saknat denna "små·
Hoganiis n~·ss blivit fri frän tjilns- porlande ·seglats längs en ljus
ten och gjorde sig redo att fara kuststräcka". Man måste vara
I land för att på själva jufaftonen tacksam för att den blivit till.
inträda i det äkta stllnrlet. En
Skulle man våga en stilla för·
beg,vnnan<le storm syntes dock modan, skulle det vara, att boken
komma att lägga hinder I vägen också tillkommit med bltanken att
för laoclgången. Enclast med stör· de som står mitt uppe I allt det
•ta svårighet kunde man frampA vackra skall få hjälp att tacksamt
?ftermidclagPn, då ~tormen avtagit, anamma vad en slösaktig natur
:a sig i land, Lindelöf hann nätt gett. VIiket I många fall eljest
lCh Jämt få hröllopskläderna pl Inte är förunnat den mest ener·
:örtän det var tid att träda Inför glske lokalpatriot, dl man Ibland
iltaret.
Inte "ser skogen för bara trän".
Alltnog, julen I Ar vid Kullanä·
Inför seglatsen över linjen mel·
san hlev lugn och vad mera är, Ian det gamla . och det nya Aret
den hlev ock~å nästan vit sA att tillönskas läsekretsen Ett Gott
förtjusta danska julfirare 'på jul· Nytt Ar.
dagen kunde ta sin förmiddags-gq
~~~~~~~~----=::__
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·ordforarideskifte·i ·Mölle

Vid Mölle sista stämma blev de"t so-m ·vi me;ddeladq i gdr ombyte
pd posten som ordförande i municipälnämnclen. Rektor Ohrström
<t. v. pd bilden) lämnade uppdra.get efter sju. dr or:h efterträddes
av trafikbiträdet Nils G. Nilsson. .
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Anläggningskostnad för mölleledning
et.t intressant kommunalt projekt
E'

av de llvligast debatterade
punkterna på föredragDtngsliStan
vid .senaste mlinicipalstämman i
. Mölle var frågan om anläggande
' i av den ankärande avloppslednin·
· .gen i Strandvägen och det i eam1 band därmed av municipalnälllD.·
1 den avgivna ,förs.laget, ~tt ipunici~
' palsamhället hos moderkoDltllunen
! sJtulle anhålla om. .. tillfälligt för·
! skott ellec,- IAn av så stor del av
anläggjiinf;skiistiiaden, ·soni kåi{b~·
räknas inflyta· i statsbidrag.
·
:Närlltid.a: ~ätsiag .·hade framI.toJi•
mit, sedan municipalnämnden haft
'!i;ammanträffande med distriktsingenjören fÖr vattenförsörjning
·och avlopp inom Malmöhus och
Kristianstads län, · civilingenjöl,'
Ossian Svensson i Malmö. Hand~
; lingsprogrammet llade vid samffil!.nträdet i fräga uppskisserats
sålunda: Anhälla om fiskeristyre!·
: sens och hälsovårdsnämndens uUl·
J tande över förslaget, ansöka om
. nämnda bistånd hos Brunnby kom·
1 mun, inge ansökan om lån och
1 statsbidrag
samt ansöka om
igångsättningstillstånd.
. Under överläggningen pä stämman upplystes, ·att hälsovårds·
närnnden i sitt utlåtande ansett
det angeläget,. att avloppsföretaget
tillkommer på föreslaget sätt. Ef·
ter yttrande av förste provinsii'll·
läkaren förordades att slamavskil·
jare och .eventuell klorering pla·
, neras. redan i första utbyggnads·
: etappen. Flskeristyrelsem; tillsyns-

·avdelning önskar göra studier på• så ling~ municipalsamhället önplatsen före sitt uUåtande. Detta skar klara den själv och även
kan beräknas äga rum i januari municipalsämhällena blir delaktiga
månad.
i kotnm.unens skatteintäkter.
Den långrandiga reningen kan
Fagt också frågan om moder~ .
tän.kas fördyra projektet med c:a konununens rättighet att s!som :
35.000 kr. Slutsumman kan enligt g~rant eller i annan for1n med·
l,1ittills gjord,e beräkningar därför verka till ordnandet av vattenväntas uppgl till c:a 145-150.Goo Och .avloppsföretag inom munici-1
kr.
palsamhällena kanske enligt nuDen för dagen mest aktuella varande kutym kan anses vila på
jninkten i 'programmet '1'ar ·dock orealistisk grund torde vad som
som nämnts förslaget att hos mo- nu är undantag bli regel. Förslag
.derkommunen ailhålla om· tillfäl· till sådan lag har· nämligen framligt bistånd att senare återbetalas, lagts.
som givetvis motiveras med samI sitt betänkande med utredning
hällets önskan, att så snart ske och förslag i vatten- och avloppskan .och med alla till buds stående frågan har 1946 års vatten- och
m$del försöka föra projektet till avloppssakkunn1ga· som en av hu· J
sin lösning.
vildpunkterna upptagit, att det
Man kalkylerar med 50 proc. i skall ankomma på kommun att
statsbidrag, längfl'istigt lån på c:a vara huvudman för vatten och
40.000 kr. och testen tas av för avlopp i den mån så påkallas av
ändamålet reserve1•ade medel.
allmänna intressen samt att komEhuru förslaget i fråga om rät· munernas ansvar bör utsträckas
tigheter· och möjligheten för .mo- att omfatta även municipalsall1hälderkommunen att tillfälligt för· !enas 01nråden.
.
skottera medel motsvarande swnDå municlpalsamhällena i prakman av statsbidraget rönte stor tiken ocksl äger del i kommunens
skepsis i debatten beslöt man dock samlade skattekraft, synes tankeatt avge fran1ställningen för att gångarna i · !lfölles framställning
se vad verkan den hava kan. Efter- inte '1'ara helt verklighetsfrän1mansom det förmodligen ej kan anses de. Vad son1 nu är en anhållan
fullt utrett 01n och i vilken om- om tillfälligt stöd att senare återfattning sådana framställningar pi. gäldas jämte eventuell ränta skulle
andra håll framkommit och bevil· således i en kommande. lagstift.
jats torde dock många skäl kunna ning bli upphöjt till rätt och skyltala för en välvillig inställning dighet för moderkommunerna att
från kommunens sida. Kommunen uppfylla även gentemot municislipper att bekosta anläggningen pala områden.
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· ·r;en siStA ~ånicii!ali;~mman
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i

llöJle!! bis~rla hölls 1· g~ .med'
folkskollärare. Gösta' Svensson som
orclföra:lide. 'iltt. st.ort antal .delta·
~-.hade

:intö.Ditlt :;sig. Stämmåii

1

. valde . ~Y. ordfi;;~!l!.d. :m.1Jllf~·
nämnden. ,efter. rektOr· öhrström
.som· avsalt . Sig. _1;·~. !§tälle. u~
sågs enhälligt'. tmfikl>iträdet Nils
G. 'Nilsson.·· -. :;;,· · -_., ··
·
Möile . bQrdtennisklubb .-fick ett
aM.fag-på 1oir)!r..Brunnby fqtboll!!för.aning och Br.unnby brandkår
bE\friades_ från .nöjesskatt för...
fest i somras cicii .fick· tillstyrkt .befriels~n av den·statiiga (i~~n.
-: .
Man besiöt 'på förs!äg av nämn.. den att )1.q§: ~:Cµii,n:i>yJtotAAlUJl; ~.
. gära förskOttieller lån å.
del av
kos~aden.för utb,yggandet'av en
avskä~nde Jed~ i Strandvägen
som kan befcikilas inflyta i 'stats· bigrag. :Ärendet~ diskuterades ganska länge och· mah av'siog ett' fö~
·slag från sQ.i_ckare .Olof Sandberg
v\U{eJ;, gick,. ut ·på .att ledningen
. skUlle ·utbygga!! endast till Tångneian. ;Man anslog 2~000 kr. till- omHg.\iping· avigatµ;formatoier för elnätets· omläggning ·.till .220 .·volt.
Nl!-m~den .fi<;k•i!tt anslag på ·3.000
·kr. till bestridande -av··· kostnader
får servis-säkringar på ·elnätet viL
ka· fäfdigstälits~innevaraiide
. Sanihiillets) vatt:elifrlga diSkutera:des ko:tnl)1urien, begärde .. nämll·i
gen en förklaring-om Mölle'önskar
delta· i utförandet, av,.et~.:,vatten-!
verk i Mölle-Hässledafen: Om samhället avböj~!'. .kpnnP,e:r •vattenverket · att cliinen&ionera.S '~ndast för

en

den

är: ·

_Ny~läge.'PåfÖJ'Sagavriämn-

·Hr Gösta Andersson framhöll att!
tillgången på. vatten på. ·nämnda~;
plats är vad. Mölle skulle behöva'
enligt generaJ:planeutredningen och!
fan~ -därför, kommunens för·'
frågan n~ot egendomlig.
.
. Ett .förslag,. om tillsättande· av,
badstran'dsko~tte avslogs. Till-'
revisorer utsågl!l ing. Karl Erik.
Jön!!~i;>n ·.och' ·itig. Claes Paulsson
samt frk. Hanna Jönsson, m~d sjö-:
kapten· Nils ~engtsson, tulluppsy-!
ningsman Arne Svärd och sjökap·'
ten Rudolf Pyk som· suppleanter.
Fo~tj~lärare qösta Svenssqn utså~!? SP,l;D sa~nkallande oc~ ord:. ,
fötan~e · i den 'nya municipalfull-) '
~ktst.ig.'.~~R.' .i..\qtn,s. ,:~qi;df.§f~ri~·.·.

han

i

·.o~dföranc1E\n.höl~-~ill siSt.E!tVan:' I
förande .oph ~rinrade •Om lag'arnas, '
förändring.· Med denna stäi'iimas'
fÖ~ivinnande upphör· de siSta ·res·!
terna av deri.alimänn~ beshitariM
folkförsamlingen. Han . hoppades
att den valda fullmäktige kåren
skulle arbete till. sani.tiäl ~ets ·bästa
och 'han tackade för visat förfroende: 'samt avtackade rektor öhr;
ström:. Den· sistnämnde framba1
stämni~s .'tack till: ordförander.
och. tilb sl:ut .utväxlades sedvanliga
nyärshälsningar.
. ·. ',

~n•• be~Jp~ ~R ut~'~t)1amhäl·\

Jet· onskar ;·bw.µ:a sm..):'~t' att:fram·
ledes erhålla· ,vatten i ~!-Jöll&-HäSsledalen..:
•.
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Fredagen den 14 januari· 1955'
,.

1

Julfina/en· i Mölle

!

!

. På tjugondedag Knut tog julen
· officiellt slut i Mölle i och med
att municipalsamhällets ståtliga
: julgran på stationsängen skattade
· åt förgängelsen och togs. ner med
betydligt mindre möda· och an~~l
. medhjälpare än som behövdes for
att resa det stora .trädet före jul.
·Påpassligt på ·samma gång som
samhällets julgran . försvann pas. sade barnen på att på gammalt
traditionellt sätt ·köra ut julen~
Flickorna i Gyilerödsskolorna' sam-

lades efter slöjdundervisning'ens
slut Och utkläcMla besökte de husen i byn. Kanske i!lte så mycket
för att fullgöra t1·aqltionen utan
också med tanke på de gotter och 1
annat som de fick v.id besöken, i .
de olika hemmen.
Efter avslutat värt · samlades
man för att fördela de .. erhållna
skatterna. Barnen hade givetvis
en i allo lyckad och rolig eftermiddag.

/Jj
Lördagen den 15 ·januari 1955:

flört och hänt vid Kullanäsan
flera Möllebor i sina bilar för längre eller kortare tid oväderskvällen~
Att ha en. åsikt och kämpa för'
de,n är ju gudskelov vars och ens
rättighet. men·när det går där hän
såsom 1 slöjdlärarinnestriden att'
man OffelJ,ligen bedömer den enes I
eller andres förtjänster blir pro-:
blemet brännande•. I synnerhet för:
den enskilde befattningshavaren
och särskilt om vederbörande inte
gjort sig akyldig till någon över·
sedvanliga nyårsönskningar- trädelse. Inte att förundra sig över
na har också ingått i aldrig tidiga- om lärarpersonal drar sig för tjäns·
re erfaret omfång. Och inför de ter i en del fall.
uppgifter det nya året för med sig
Enligt senaste meddelande är
får man hoppas att de ömsesidigt
Gunnestorps kvarn åter till salu,
fikall gå i uppfyllelse.
sedan ortsintresset inte förmått
I fråga: om halka har givetvis samla tillräckligt kapital att beva·
denna veclrn bjudit på åtskilligt ef. ra den på dess ursprungliga plats~
ter det stora snöfallet. Inom sam· För Brunnby skulle detta kanske
hället. där Eijlert Nllsson med sed· kunna innebära, att dess förvärv
vanlig fermitet rensat körbanorna och uppsättånde på "kvarnplatsen"
:&ån snö, har· dess bättre inga till- vid Krapperup åter kan tas upp
bud inrapporterats men ute på till prövning.
Ehuru det kanske kan anses li·
Långryd och litet läng1·e bort satt

Sedan sist har vi halkat ett bra
stycke i ni det nya året redan och
hunnit med att allt efter ålder och
värdighet begå såväl dess ingång
som brandkårsfest på "Turisten",
såvida man inte i likhet med signaturen föredrog att ligga i sängen
med kraftig feber. Alltnog, även
från denna plats kunde man med
gynnsamma.
utsiktsförhållanden
betrakta· de våckra fyrverkerierna
och eldarna hos kapten Nlls Pyk.

De

-tet cyniskt att förvärva en sådan
sak från en ort till en annan, måste man säga, att platsen i Brunnby
där den nedbrunna kvarnen stod
är mer än tom. Huruvidå medel .
för inköp finns tillgängliga är fu. ;
te bekant~ men eftersom det på sin
tid var på tal att inrymma högvattenreservoar för vattenverket i
Nyhamnsläge i en på platsen· återuppförd kvarnbyggnad kunde man
väl låna litet av det anSiagt för
projektet. Om nu inte hela kvai'n·
bygget skall bekostas av vattenverket.I så fall får givetvis fler än
nyhamnsborna glädje av pengar-

na.
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,'Fullmäktige i Mölle
I
på sin första session
Municipalfullmäkt.ige i Mölle
sammanträd<le i gär . kväll för
första gången och mötesplats var
Gylleröds folkskola. •
·
.
Sedan folkskollärare G. Svens· son hälsat de första municipalfullmäktige i Mölles historia välkomna till sa.mmanträdet föredrog han
Jänsstyrelsens resolution angåen;
de de i höstas förrättade valen.
Till ordf.. i. fullmäktige utsågs hr
Gösta Svensson och till v. ordf.
f. kustöveruppsyningsman Anders
Malmberg.
Fullmäktige beslöt att sammanträdena skall hållas kl. 19.00 i Gyl, Ieröds folkskola och bl. a. kungö·
· ras genom annons i denna tid·
ning. · Såsom Mölles off. anslags1
tavla skall tavlan i Järnvägsgatan
fungera. Alla offentliga medde1
i landen skall anslås··även på övriga

I

tavlor och ansvariga härför är ,
ordf. i fullmäktige samt i nämn- i
der och styrelser.
Till valberedning utsågs ordf.
samt löjtnant Frank Elfversson
och snickare Åke Svensson med
fru L. Olinsson och ing. K. Paulsson som suppl. Byggmäst. G. Andersson avsade sig upp<lraget som
ledamot i byggnadsnämnden,, men
står kvar tills uy leda.mot utsetts. ·
Efter länsstyrelsens meddelande
föreslog hälsovårdsnämndens ordförande att i'ullmä~ige måtte åter;
kalla ett förslag till ny hälsovårdsordning för Mölle municipal·
samhälle enär ny hälsovårdsstad·
ga för riket väntas bli antagen av
riksdagen. Fullmäktige godkände
förslaget. Ett förslag att sända
ombud till en el.·konferens i Stock·
holm avs!~~_.

Torsdagen den 20 ja~uari 1955

1

---------------'
Hört och hänt vid Kullanäsan
Att den· snöiga Nord är vårt
fäderne.slätid är en ''sak som hela
Sverige .i dessa dagar får känna
på och givetvis också Kullanä:San.
I samband med snö och is uppatäller sig också vissa principiella
spörsmål, fast vi linder de rela·
tivt snöfattiga vintrarna sedan
40-talet inte hatt så stor anled·
ning att tänka på dem. främst
gäller ju detta snöröjning och
sandning.
I större städer och samhällen
med god organisation och till·
gång på medel sättes en stor ap·
parat igång vid snöfall. Men även
där måste . den enskilde fastig·
hetsägaren lämna sitt strå till
stacken.

vägtrafikförordningen utfärda för·
bud för vissa slags. trafik, men
ett sådant förbud skall meddelas .
av länsstyrelsen enligt inhämtade
upplysningar. Dess upprätthål·
!ande skall övervakas. vartill bl. ,
a. kräves personal och ytterli· :
kare kostnader. Detta fick polis .
Larsson pi sin tid nogsamt er- ·
fara, då han satt upp en tavla
om förbjuden kälkbacksåkning. I
varje fall måste man komma
ihåg, att för eventuellt inträffade
skador och olycksf.tll ansvarar
barnens föräldrar, vilket måste
animera till deras auktoritet i
förhindrande syfte. ·

I

Som omväxling till vintersport,~
inklusive eventuell snöskottning,·
har i dagarna en grupp ~lölle-:
damer satt igång gymnastik un- ·
der ledning av sjukgymnasten
fröken Carina Turesson från Höganäs, som välvilligt ställt sig till
förfogande som ledare. Hon åker
till Mölle, vilket betyder att da·
merna slipper resa till Höganäs. ·
En patient hos fröken ;Turesson
demonstrerade för sina vänner .
de rörelser hon får göra. Det re·
sulterade i att man fann gymmr· : ·
stiserandet så skönt, att man beslöt sig för att försöka få till ·
stånd en gymnastikgrupp i Mölle.:
· Nu har man som sagt startat ,
och tjugotalet damer stärker sig '
nu en gång i veckan med den
välgörande och trevliga gymnastiken i Gylleröds folkskola.

I Mölle och på kringliggande
vägar, inte minst till Kullens
Fyr, har Eilert Nilssons på Koc·
kenhus i förra veckan omnämn·
da . .traktormonterade
snöplog
gjort små underverk, när det
gi!llt att hålla undan snön. Det
kan gott, för Möllepägarnas del,
betecknas som en av denna snö·
vinters större nyheter.· Det har
också rått allmän belåtenhet
över, att hela byn på ett par
timmars tid blivit framkomlig
och att alla gator medhunnits.
Att en och annan nyskottad
grind fått en ny snödusch av
snöplogsvingen har i allmänhet
~ts med gott humör.
Pi de flesta gator .fim).s inga
trottoarer att sanda. Men man
fb väl •hoppas, att fastighetsägarna vid halka ändå lägger Il·
Sen. ger .det sig om damernas
tet sand eller aska på sin sida
spänst överträffar . SO-årige spänst·
av den uppkörda körbanan.
fen'omenet fiskaren Johan· Berggrens under den värsta snövä:
I fråga_ om sandning amier dersmol'gonen häromdagen, då v1
man på sina häll, att. den bör pustande tog oss fr~~ ge.n~m
komma 'till stånd för att förbind· snödrivorna, var han t1d1gt, t1d1gt
ra barnens livsfarliga kälkbacks· ute på sjön och fiskade .. :
ikning, bl. a. i Kullavägens Möl-gq.
lebergsbacke. Så långt man för·
står. skall vägförvaltilingeris sand·
ning tjäna till .att hjälpa den .or- I
dinarie legitima trafiken. Och en- .
dast i andra hand och som en
följd förhindra okynne. · Det är :
.ett .dyrbart· kapitel än~.. Vlll
man sätta stopp för den farliga
åkningen får man . nog lita till.
föräldrarnas förbud . och auktoritet.
Ett annat ·sätt är att enligt
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Fredagen den 21januari1955

_Storfrämmande i Mölle
för frågan om avloppet

·--.----l'raflkblllipre

Gösta ElfTenaon.

.lf61le,

iO Ar de!I 21 jan.

i . ~ .......1:1c..1.

I och för avgivande av yttrande Kjessler & Mannerstråle genom cl·

till den utredning Mölle munlcl·
palsamhilie håller pl att utföra
beträffande den planerade ut·
,byggnaden av dess avloppsnit besöktes Mb1le i går av representanter. för fiskeristyrelsens tlllsynsavdelnlng för att dessa före avgi~
· vlinde av utlåtandet skulle kunna
. ta del av förhållandena pl plat·
sen.
Från fiskeristyrelsen deltog dok·
tor Sten Wallln samt från läns·
'llWrelsen dlstriktsingenjör Osslan
Svensson och för förste provin·
sialläkaren hälsovlrdslnspektör S.
Persson, Landskrona. Samhället
företräddes av utredningsflrman

vll!ng. Sten Gedda och Erik Fransen .samt representanter för ,mu·
nlcipal- och hälsoVArdsi:llimnderna.
Förhandllngama ägde rum på
Turlsthotellet i Mölle, där · myndigheternas representanter· bered·
des tlllfälle att ta del av .de aktu·
ella planerna. Därefter företog
man en promenad längs Strand·
vägen för att på ort och ställe
studera förhållandena.
Sedan myndighteerna nu pl det·
ta förberedande stadium tagit del
av de aktuella planerna kommer
utlåtande sedan att meddelas tm ·
ledning för arbetets fortsatta planlliggning.

Måndagen den 24 januari 1955
--·-··.
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Invasion till Mölle
av. vintersportare
Söndagens vackra vlntel'Yider för skidsport. I den kuperade ter·
ined nag vind och behaglig tem• ringen pil Kullaberg var det lätt

peratur kring feyspnnkten för. att finna utförslöpor. Särskilt
lllölle och Kullaberg till golfbanan och ·"Sergeantens åker"
var omtyckta ·platser liksom de
Troligtvis har Mölle Inte hitin· vackra, plogade vägarna· i skogen.
tills haft en sl stor invasion av Allt bidrog till att göra denna härvintersportare. Massor av män- liga vinterdag till en ·ren ·upp·
niskor tog sig pl alla sätt upp till levelse för alla de människor som
berget och · ägnade sig givetvis åt i går sökte sig till Mölle och Kul·
&kldlkning. Snötäcket ligger ovan- laberg. Även i trakten kring Arild
. ligt jämnt och är lagom tjockt säg man mAng~ vintersportare.
· och gör förhlllandena idealiska

• 1 1'1111dJade

r den stora vintersportorten.

.
I

Lördagen den 29 januari 1955

Femtlo Ar fyller den 21 jan. tra·
fikbllägaren Gös ta E lfve rsso n, Mölle. Han är född och upp.
fostrad i Mölle och har under hela
sin vcrksamhetstld varit knuten.
till samhället. Redan vid tolv års
.ålder efter slutad skolgång fick
han träda i tjänst I sin faders åkerirörelse, som pl den tiden sköttes
med hästskjuts ach fick således l
mycket unga Ar träning i det yrke, som skulle bli hans I framtlo
den. Nlgot år var han ocksl ·sy•
selsatt inom hr Carl ·Bergqvlstil ·
skomakerirörelse i Mölle. varefter
han tog till sjöss nlgra år för resor blde till Amerika och annorstädes. Efter fullgjord värnplikt
återinträdde han i sin faders rörelse, denna gång som droskchaufför. 1S37 övertog han emellertid hr
Evald Hanssons bilstation I Mölle
och har alltsedan bedrivit egen· rörelse t samhället. Hr Elfverssons
verksamhet inom denna närings.
gren i dess nuvarande form omspänner en tidrymd av ca. 26 är.
-För offentliga uppdrag har hans
tid inte räckt till Men han bar
dock beklätts med uppdraget att
under nlgra år vara revisor I Möl•
. Je munlcipalsamhälle. Brunnby .
brandkår har han tillhört sedan
1S29 och har därifrån efter 20· års
tjänstgöring erhlllllt guldmedaij.
Hr Elfverssons bändlghet och kunnighet är omfattande och sllunda
utför han själv service pl sina bi·
!ar på ett mycket fackkunnigt och
omsorgsfullt sätt. Hr Elfverssons
stora ungdomlighet, vänliga och
tillmötesgående visen har förskaf·
fat honom stor sympati såväl
bland· vänkretsen som den stora
allmänhet han haft att betjäna.
VIiket pil barui högtidsdag säkerligen kommer att visas genom
många bevis pA uppskattning,
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Brwmby kommunalfullmäktige
hade 1 går sitt första sanunanträde
för året 1 Brwmby folkskola under
ordförandeskap av skogsmlistare Erlk
A. Eriksson som 1 ett hlilsnlngsan.
förande erinrade om kommunallag.
stlftnfnpns utveckllng samt hiilsade
si.väl förutvarande som nya kommunalfu1Jniäktlgeledam6ter välkOmna.
Etter delgivning av länsstyreiaena
protokoll av• l!aJlUnalu'älmfn av
l«mununaifuUmlvalet
företop
val av ordförande och vice ordförande
vartill omvaldes skogsJDästare Erik A.
Eriksson ordf. och nänmdemah Hånry
W. Svensson vice ordf. Lokal för full·
mäktlges sammanträden beslöts vara
Uksom hittills Brunnby folkskola, på
aanuna tider som tidigare. Kung6rel·
ser skall om sammanträden införas
I ·ortens. tre tidningar samt anslås å
kommunens anslagstavla ·vid kommu•
balkontoret i Brunnby,
. ·
PI. förslag av hr Erlk Rosenqulst
beslöts dessutom att kommunaUuJJ..
mliktlgea föl'edragnlngslh;ta skall an•
1115 pi. anslagstavlor 1 Mölle, Arlld,
Nybamnlllllge och Fjlllastorp•. En val·
beredning om fem ledamöter beslöts
tlllslttaa och omvaldes hllrtlll: hrr
Erik· A. Eriksson (Ivar Nilsson, supp.
. l.eant), Henry W. Svenuolt, (Gw\Qar
Levin), Gösta Svenuonc Brllc- ROsen·
quiat), Oskat: Nilsson (Inga Bengts.
son, nyvald), Gösta Andersson (Frank
Elfverson, nyvald). XommunaJlull.
mllktlce biföll kommunalnämndens
förslag om fl!näl.lning av: mark till
frlaiirmäatare' Verner Wallln 1 NY·
hamnsläge samt tlllatyrk• ansökan
för~ Webers Terrasser 1 Amid att fA
utskänka pilsner Aret runt. 18 ansök·
nlnpi- av utsldlnkntng . rv vin .. och
sprit tillstyrktes av fullmllttl&e · ·
·Samt beviljade fullmäktige ritt•
n1ng At dist1'1ktssk6terslwi för upplåtelse av mottagninplokar it dl·
striktsbarnmorskan. Efter tvi. t1JD.
mars d.l&kusslon hliöll. därefter fuJI.
.. mäktige hlllsovAl:dsnllmndens ftirillag
att :vattenutrednlnP,n skall :fo1'.t91ittas
och_ "1vslutas ma1F~··enbart.:.t111'

~~~~;. ~~ ".,;:{;~:~~~:.<~{~~

j,....j

~

}

;;Jl.

Måndagen den 31 januari 1955

ITvåtim-marsdebatt i ett ärende
vid brunnbyfu llmäktiges premiär
Utöver i korthet i lördagsnwn- innan hade man också hunnit med

re~ meddelat referat från Brunn- att riva upp beslutet om tillsättan-

...

by kommunalfullmäktiges första de av en kommitte att i denna fråsammanträde för 1955 och den nya ga fortsätta hälsovårdsnämndens
fyraårsperioden noteras, att ordf. omfattande arbete - som alla beskogsmäst. Erik A. Eriksson inte römde. Det visade sig nämligen
bara med kläm och oväld hanterar att ingen av de föreslagna ledaden på nytt anförtrodda ordföran· möterna hade lust att medverka
deklubban utan också inför ikraft· inom kommitten . utom hr Linus
trädandet av ny kommunallag Hasselberg, som var fånvarande
med intresse och allvar inträngt f och s!lunda inte kunde yttra sig.
Vad man mest ryggade tillbaka
den kommunala lagstiftningens
bestämmelser från gångna tider för var nu som tidigare de stora
och till nu, med sakkunskap kun· kostnaderna. Till sist ansåg man
de han ge såväl gamla som nya dock att när man sagt A borde
fullmäktlgeledamöter del av sina man också avsluta åtminstone utredningen, till mycket stor del
rön i sitt hälsningsanförande.
Vid behov kunde också ledamö- för att bl. a. främja expioaterir:iterna slå upp valda delar av den gen av kommunens. markområden.
nya lagen ur de ..editioner, som Att nu dimensionera vattenverket
fanns utlagda på varje ledamots även för Mölle ansågs inte vara
att föredraga, även om kommunen
plats.
Att man redan i starten med en gång med ändrad lagstiftning
kommer att fA bli huvudman för
11llvar och nit gick in för arbetet vatten- 'och avloppföretag även
visades,. di man redan vid denna där. Att . kostnaderna blir stora
första session hade både en vote- var man klar över, kanske 2 kr.
ring och ett upprivet' beslut. Vo- eller mer pr kubikmeter, varav
teringen gällde beslutet O!ll sam- dock c:a 90 öre faner bort genom
manträdestiderna. Hr Frank Elf- statsbidrag. Resten kan nedbrinversson ville ha den till kl. 19 gas genom anslutningsavgifter och
året runt mot som nu kl. 18 på vin- eventuell kommunal subvention.
tern med hänsyn t,ill att alla skulle Hr Frank Elfversson ville dock
ha chans att komma till samman- pä inga villkor att skatten skulle
trädena efter arbetsdagens slut. höjas genom företaget.
Eftersoin den gamla ordningen för
De tillstyrkta ansökningarna om
flertalet syntes vara bättre resulterade dock omröstningen i att hr sprit- och vinrättigheter inför
Elfversson endast fick 9 med sig ikraftträdandet. av den nya rusoch 15 röstade emot. Man tänkte drycksförordningen 1 oktober i
väl också på, att ert dE!l ärenden år blev en inventering av samtliga
kan debatteras i timmar, varvid ställen med denna tillgång, då inkvällen snabbt flyger. Som skedde te mindre än 18 ärenden behand·
i frågan om begärt uppdrag åt lades. Samtliga tillstyrktes - i ett
hälsovårdsnämnden att fortsätta fall trots nykterhetsnämndens av;
och avsluta vattenutredningen om styrkande. Ansökningarna gällde
vattenverket i Möllehässledalen Turisthotellet, St01·hallen, Hotell
med hänsyn endast till Nyhamns- Elfverson, Hotell Kullabe1·g, Holägeområdet, då nu Mölle förkla- tell Hagman, Grand Hotell, Hotell
rat sig inte f. ·n. vara berett att Kullagården,
Strandpensionatet
delta9 · 1 en sådan anläggning. I (vin) och Cafe Premier (vin) i
sienna fråga övf!r~des i två titn- Mölle, Strand H9tell, '.H9tell Arll9..,.
mar, Både gamla och nya syn- Hotell Mor Cilla, Julia Lundgren
punkter kom fram innan man ena- (vin) och Webers Terasser (vin
des om att ge hälsovårdsnämnden och starköl) i Arild, Hotell Le1·clet fortsatta uppdraget. .Des~för· hamn och pensionat Mårtensson
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(vin) i Lerhamn, Hotell Tiliibac-:
ken',: Strandbal.len -Och: Pensionat!

Stranllhem: ;·(vin}•. .l ·NyhanillSläge.!

Lördagen den 12 februari 1955

I Hört

.··~

och Hänt vid Kullanäsan

Just som man gick och väntade
pl den tidiga våren och lärkorna
konuru~r Väderleksgubben och spelar oss detta spratt med snö, is
och kyla.
Sällan har--·väl dock Kullaberg
dragit på .sig ~ så vacker vinterskrud som nu· med den i fallet
våta snön, som frös fast på trä·
dens grenverk och faktiskt mot
vanligheten stannade på träden
minst ·en hel d;ig. Snösmältningen
efter "förra vinterperioden" försiggick utan· större vattenflöden
och stoppade gatubrunnar etc. På
grund av den ,ringa mängden nederbörd denpa. gång finns väl
hopp att så skall ske också nu.
Lika enVist, som vintervädrets'
makter, lika långvarig och intensiv har vattendebatten varit i ·Och
omkring
Ki.illanäsan.
·Ganska
länge efter det senaste fullmäk·
tigesanunanträdet f6rekom kommentarer om vattendebatten, trots
att denna endast egentligen avsäg
att låta fullfölja utredningen med
hänsyn endast till Nyhamnsläge,
då nu ·Mölle }>ackat ut. Debatten
om detta· detaljuppdrag i titred·
ningens slutskede visar väl endast
att ledamöterna tagit allvarligt pä
sin uppgift. , Öch den var säkert
också trots · många upprepningar
till nytta; Missförstlnd torde- dock
ha rätt, när man trott att beslutet
gällde att sätta igäng det stora
arbetet. I själva verket aysåg det
ju endast att avsluta utredningen.

Såsom i många liknande fall
inträffar nu ocksl här det märk·
liga, att meda:n man på. de flesta .·
håll drar sig för de stora utgif·
terna och på många andra ,håll
förmenar sig ha nog och c;vern~g
av vatten och avlopp, ·il: fram.
kommer från en del håll att denna
utredning tagit alldeles ·för ·IAng
tid och verket borde varit 1 gäng
för längsesedan. · Fram för: :allt
tycker man så enligt uttalande
bland yngre nyhamnsfastiihetS..
ägare.
. En så stor och dyrbar utred·
ning som denna bör vara absolut
"vattentät", så att man Vid anlägg.
ningens utnyttjande inte en v~c.
ker dag står utal} vatten, varvid
givetvis hela det · stora anlägg·
nings- och utredningskapltalet gi·
vetv!s blir mer eller mindre bort- j
kastat. Att man således Vid provpumpningar och övrig utredning
tagit mesta möjliga tid på ~ig I
måste under förhandenva+ande
omständigheter ~ebär all den
garanti mot obehagliga överrask·
ningar inom en överskädlig fråm•
tid som överhuvudtaget är möjlig I
att få.
Slutomdömet oni denna utredning såsom sädan, bakom vilken
stått en av Sveriges förnämligaste
expertfirmor pl omrädet, nilste
bli, att den utförts pl. ett 1 allo
förtjänstfullt sätt, samt att. tidsutdräkten ej bör vara föremA.I: för
klander utan snarare beröm.
I,;
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Lördagen den 5 februari 1955

·Hört och Hänt vid Kullanäsan ;
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Under denna tid, då ingenting
Eft~r den stora kampen mot
snön har det blivit lite lugnare i utomhus egentligen kan sättas i.
tillvaron fast samtidigt med inbrot· verket är det egentligen "trädprotet av varmluft också lite gråare blen:ens'', d. v. s. träden skall be-·
med den bara marken mellan skäras och ansas ehuru vi här i
smutsiga snöfläc~ar och i stark Mölle inte har samma problem med
.dimma.
·
träd som i Höganäs. Att någon
Att det kommit en inte så liten skulle falla på iden att ta bort trä• ;
aning u· vår i luften under de i den i Järnvägsgatan i Mölle torde .
varje ända nu en aning längre da· inte falla inom möjligheternas ·
garna är inte att ta fel på, trots gräns. Att de överhuvud taget rö- .
de tunga dimridåerna över Kulla- res väckte stark indignation, då de ,
bergs toppar. Under den klara härom året ansades och beskars.
vac_kra dagen häromdagen - man Dessa träd planterades för övrigt
kan räkna dem - var vårkänning- av bolagslednlngen vid dlvarande
en särskilt stark, och en del verk· Höganäs-Mölle järnväg och torde
liga naturälskare passade då på att således ha över 40 år pi nacken.
ta sig ut till Kullaberg mitt i vecDen lummiga allen ~id kapellets
kan för ett strövtåg i sitt paradis. lnfartsväg har verkat som. en enda
Att sportfiskarnas skara dagligen lång· kyrkogtrd fram till helgedoökar så här års är numera vanligt men. Den har också i dagarna fått
och enligt småstolta rapporter vid släppa tlll en god del av sitt gren·
återkomsten torde torsktillgången verk, vilket vid första anblicken
inte vara allt för dålig även om ger ett intryck av kalhet. Men då ·
marknaden inte rosas. Att den för· grönska och grenar åter växer •it
sta stenbiten för året fått släppa blir beskärningen enbart till för·
sitt tag i det svarta djupet för en del. Träden i järtJ.vägsgatan står
mera reguljär :Mölle-fiskare är nu i tur att - fast kanske i något
emellertid ovanligt tidigt men inte mindre omfattning -:- bli "skalla·
desto mindre sant. Enligt rappor- de".
ter från en som var med om kala·
-gq.
set · smakade den också ovanligt
god.
När mölleborna vandrar omkring .
i dimman brukar de alltsom oftast
lyssna till fyrens välbesökta tutande till varning för sjöfarten. Man
vänjer sig dock vid alla monotona .
ljud, men efter en stund saknar
man faktiskt ljudet helt och und·
rar om det klarnat ute vid Kullanä- .
sans spets eller vad som hänt. Den
rätta förklaringen ligger emellertid
i att strömmen vänt sig nordvart :
·och så effektivt tar bort ljudet att ;
man i Mölle inte hör ett dugg, då ·
man annars under dimtunga dagar
, kan höra en veritabel konsert av
'. båtarnas mistlurar med fyren som .
anförare.

Vinterrapsodi från Kullen

llen vackra vita snön täcke1· i
skrivande morgonstund mjukt och
vackert träden och husen i Mölle
och föranlPdrr alla till en ny .fik·
tion mot detta förtjusande tral'lk·
hinder, som dock till barnPns förtjusning föranlett extra friluftslov
med kiilklmcks~knlng.
Pli viignrna hnr <IPL inte varit
alllför oframkomligt, ätminstone
när man kommit närmare bort
emot Höganäs. Men vid Kullanii·
\ san tycker man sig märka att snö' plogarna kommer lite sent. An·
i Ungen man nu Jnom vägförvalt·
ningrn glömmer bort att svänga
. vid Möllehässle eller man tycker
att cfot inte är så noga med själva
. "nästippen", fast även denna kan
behöva putsas Ibland, sär•kilt i vin·
tcrkyla och snö. Att man alltsom
oftast eftt'l' ett snöfall komm<>r
med sanclningsbllen först och sen
med snöplog och skrapa och tar
bort .'<linden Igen är väl en "ord·
nlngsfråga", som en outsider inte
förslår sig pil.
Den förr i Möllebergshackm pla·
cerade sahdlådan har ocksl\ myc·
ket saknats av "kasande" hillste1-,
fast - om den någonsin kommer

SJökaptrn
Gottfrid Penoon,
)fölle,
.
80 Ar dea 19 fellr.
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den ~9 ;ebr. sjö-'
kapten G o t t f r I d Per s so n.
Mölle. Kapten Persson är l'tidd I
Smedstorp I Brunnlly och av gam·
mal sjömanssläkt. Sålunda var fa·
-----... ·--·-··
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tillbaka bör placeras li\ngi·e
ner, <lär bilisterna just vid väx·
!ingen skulle ha bättre nytta av
den.
Den som varit med I gamla tl·
ders fimbulvintrar kan berätta om
verkliga svlirigheter. Sähmda beriittar s,iiikapten Paulus Pattlsson,
att vid konrirmntinnrn d~n n upril
l!J02 stum vägen till Brunnby kyr·
ka var alldeles oframkomlig. Man
fick begagna Krapperups kyrkväg
och då och då hoppa av släden för
att skotta sig fram på svära punk·
ter.
Nägrn år tidigare Jntr'.iffade den
.
verkliga vlntei· turistsensatlonen.
Det var i fiskaren och sjömannen
Johan Berggrens ungdom, då snömäng1le1·na var så stora att det
Derggrenska korsvirkeshuset var
över•nöat över takåsen och man
tog •lg in och ut genom en utgrävd
tunnel. som började på gatan nil·
gonstans vid Thor Anderssons fas·
tlghet. Ovanpå snön hade man
från toppt>n av Berggrens hus den
allra präktigaste kälkbacke, som
ock!<l\ till sto1· förnöjelse flitigt utnyttjades. Trots dåtidens kommunikatloner och snöhinder ansågs

·dem också sjöman. Redan som helt
·ung gick kapten Persson till sjöss
den 6 april 1889 på Hanna av Jons.
torp. Efter utbildning till sjöss av·
lade han styrmansexamen 1895 och
sjökaptensexamen 189a vid nav!gatlonsskolan I Kalmar. Efter ytter·
Ugare några år till sjöss kom kapten Persson till skeppsbyggmästare
o. A. Broctln i Gävle, för vilken
han under 31 år förde fartyg tills •
han den 30 april 1935 lämnade sjön
och slog sig ned I hembyn efter 46
år av väl meriterat och skickligt
sjömanskap. Han fick Emmeryme.
daljen år 1928. Till Mölle flyttade
kapten Persson år 1903. Redan under sin tid till sjöss beklädde han
kommunala förtroendeuppdrag och_
var sålunda kommunalfullmäktigeJedamot I Brunnby Aren 1923-26.
När kapten Persson sedermera
lämnade sjön förnyades uppdraget
för Aren 1939--54, och han· hade
således vid sin avgån~ffrån Brunnby kommunalfullmäktige sistlidna
nyår under sammanlagt 20 år In·
nehaft denna förtroendeposL Bland
övriga förtroendeuppdrag kan näm.
nas att han varit revisor I Brunnby
kommun under största. delen 'av
fullmäktlgetlden, ordförande I Mö!·
le munlcipalnämnd ocli hälsovårds- :
nämnd åren 1936-39 samt ledamot
av Mölle hanmstyrelae. Under en
följd av .Ar var han också ordförande styrelsen för Brunnby spar'
bank och banke!18 vice verkställan·
de dlrektöt.

I

I

förhållandet vara sil anmärknlng11o
värt, att hälsingbnrgare enligt ut.
sago tog sig till Mölle för att beskåda vinterlivet. Denna tunnel
låg kvar och en lång tid såg man
inte dagens ljus 1 husen på grund
av snömassorna.
Till och mell telefonstolparna
vnr övrr:miimtc. och ertcrson1 den
tidens folk inte tycktes !äta Jlle besvärllgheter avskräcka sig kunde
man exempelvis vid en färd till en
auktion I Nyhamn gå ovanpå snön.
som bar och ha telefontrådarna under sig i snön - vilket allt enligt
högtidlig försäkran Inte är någon
skepparhlstorla! Samma vinter utbröt en brand på Krapperup och
man hade det mycket besvärligt
med släckningen I den myckna
snön, som gick långt uppåt väggarna.
·
Det för dagen störstå hindret
finns dock Inte på tandhacken utan
i hamnen och sjön utanför, clär
Istäcket ökar. Under stilla väder
sträcker det sig ända bort till
Ransvlk och lägger hinder I vä;:en .
för fisket. Isen består till stor del
av sammanfrusna snöiga Isflak,
som om kylan fortsätter blir svåra att forcera för småbåtar.

Måndagen den 21 febr.

--·

.•

-

-

1955
l\faskinhroderi
framåtgående
Möllehantverk
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Traditionellt kattagille
på fastlagssöndagen i Mö/le
Det tf'.'.lrlltlonella rastlagsupp-1 att fA motta det va~kra kattaprl·
tåget I Molle då barnen slAr kat· set. Efter väl förrättat värv överten ur tunnan gick som vanligt av räcktes detta till segraren och
stapel_n på fas.~lagssöndagen. Men Mölles kattakung 1935 Karsten
traditionen brots I så måtto alt Svärd av Cecilia Wallentin.
marken täcktes av snö. Åskådarna
Mycket folk hade samlata för att
stod och. småfrös I några graders bevittna. skådespelet, • men tillkyla och snål blåst, medan man strömningen blev' dock Inte I år
under föregående 1\r kunnat glädja det folknöje rlet brukar vara på
sig åt en begynnande våt·anlng. grund av vädret. De många bllarDe utklädda ~öllegrahbarna ha· na som sla11nat till vid hamnen
de dock under sitt hårda jobb att vände rätt snart.
få ~önder tu~:man och få ut "katPå kvällen arrangerade barnen
ten Ingen kannlng av kylan utan kattahal I gymnastiksalen i Gyll
edunkade friskt på i förhoppning röds folksko la.
0

Hört och Hänt vid Kullanäsan
I

MisUuren på Kullens fyr tjuter polisernas arbete. lliot detta har
högt och genomträngande i de 1 man dock ställt okä.nda ekonomi·
hårdfrusna och kalla mor;cnarna <ka faktnrpr och som en ande öorh rten Pn,·i•a k.'1an hållPr i si11. vrr vattnet har svävat.den komSundets vatten har kylt< ne<l un- , mun:ola •Jälvbestämmanderätten.
der noll och i•e·n fäS>;ger <lg mer på vl•sa st1·äckor i sällskap .med
och mer föt· varjP rlag. •a att hamn- fruktan för flykten från landsbyglscn i år som i fjol hihlar under- elen.
lag för hamen< vinternöjen på
T.vclligt är dock att om man skall
stiil.<koclrt fot.
uppge .<jälvhestämmanderätten och
Alt man sedan i skarp kontrast ingå i ett kommunalförbund bör
tm cle kalla nätterna på eftermid- detta ske till förmån för en bättre
dagarna kan träffa på soldyrkare, tingens ordning än som nu är för
gassande sig i det vackra solskenet handen. Särskilt om det med kalla
på södersirlorna påminner om li· siffror kan visas att det blir b\111vet·vid de stötTe vintersportorter- gare och orterna får behålla sina
na, där man I strålande varm sol poliser vilket säkerligen länsstyrelkån åka skidor mycket lätt klädd sen enligt uttalande från såväl
och få en härlig solbränna. I öv- länsassesorer och landsfogde förrigt illustrerar de kalla morgnar- söker gynna.
na och kvällarna på ett utmärkt
Länsstyrelsen önskar överhuvudRätt stämningen 1 Gabriel Jönssons taget Inte sätta sig ut med komdikt för "Pingis-bladet", som ut· munema·...;. Inte ens om en komkom till Bordtennl•klubbens jubl· mun vlll vara sitt eget distrikt. SA
leum härförleden. Den råJ(alla dl'm· talade nämligen · den ·sympatiske
man utgör föraningen till en ny landsfogden på direkt fråga på tal
vår med varmare luft i antågande. om bibehållande av nuvarande ordAngenämare övergångar från ett ning. Men. han sade sig i motsats 1
frostigt liv och umgänge till en till vad som från många håll framvarm och strålande vår har vi för· förts vara av den meningen, att ,
stås varit med om och kanske man bildande av större enheter skulle 1
vågar anse länsstyrelsens sätt att skapa större möjligheter för sta- /
handlägga polisfrågan I våra trak· ten att få en överblick över va.d 1·
ter vara ett •ådant vårtecken. Av det gäller, när. frågan är ·att ta
vad som senast förevarit skulle ställning till den länge ·närda· ön< 1
man lätt kunna sluta sig till, att •kan om polisväs"endets .. förs'taUJi.,i
kontakterna och umgänget tidiga- gande.
·
·
re I denna fråga inte utgjort groEnligt en gammal god regel skall
grund och . nä,ing för ett vårligt man undvika att handla. då tvekuppblommande av den rika såin- samhet · råder; I 'enlighet härmed
förståndsrabattep, som j1,1 dock är får man väl också säga att en·med
så nödvändig i allt lnterkomm'u- · tvekan· åstaäkommen ·kompromiss
nalt arbete.
är sämre .än n.uvarande ordning,
Allt arhete bör ju emellertid bä- som - om den.skillf försvinna .,_
re frukt pä det ena eller andra sät- bör ersättas med en enda och eftet och alla har ju varit eniga om fek*"-~et,
at4ö ett-en<la-po~ gynnar

l
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I dessa dagar, då orter och samhällen, särskilt på landsbygden.
söker efter lndus~e.. och hantverk, som vill slå sig ned på de
olika platserna. visar det sig att ·
en hantverksröreise genom eget
Initiativ och framätu1da håller pA
att växa till i Mölle.
Det är förutvarande l' .a Herta
Meinls maskinbroderi. som genom
tillständ av regeringen för någon
Lid sedan numera övertagits av
h1·odern köpman Alfred Meinl och
utökas i betydenhet under namn·
F:a A. Meinl Maskinbroderi.
Liksom den Melnelska familjen·
I övrigt har hr Melnl måst överge sitt gamla hem I Sudetlandet,
närmare bestämt Graslitz . vid
Bayersk-Tjeckiska gränsen. där
hans vagga stått. Efter tvångsvls
rekrytering under tre år· I den
tyska hären samt amerikansk
fångenskap vid Milnchen efter fri·
givning och återförenL-ig med fa• ·
mlljen I övrigt flyttade så alle
man till Sverige och fick anställ·
nlng vid dåvarande Anton Rölz:s
K. B. 11\Iölle.
Sedan fröken Melnl genom glf·
termAI lämnat sin lovande rörelse
i Mölle har denna som sagt över·
tagits av hr Meinl. som tillsam•
mans med sin fästmö, fröken Ma•
rla Gomula frän Dulsburg I Tysk•
land nu skall föra firman vidare
pil den redan så lyckligt inslagna
vägen.
Efter överlåtelsen har det visat
sig att orderhögen ständigt växt
och det finns för närvarande mer.
arbete än som kan mottagas. An·
ledningen till den lyckliga utveck·
Ungen är säkerligen att finna I att
det veterligen i Sverige tidigare
inte funnits någon eller blott nå·
gon enda industri av denna art.
varför fabrikanter måst sända si•
na alster till Tyskland för att fä
dem broderade, då så skulle .vara
fallet. Firmans alster har sålunda
observerats av fabrikanterna, sl
att efterfrågan på prover till prov.
kollektionerna ingått av sig själv·
utan att ansträngningar härför
behövt göras. Denna speciella
hantverksgren finns i Tyskland
representerad på flera platser och
hr Melnl har för avsikt att då till•
fälle ges genom stUdler i utlandet.
bL a. Danmark, undersöka om In~
te en utvidgning' av produktion
och försäljning skulle kunna om•
fatta de tre nordiska länderna.
Genom att· denna tillverkningen
nu upptagits i Sverige kan ocksä
kundkretsen betjänas bättre i frå•.
ga om beställningar och olika öns-·
kerriål beträffande mönster etc.•
vilket är av stor betydelse, dl
kunderna Inte behöver ligga med
så stora lager och dessa snabbt
kan förnyas 1 motsats till då allt
skulle sändas till utlandet för brodering.
Det föreligger också en stor
skillnad mot det slags maskinbroderi som bedrives Inom firrila
Melnl, vilket inrymmer mycket av
handarbete, 1 motaats till s. k1
automatbordet, vilket. sker he1t
maskinellt.
Vad som är synnerligen llädjande Inom denna med· sl mycken
framgång "Importerade" och stal"
tade · industri är, att ·det finns utrymme för·mera arbetskraft.
Ett besök I firmans .lokaler. .l
villa Kullen,· d'1' fröken GomulaS
rena profil med ett.allvarligt drag
av Iver och intresse ses lutad ÖVer
Invecklade och förtjusande mönster och alster, ger ett gott intryclt
av den tyska . energin och gruridllgheten· och för tanken ·t!H!Jaka.·
till de tider, då . vallonerna förde ·
in ny teknik och nytt ll•.· till det
svenska hantverket.

I
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,~umdristiga pilkare trotsar
•
(~Skäldervikens förrädiska IS
Dumdristiga

·
1

.
'

\

(forts. fr. första sid.)
Så skedde också så att en remsa uppstod · vid landfästet. På
gr_µnd aY de rådande förhållanden kunde man inte koinma upp
på land vid djupadalsravinens
lägsta del, där stigen går nf,l[
till vattnet utan männen måste
ta sig iland vid de otillgängliga
klipporna cirka 500 meter därifrån.
Under tiden hann det l:>l.i ganska sent och mörkret föll på,
varför Paulsson och Johansson
ovanpå det första äventyret råkade gå vilse i denna otillgängliga del av Kullaberg. De kom
inte fram till Mölle samhälle
förrän vid tiotiden på lördagskvällen.
Trots sålunda iakttagen försiktighet med landfasta rep fin·
ner man att det är stora risker
att. ge sig ut på isen vid denna
tid, då kylan håller på att släppa och vindarna tär på isen genom att sätta vattnet under den
i gungning.

.I ·

·De kraftiga viiidarna oeh tidvis rätt starka tövä•et de senaste dagarna elllkring: Kallalterg
har fört· •ed sig att isarDa hlivit osäkra. Det inne·
här risker för torskpilkarna ävea ·~· fersiktigh.et
iakttages, vilket två perseaer fiek erfara -der
ett hemskt .äveatyr på lördagen.
•

I

F. arrendatorn Johan Paulsson, Möllehässle, och grävniaski·
nist Lennart Johansson, Kattarp, hade begett sig ut på isen
vid Djupadal på Kullaberg. för
att pilka torsk. För att inga

#tt

I-

S..

olyckor skulle inträffa hade de
fäst ett rep iland och drog detta
med ut på isen för att ha till
hjälp om isen skulle lossna från
land.
(Forts. å sista sidan.)
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Hört och. Hänt vid K~llanäsan -I
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Vi Skriver redan· mars,
I m. fl. i tidningsti.otiser och tid· !
ännil kramar vintern oss i Sitt skrifter. I senaste uttalande från /
grepp. Vackert kan man inte be- läkarhåll märks uttalande
att ·
strida att det är, när solens ·för. man inte skall eftersätta vård i
vårsskarpa strålar steker -mot barndomen i förhoppning att:
samhället o~ Kullabergs västersi· å.1..-omman skall försvinna i pubei"- :
dor och på den blanka.isen i 1\.Iölie teten och att virden skall medde- i
hamn och utmed Strand"\>iigen. · las och inledas pl sjukhus och i i
Många fåglar håller alltid till ut- förekommande fall fortsatt:Q. pi•
med stränderna. I vanliga fall skolln~t med sjukh~. l
märks_ de givetvis inte så mycket Men även vid akuta sjuk~· ·
bland vä.'Ctlighet och grönska. Nu stAnd, ftamkallatte "aV"blika~anll!!d· :
däremot blir fägellivet en upp- ningar bör en sjukhusvistelse va· i
märksammad kontrast mot och ra möjlig, för att så snart .som :
ibland de blänkande isparkettema, möjligt häva besvären och återoch såsom spåddes i höstas dl sva,- ställa. de sm.l ·patiellterna. för. fort·
norna· kom: ·ne ·har stannat J..-var sati skolgäng .eller ·fortsatt':.
och ·ovanligt många andrå fåglar malt liv i allJqäJlllet . om ..4et ·nu
kommit till. Inte att undra på för- gäll~ barn i .förskolåldern.
resten. dä välviljan är stor och
I vira traktel' liar• detta Senare ·
skyggheten .bland djuren ringa. hi"1lls kunnat åstadkommas på
Men sä har också hr Bernhard Barnsjukh~t i Hälsingborg. :Men
Bengtsson pl Strandpensionatet i huruVida detta blir möjligt efter
år som i fjol varit pl Krapperup det att avtalet·menan staden·:och·
och ~ta~ spillsäd och annat gott landst.mget· utgir · vid . årsskiftet'
it de 1 vmtems dagar vil"Dlösa och till priser, som gäller för pa- ·
och dagligen försett deras mat· tienter Vid vird inom eget IBndspla~ vid Strandvä~nden med ting, står väl i vida fältet.
\
ny föda.
·
Nir;maste _bm,-nsjulqlus blir dA i
- - i Landskrona, om man inte vill be-j
Ganska roligt set• det ut, när tala fantasipriser, och- på· IäkarhålJ
man kisande utåt sjön i det skarpa anser man . det o.cksä vara skadll
solskenet ser en pojke på stA.lklädd att inte barnsjUkhuset i -Hälsing·
fot med inte allt för stor säkerhet borg kan · få utnj'ttjas. ävmi. om ·
åka omkring pä isen och st.raX i vlrd På lasarett kan ~- Med
närheten av honom upptäcker en hänsyn till barnsjukhusens specisvan. halkande omkring i till sy- ella·utrustning i friga om värdpernes idel tävlan sA att fötterna gär sonat lJCh speclålise:rade Iäkarkråflite vart de vill.
ter ·fär det väl också anses både
_ - hjär'tlöst. oc'1 oklokt att inte IAta
Att ta värd om värnlösa smA dessa ·.fömiäner stA till ·buds för
är en hedrande. gärning för· den sA mlng8 som kan tas emot.
det utövar. I vårt råa och vinterMed ·tanke pl all den omsorg om
tid mänga ~ svära klimat är hjälplösa smA. vinner i naturen är
det också mänga som lider förut- det märkligt/att man inte bevekts
om djuren. Tanken förs dA osökt till en överenskommelse om avtal
till den alltmer ökande procenten om värd för vira egna små pä.
allergiska barn. främst astmasju- bamejakhuset 1 Hälsingborg.
ka, som sä ofta påtalas av· läkare
-gq.

om

når-
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Hotell Elfverson i Mölle -· ·.
återuppståt till .jrini I ar
•

0

Som NST tidJgare har meddelat kUnskap inom hotellbranschen ta·
står Hotell Elfversson i Kölle i och 1ar för att alla anordningar är
med .fru Lalla Ollnsons övertagan· Vil genomtänkta och det liela verde av hotellet inför en genomgri- kar att bli ratiQnellt _genomfört.
Byggmästare är Gwmar Johans- 1
pande om- och t.Ulbyggnad.
..
.
'. De först uppgjorda planerna av. son, Viken.
matsal och ekonomilobler vid den
Fru OlJDson har nedlagt ett sto
efter branden kvarstående hotellpil sldana- irU'edningsdetalbyggnadens sydvästra sida stran- arbete
jer som · hittills kunnat . färdigdade på grund av gillande stads- sWlas, . sl att allt blir_ ,l1il ·ordnat
planebestäm.melser. Sedan nya pla- för gästernas. trevnad. Mycket är
ner och ritningar nu 1,1ppgjorts och
beställt ·.för junt måilad bL a. en·
godkänts pågår arbetet nu för fullt
med ombyggnad av hotellets hela koilgress från H 55.med llO·delta-

;
I

bottenvåning och utbyggnad av
matsal Vid norra ändan av byggna-

gare.
.
.Anläggningen beriknu stl fär·
dig Vid junt mAnads inglng.
I

.dens västra fasad mot Sundet.
Matsalen som delVis gir in i den:
gamla byggnadskroppen får en'
yta på cirka 17Xl7 meter och med·
stora fönsterytor får man en för- •
;nänftig utsikt över samhället och ·
! havet. I matsalens södra del anord-. ·
I nas ·en trevlig salong med öppen :
spis, och vid sidan därav kontor
och portierloge.
Den genom hela byggnaden löpande korridoren blir kvar men på
, andra sidan om denna anordnas At
Iöster personalrum, kassa, diskrum, ..
kallskänk och kök samt i anslut- ·
ning till bef"mtlig hall iven tpalet. ter. Mot öster tillbygges en hög- :
modern kylanliggning som medger:
förvaring av och till-.
1"förs~ig
gång till färska matvaror vid alla ·
förekommande tillfällen.
.
.
Fru Ollnsons _erkint stora fac~-·

I
I
i

•I
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Dynamit-sprängning
öppnade Mölle hamn
Isen på l\lölle hamn fick på
mindagen ett riktigt gmndskott
trots att värmen och tövädret
änn11 låter vänta på sJg. Det var
alla b.'ltägama som slagit sig
samman .och på konstlad väg
skaffade bort Istäcket I lllla b.'lt·
hamnen så att man kunde ta
sJg 11t och fiska på det n11 öppna
vattnet I sundet utanför. Isen
l hamnen är bortemot Z dm.
tJock o. om man llkulle ha väntat
tlD att lslo."8Dlngen kommer på
allvar kunde många veckor ha
,;Att med Cörhinder för fisket.
För den skull kom alla båtägar.
1~!' överens om att spränga istacket med dynamit.
För uppgiften har byggnads-

J

arbetarna Axel Nilsson och Wll·
helm Engdahl i Lerhamn enga.
gerat, genom att sänka ner dy·
namlten på bottnen i hamnea
och bringa den att detonera där
bröts isen i stora flak som mua
sedan med förenade krafter kunde flotta ut på öppet vatten.
Tre gånger fick man lägga ut
dynamitlad~ från inloppet.och i lilla båthamnen för att
alla fiskebåtarna skulle bli fria.
Cirka 2 kg. dynmpt gick åt för
uppgiften. På middagen tgAr
hade man kommit så långt att
möllefiskarna vat fullt upptag•
n~ med att flotta de loss-spräng·
da isflaken ut på öppet vatten.
Man hade säkerligen därvid
lika roligt som alla pojkar har
nfir de får leka med isflak. Vid
sidan om rännan var isen lika:'
tjock och bärkraftig som före
sprängningen, varför det var
möjligt att gå långt ut i hamn·
inloppet på isen vid flottningen.

/

I
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MÖLLE
FöraamlingsaEton

har hAUlts 1 Mlllle mlssionsnus. ~f
ter psalmslng höll sjömanspastor Hil·
dlng Roos en kort predikan om J eso1
möte med den blinde mannen. Senare
höll pastorn föredrag om de berömna
passlonsspelen t Oberammergau och
deras historia. Så drack mnn kaffe
och pastor Roo!=I vtAAr1e vnckrn Jjusollder från !!pelen. vllkn tlll,..~mmans

med h."ln~ anfUrande för lihUrarna. fO""·
mnde sltJ till en gripande pasfllonsp~
dtkan. Aftonen avslötfl metl psalm. En

.liirdagen den 12 mars 1955

fulltaUg menighet hade samlats.

Hört och hänt vid Kullanäsan
Såsom man överallt nopamt
kunnat konstatera och kommentera står sig Kung Bores välde och
därmed också den envisa kylan,
ett märkligt sakernas tillstånd,
när man nu utrett att klimatet på
våra breddgrader tenderar att bli
mildare.
Vilken kroppsdel man fryser
mest om är däremot Inte utrett,
fäst man vanligen r kylan ofta ser
röda och frostbitna niisor. man
skulle därför kunna anta, att just
denna krdppsdel är den mest utsatta. Så är dock ingalunda fallet
med Kullanäsan. När man av de
officiella väderleksrapporterna kan
ut.läsa, att man exempelvis Malmö och så nära som I Höganäs
haft 18 ·grader kallt. nöjer vi oss
med så där omkring tio, vilket Inte är någon ny företeelse utan kan
konstateras allt som oftast.
Vad nu detta ka·n bero på är väl
för en lekman svårt att säga. Men
det verkar som om berget •·motade" bort kylan på något sätt och
så att säga Kullanäsan skulle besitta inte så lite av egen inneboende värme. Att man skulle kunna
vänta sig ett så !ltort · värmeöver-

skott, atit man kunde klara upp.
värmningen, eller uppkomsten av
en så stor turist- och badsensation
som varma källor på berget ligger
väl dock inte inom möjligheternas
gräns. VI får nöja oss med att klimatet i och omkring Kulianäsan
medger export tiil Samojedlen av
tidig Kullapotatls.
Export söderut blir det Inom en
snar framtid av duktiga -Mölle-ung.
domar däremot. Det är som bekant
Mölle BTK. som sänder sina duk·
tlgaste spelare till Tyskland, för
att där mäta sina krafter med eliten. Nu är att önska tävlingsdeltagarna all framgång på sin turn~.
så att det i\lölle, som lever i tyskarnas sinne som en härlig semester- och rekreationsort också visar
sig vara förtjänt av uppmärksamhet inom bordtennisvärlden.
Med den framgång spelarna haft
hittills kan man nog vänta goda
placeringar och därmed också att
uppmärksamheten även på· detta
område vänds mot våra trakter.
De duktiga ungdomarna är emellertid värda all uppmuntran i sin
strävan.
-i\.tt 1resa kostar pengar och klub.
bens kassa kan inte stå för alla utgifterna utan spelarna flr själva
vidkännas ganska stora påkänningar. För att klara arrangemanget
med resan har man därför lagt ut
tecknlll1fSli&tor i alla Mölles affä·
rer med anhållan om bidrag tlil resan. För att hjälpa till att göra
i\lölles namn känt I den tyska bordtennisens historia är det att hoppas, att så många som kan och vill
genom ett bidrag drM sitt strå till
stacken och sålunda hjälper vira
ungdomar I deras .väUovllga strävan.
Resan skao!l anträdas den 26
mars, varför listorna måste dras
In redan den 20. Jl.n har kullaborna en god vecka på sig .att lämna
sitt bidrag.
·

-gq.

r måndag 21

mars ~

Hört och hänt vid Kullanäsanj'
I dessa dagar kan man. verklige~
tala om vårvindar friska runt
Kullanäsan... Me? thy åtföljande
dropp på söde~~dan ~~h hårdfrusen IS mot I SJalva fastet så att
sägDa.
en ny 11gen söndersprängda
Isen 1 hamnen gäckas ännu med
fiskarna. Häromdagen låg stora
flak i själva hamnlnloppet. De användes för livsfarlig jumpnlngssport av det yngre gardet.
I stora hamnbasslingen har Isen
nu ocksA remnat i stora gttngande
stycken, sa att man snart får hoppas att en lämplig vind för dem
ttt och lämnar vattnet fritt. Stenbitsfångsterna är 1 lir Inte så stora
som ! fjol men hade havet varit
mera gästvänligt hade nog resttltatet blivit bättre
Vänder man sig om efter att vederbörllgen ha insttplt vad tlll
sjön, hamnen och fisket hörer finner man att våren också för mecl
sig andra ting till trevnad Sålunda har man på Hotell Kuilabcrgs
matsal bytt ut alla fönstren mot
stora perspektivrutor vilket tlllsammans med den klädda fasaden
gör ett propert och snyggt Intryck.
Varjämte gästerna får en om möjllgt ännu bättre ut.~lkt, när man
slipper titta ut genom tidigare
smArutorna.
Litet längre upJ> får Järn\•ligsgntans mrnltrll<l ntt sin välbehilvliga an• Innan sn\'<'n •tigt>r. l\lan. hajar först tU! Inför den rätt kraf-

tiga skalperingen, men då man
närmare betraktar träden finner
man, att det är nödvändigt och att:
de i sin form säkerligen till sommaren kommer att bära ett om
möjligt ännu rikare gren- och löv·
.
.
verk än tidigare och därmed pA
n~t ~an skapa den romantiska
stämningen vid en promenad I de
clu~kla sk11ggorna und<?r sommarkva!}arna.
• .. .
.
.Langre llflP.P•• hoJden reser sig_
ntt takstolcn till det ombyggda H?'"
tell Elfverson. På hotellf~onten gör~s säl~nda en hel del f'.~r att till-,
f1,~dssti1ll.:1 de mång~~ gMter som
vantas lut under H ""· Att Hotell
Elfve!·son Ater kommer I gång som
Y~rkhgt turlst!1otell ~ed m'tsal
vacker stor tillfredsställelse, då
man liksom. sedan långa tider. tillbaka vant sig vid att ha det i full
gång om somrarna. ..
..
I
Det gamla namnet ar val ansett 1
sen förr I vUrldcn och fru OJlnson
är inte .. Mgad för att ändra det
med hansyn härtlll, ehuru hon
med all rätt med tanke på sina In·
satser , I hotellvärlden I Mölle
slmlle kunna kalla det Hotell Olln·
son och sålunda inleda en ny hotellnamn-dynastl. Blygsamhet lr
givetvis en dygd. fast.in verket I
detta fall inte gl!r att fördölja och
säkerligen kommer att hedra företagsamheten I ~tället för en stilla
ro utan hlltnad för Mölle tvri•tllv:
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Tak lags/est för Hotell Elfverson

..ln bild från festen pd Storhallen. Stdende fr. v.: arkitekt L. Granqvist, installatör Ktmo Bengtsson, fru Lalla Oli71-son, installatör Karl Erik Johansson och snickare A. Ivarsson. Sittande rörlednirwsentreprenör Eric Nilsson och byggmästare Gunnar Johansson

-·r---

Fru Lalla Olinsson bjöd- på lördagen samtliga entreprenörer och
hantver-kare samt representanter
för l\fölle pil. en trevlig taklagsfest
på Storllallen i Mölle i anledning
av att resningen nu är klar vid
ombyggnmien av Hotell Elfverson.
I allt d ~!tog ett 40-tal personer i
den gemytliga festen i Storhallens
förnämliga lokaler.
l:nde~· supea uttalade byggnadsnämndens ordf., Gösta Andersson,
en välgängsönskan till fru Olinsson inför starten av det restaure- rade hotellet och gjorde sig till tolk
för de närvarandes stora uppskattning av hennes initiativkraft att
väga sig pä det många andra inte
vågat. För samtliga entreprenörer
och arbetare talade arkitekt L.
Granqvist, Hälsingborg, som tackade ä de närvarancles vägnar för
den angenäma_ l{vällen. Han uttalade även sin stora respekt för fru
Olinsson som kunnig företagsledare och affärskvinna, vilket kommit
till uttryck vid planeringen och rit·
ningen av byggnadsföretaget.

I och med att Hotell Elfverson
åter kommer att drivas som turisthotell i full utsträckning får turistlivet i Mölle ett gott tillskott. Hotellet är särskilt välkommet inför
elen stora invasion av besökare,
som väntas i anledning av H ••.
Inom tyska affärskretsar planerar
man enligt uppgift många resor till
Sverige och Mölle, som sedan gammalt varit en i Tyskland känd turistort.
_ Hotell Elfverson är också förutom den nu tillbyggda matsalen och
ekonomiavdelningen väl rustat.
Gästrummen fll.r också nu en översyn och modernisering. Sålunda
förses de alla med rinnande varmt
och kallt vatten bl. a.
Den år 1953 nedbrunna restaurangflygeln, son1 nu ersättes av elen
nya restaurangen, uppfördes 1902
av Johan Elfverson, som tidigare
drev restauration i Ransgården på
vägen till Kullens fyr. Den nu omoch tillbyggda hotellflygeln till·
kom år 1912. Under alla de år hotellet funnits till har det i hög

grad bidragit till Mölles popularitet som turistort, varför man kan
vänta sig att stället åter under fru
Olinssons erfarna ledning blir en
uppskattad samlingspunkt för turismen.
Förutom nu Hotell Elfverson '
har fru Olinsson tidigare ägt och ;
drivit förutvarande Stadshotellet
och Strandpaviljongen i Landskro-:
na. Ar 1938 'Övertog hon sina föräldrars Hotell Lindström, som om-,
döptes till Kullahus och sederme- !.
ra övergick till industriföretag. I I
början av 40-talet sålde fru Olinsson rörelserna i Landskrona och ·
övertog Grand Hotell i J\fflle, som·
hon drev tills i fjol sommar, då
det övertogs av källarmästare Gunnar Ek i Lttncl.
Ombyggnaden slrnll vara klar
och Hotell ElfYerson öppnas i juni, då många beställningar föreligger för tiden ända fram till midsommar, bl. a. för 110 personer
från IL;, SYenska Arkitektsamfun- 1
det 111. fl. större sällskap.
i

I

Tisdagen den 22 mars 1955

Rekordkort sammanträde
med Brunnby fulhri~ktige

Må"ndagen den 4 april 1955

Grand Hotell i Mölle skall
ombyggas och moderniseras

I

Grand Rotel l !ilölle står odrsA kaler avskiljes. Den nlimnda utlnför ombJ'ggnad och n1odernlse- byggnaden skall färdigställas till
Urunnby kotpmunalfullmäktige verket skall betala 500 kr. 1 ett för
ring.
· Direktör G!lnnar Ek omta· innevarande års säsong. Sedan
hade ett rekordkort sammanträde allt och pengarna skall överlim!ar nämligen för NST:s medarbe- återstår en genomgripande förpå måndagen. Förhandlingarna av- nas till Brunnby Idrottsplats.
tare att planer och ritnlngsf"ör- ändring av köks- och ekonomiloFöreningen Brunnby Idrottsplats 1
' '"et·kades nämligen på två timmar
slag till en omb)'"BP!&d ntarbe- kalerna.
och end11;st en votering förekom.
anhöll att kommunen måtte övertats. Vad som l denna ändringsDlr. Ek vill ha sin rörelse lätt, Fullmäktige tog del av redog6- taga föredlngens motorgräskllppaetapp främst kommer Ifråga lir skött och har för avsikt att flytta
relser från nykterhetsniimnden, re till ett pris av 3.500 kr. och ytomb7ggnad
av
vestibnl·Jiortiersistnämnda
lokaler upp frän kälBrunnby hemvärn, sockenblbllote- terllggare anslå 2.500 kr. sAsom blloge och herrtoaletter. Förslag 'larplanet för undvikande av allt,
ket, kretslogen av IOGT och SLS- drag till kostnaderna för idrotts·
har · ocksA uppgjorts till en full- spring i trappor. För att bereda '
~ihlloteket, vilka lades till hand- platsens färdigställande och vidare
ständig omändring av hotellets plats härför skall cafeutrymmet
ltngama. Man biföll ett förslag om anhölls att fullmäktige måtte lämekonomioch kökslokaler.
mot sydost och en· del av dansflyttning av en gammal dränerings- na direktiv för hyror m. m. vid ldEnllgt förslaget skall huvud· golvet tas I anspråk. Hela anstamlednlng på det tomtexploate- rottsplatsens upplåtande. Beträfentren bibehAllas men vestibu· liggningen kommer givetvis att
rade området I Nyhamnsläge. Full- fande sistnämnda får idrottsplatslen omändras så att herrtoalet· utföras enligt moderna och ratiomäktige behandlade åter förslaget föreningen själv upprätta bestäm.
terna flyttas och inrymmes till nella principer.
till kontrakt för tomtförsäljning melser och bestämma hyror. Fullvänster om matsalen. Det. · nuva·
I en framtid kommer den nufrån kommllnens omrAde I Ny- mäktige anslog 6.000 kr. och förerande. sällskapsrummet till höger varande matsalen ocksA att ut·
hamnslä~e och man antog kontrak- nlngen. skall fortfarande ha grlisom entren kommer att försvinna ökas i linje med den häromåret
tet I sin nuvarande utformning kllppmn!{Smasklnen, men kommu·
och ingA i vestibulen, portierlo- tillbyggda å la cartema tsalen.
och uppdrog At kommunalnämn- nen skall ha rätt att fA använda
gen flyttas till östra lAngväggen varvid en· ändA större och förden att verkställa försiiljnlngar den.
·
och fAr en modern utformning. nämllg lokal kommer att stA till
frAn området. Dlstriktssköterskan
tillerkändes 1.000 kr. årligen i bil·
varvid bakomliggande kontorslo- gästernas förfoga_n_d_e_.- - - ersättning I stället för att uttaxera
kllometerersättnlng för sjukbesök.
Fullmäktige godkände ett förslag
till lindrad byggnadsplan för Nyhamnsllige.
Mölle munlclpalsamhälle hade
Lörd~gen den 2 april 1955
beglirc" ett förskott på 55.000 kr.
som samhället beräknar fA i statsbidrag tlll ett avloppsarbete som
man tänkt utföra nu. Enllgt ett utAtt förbereda e nsäsong, särskilt
låtande från sakkunniga hade
denna utställningssommar, lir nåkommunen ingen behörighet att
got som tar sin tid. Direktör Gunbistå pl detta sätt och kommunens
I något som i likhet med den Mölle-makedam, om den stora sten· nar Ek pl Grand berättar, att
egna fonder var utnyttjade varför
långa vintern artar sig till att bli tuggaren-stenkrossen bak brand- han personligen tänker bege sig
framställningen lämnades utan blned till Tyskland för att kontakta
den
lAnga våren vadar vi nu om- str. Uonen fAr hålla på lite till.
' falL Tlll ledamöter 1 en delegation,
kring I tjällossningens vidhäftande
Nu kan· man Inte precis påstå resellvets organisationer, och. lovar
som skall handha ungdomens förmateria;
att krosstenen är fallen efter Kul- ocksA beredvllllgt att ta med anenings- och frttldsverksamhet varInte desto mlnclre blAnar kväl- laberg, som väl är, men inte desto nan broschyr frAn Turlstförenlntill statsbidrag nu kan utgå, hade
larna över Kullaberg i ett aning- mindre har man beslutat sig för gen.
kommunalnämnden utsett hrr Bo
Han reser också 1 annat· för
ens dis och björkarnas knoppar att röja upp vid hamnen och däri
, Persson. Gösta Svensson och Karl
sväller allt större, vilket gynnar lngAr ocksA ett gammalt önskemål Mölle angeläget ärende, nämligen
l Bengtsson. Fullmäktige hade Intet
den senfä~ige fastlagsrlsplocka• att kunna tillvarata all stenen för för att till en tysk skribent, som
att erinra.
ren. Att katterna· på gärden ända väglagning. SAledes behöver man gästat Turlstföreningen 1 Stock·
Av ett urspnmgllgt anslag pl
In I den sena men numera allt Inte, nnr makadamen väl bllvlt ut- holm och där sammanträffat med
3_4.000 kr. för inköp av Inventarier
l;usare
morgonstunden behagar lagd,! Mölle trampa främmande dlr. Ek, överlämna vackra bilder
till gymnastiksalen I nya skolbygöver Mölle och Kullaberg, som
hålla högljudd konsert lir väl ett jord på de egna gatorna.
get i Nyhamnsläge utanordnades
vlrens tecken liksom kulspelet,
denne tysk vill använda för att il10.500 kr.
som nu börjat ta fart, men det
artiklar med 1 tyska tidPå förslag av länenlimnden anPA hotellen rustas för fullt att lustrera
kan ocks.'1 tänJg1s vara en längtans möta
tog fullmäktige en träffad överenspllskens tlllströmnlng av gäs- ningar. Detta alltså sker utan ett
sång
efter
Pelle,
Mölles
mest
beöres
kostnad
orten, vilket man
kommelse 1 syfte att samordna utte:· och målarpenslarna har avlösts miste mycketförvärdera.
römda katt, som numera samlats av
gående förmåner för vissa arbetsandra
uppmyggnlngsmedeL
till sina fäder och I katthlmlen lt- Grand Hotel och Elfversson komtagare pA grund av den nya lagnjuter all den beundran, som "hen- mer
s~ftnlngen
om sjukförslikrlng.
att öppna till påsk, som JU I
nes"
älskliga vilsen vederbör.
Jarnvlgstjäntseman Nils G. NilsAr kommer ganska tidigt och vänson. Mölle avsade sig ledamotskap
tas bli rätt kall, men Hotell KullaI folkskolestyrelsen vilket bevlljaFrån att traska omkring i dy och berg och Strandpensionatet samt
des. Till ny ledamot utsägs efter
vita kan man nog inom en ej för Turlsthotellet slår upp portarna
votering med slutna sedlar trädavlägsen framtid. vänta att få pro- och bjuder välkommen.
glrdsmästare Evert Lal"Sllon, Krapmenerad omkring på Inhemsk
Den sena våren och islossningen
_peruP. och tlll ny suppleant folkhar fört med sig en rätt stor In·
Rkollarare Erik Berggren, Brunnvaslon av stenbitar - obs.! ej
by. He_rr l!lrik MAnsson, Fjälastorp
till kl"Ossen - varför om pAskgäsflek avslag. på en ansökan om komterna har tur kan de kanske få
munalt stipendium för att bevista
njuta äkta stenbltssoppa, eller 1
en kurs vid folkhögskolan. ·
varje fall lnkokt stenbit.
Fullmäktige .biföll ett förslag till
överenskonimelse med televerket
i;>m en automatstation på ldrottspla~ldet i Nybanmsläge. Tele-.
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Avl~}>p ~ed reningsverk I

... I

som t,Wfäitigt· I
overgett sitt kära Kullabygden !
och .Mölle är Gunnar Wllllentil{. i
.Han reste .häromdagen • iUl de i
f~:msk-sp~ ' .kUStQDltld~na; i
narmare bestämt till de små or~ 1
terna Colloise och camarge. nen •
senare är en llten orörd Idyll. Yli:l :
~paniens no~dö~a .k\ISt. Walleii- i
~ kom dit på en ·genomresa j
for några år sen, han blev si i
betagen i platSens 'stilla ro och. :
skönhet att han nu ånyo upp- '
sökt den.
·
i
Wallentfn har tidigare varit ,
ute på resor till Spanien och
Väst.afrika, och de har resulterat.
1 m4nga konstverk med uiotlv
.. En ... konst.när

(~

skall utredas i Mölle

ldärffrån.

*

j

,,..
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lllölle mun.lcipalfullmäktige sam-·
manträdde pi. måndagen i Gylleröds
follcskola under ordförandeskap av
folltskollärare Gösta Svensson. Före
flSrhandUngarna höll ordföranden parentation över bortglngne fUllmäktl·
feleclaJnoten förste k11$tuppsYllingsman. Peter Athos samt erinrade i nlg~
ra lll.lnnesord om hans Insats i sam·
bllllet varpå följde en tyst minut.
Sedan ett par ärenden pi. föredragningsllstan omflyttats godkände full·
mäktige härpl en ökad avsättning till
fyrens kabelfond. Då beläggning med
vägsalt avs amhällets gator av kostnadsskäl inskränkts till vissa viktigare gator men detta ej varit till .allmänhetens belåtenhet anhöll municlpalnämnden om fullmäktiges uttalan·
de 1 frlga om omfattningen av salt·
ntngen samt avstyrkte att saltning
företages. Efter en del meningsutbyten beslöts att nämnden får . lov att
salta i större omfattning än hittills.
Telefonersättning för avgift utöver
lägsta taxan beviljades munlclpal· och
hälsovårdsnämndens ordförande med
fördelning enligt munlclpalnämndens
förslag. Till kontors- och sammanträ·
reslokal anslogs·250 kr.
Kvällens största och mest debatte·rade ärende blev municlpalnämndens
redovisnina" av den hittills bedrivna
utredning om den avskärande av, loppsledningen t Strandvilgen. I ett
! PM hade nämnden upptagit hlttms
framkomna resultat· bl. a. hälsovårdsmyndlgheterna och fiskeristyrelsens
uttalande för jilamavskiljnlng och klo. rering sommartid av avloppsvatten.
Enligt aJ;)proximatlva kostnadsberllk,- j n!ngar kommer dessa anläggningar
I att fördyra projekte'o med lika myc-

f .{
~,

.

ket som ledningen och slutsumman
gir pl bortlt 220.000 ~·
Med hll.nsy?l till kostnadsökningen
anhöll muntcipalnämnden om förnyade direktiv fr~ fulimäktige för utredningens fol'tsitttande samt föreslog
alternativt att avloppsfdgan i Strandvägen skulle lösas i annan ordning pi.
billigaste sätt.
Det mesta meningsutbytet upi,fstod
om frlgan om man skulle följa utredningsförsla!fet eller gl in för ni.got
annat. Till sist enades man dock om
att utreda exakta kostnader för avloppsledning och reningsverk enligt
föfSlaget och därefter ta ny ställning.
För omläggning av avloppsledningen från Grand Hotell anhöll municipalnämnden att få ta i anspråk 5.000
kr av Arets avloppsanslag vilket fUllmäktige godkände. Munlcipalnämnden
hade föreslagit att man borde tlllsätta en trafikkommltte för att utreda
och framlägga förslag beträffande
kvarstående och olösta trafiktekniska
frågor inoJl1 samhället, vilket .full.
mäktige biföll. Ledamöter blev polisman Bruno Johansson, trafikbilägarna Bernhard Bengtsson och hr C.
Axelsson samt mllare Viktor Johnsson. · Municlpalnämnden anmälde lltt
nytt bokförlngssystem införts och
fullmäktige godkände de uppgjorda
littereringsförslaget. Fulhnäktlge beslöt härefter att ingå till länsstyrelsen
med anhlllan om ny sanunanrllkning
för utseende· av ledamot efter Peter
Athos. Att representera muntcipalsamhället vl4 11ammanträdel nför länsstyrelsen för att behandla frågan om
flQttparaden 1 juli månad utsågs sjökapten Johl;I. Lundin.

Lördagen den 9 april 19Ss
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Att Kiill.abygden är vacker är
Vad som också kommer att bete att ta miste på eller någon ny· hövas är den utökade beredskap,
het. Att man däremot inte som som den i Mölle. station.erade sjöibland· händer inte ser skogen för lottakåren genom bidrag från AB
bara träd är .att högakta. Arbetar· Kwlabergs natur kommer att få.
na vid stenkrossen kunde också Bl. a .. skall en s. k. Eve-,gunga an· i
häromdagen påvisa en den· allra skaffas samt en del annan rädd··
vackraste syn n:ied Kullaberg speg· ningsmateriel. Det hela .. skall seIande i det ·blekstilla vattnet, som dermera demonstreras för tull·, po-.
man . kanske eljest får söka på ils-, järnvägspersonal och annan
.långt sydligare breddgrader. Vilket Personal, som kan tänkas på grund
fuller väl motsvarar m1,1Sik under av tjänst eller eljest komma att
arbetet.
bli inblandade i räddniDgsföretag.
Dessutom skall man redogöra för
Påskförberedel~erna gär in i vad slags materiel som finns och
slutspurten och blir det vackert var den förvaras, så att allt skall
väder kommer säkert många be- kunna gå snabbt vid räddningsak·
sökare till Mölle ,för att avnjuta tioner. Samhällets representanter
helgen. Inkomna betsällningar vitt• skall också inbjudas och i bered·
nar här.om. Apropå vären så vip· skapen inräknar man också den ,
par . nu sädesärlan med stjärten materiel, som samhället har vid s1· '
bak lantbrukarnas redskap, som na bac:iplatser. I denna sommar med
kommit i gång på allvar.
flottuppvisning och H55 kommer
Bland vårtecknen . kom också säkerligen mycket folk att samlas
fW.lmäktiges
aprilsammanträde, och kanske olyckstillbud också att
fast man med hänsyn till de vikti· inträffa, varför all beredskap kan
ga frågorna, som där diskuterades, behövas.
inte ·precis kan säga· att det hela
Sjöutflykter med båt planeras
gick i aprilskämtets tecken. Att således till exempel redan nu gemai'l tog sig en dryg funderare på nom resebyråez:.,
den dyra avloppsledningen är in·
Vad som än händer så har vi nu
te att undra på. Att man vill ha närmast påsken framför oss och i
"salta" gator är värheller inte att förhoppning att den skål! bli ·så
undra på, och man hoppas nu att angenäm och så litet pussbetonad
det med den större frikostigheten vad vattenpussar anbelangar som
skall· bli trevligare för sommarens möjligt önskas läsaren en Glad
"salta killar" att röra sig utom• Påsk.
hus.
·
I
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Många vackra giiVOr tlll
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Mölle kapell vid jubileet
. _ . .•.,...,.!"....·:·.·
t Ar har tjugo Ar fiirOutlt sedan lnvignlngton av Miilles vat'k·
,.,. vita kapell med vat'kert n<'h
avskilt läge vid foten av Knllahrl"lt strax 11t."tnför hj•n. Siintla·
gl'n tlPn :W n1•rll fira~ 211-iinmiin- ·
11rt nv dr~ tillkomst mrtt PD b(;g.
t1clsgml11tjän11t. ,·nrt'itl IH"<'tllkn11
: hiilll's av don111rnst Xlls Bolantll'r.
, Ehuru clomprostens prctlikan
innchiir ~tt en högtidlig p1~igel
ges ät mmnrsstunden fär tlenna
dock karaktiircn av l'n vanlig
guclstjän•t. Efter clenna kommer
föl"Ramlingens ky1·kohe1·tle Gösta
Wltzell att i ett anförande ge enJ
historik ÖVt'r kapellets hitllllsvltrande historia· och erinra om alla
de insatser, som gjorts för kapellets tilll(omst. Efter höglidlighc·
ten i kapellet följer sil suhsl,ri·
berat kyrkkaffe }lä llott>It· J(ulla·
he1·g, vartill komme!' att inbjudas representanter för kvrka
municipalsamhälie och mode1-'.
kommun.
Ka1>cllcts ängelägt!nl'l~ter skö·
les som bekant av 111ölle kapell·
stiftelse, för vars ve1·ksamhet reg.lfölle k111>c:ll.
lemente faststäilts av 1liakonlstv·
t-elsen. Till juhll<•et har kapeitDen första kapeUsty1·elsl'n hetsad I en vacker grågrön fä1·g·
stiftelsen anRkaffat ny nummer•
. tavla samt låtit konstnären Gun- som bildades vid dess uppfömn- ton, som stAr vackert mot de
nar \\'allr.ntin. •om retlan vid ka- de he•tocl av kyrkoherde A. vitkalkade väggarna.
sjiih·~krlven
orrlf.,
Bland under årens lopp till ka1 pPllr.ts
tillknnu;t fo;kiR.'l:<'l1'1Clc od1 l\lahnl.Jerg,
1
utförtle 1lrn konstniirllga ut- ka11trt.'r A. W. Llnclslröm, v. ordf.. pellet skänkta gåvor .märkas ett
fru
Augusta
C11mlx•rg,
fröken
skepp
av sjökapten Waldemar
smyckningen, utföra utsnwt'knlngar pii tloJ>funten I form ;;v alle· !l(•!ty Den1;tssnn, kapU?n Nils J. mrversson, ett kristushuvud av
goriska fi1-'ltrer - ett bam, en p_,·k. hundl. Carl ..Ny och •kog~- fröken G. von Sydow, tvenne ol•luva, en falk och en hjort. Vitt för.-altarr. Jlp1•nhani Peterscm. J\I[. jemålningar, testamenterade av
elen ltiiglidllga minne•gudstjiini;. nister Eric Gyllenstiema 11å major John Llnder, Stockholm,
ten kommer ytterligare att invi- Krappcrup skiinkte fritt tomt- och dopfunten.
mark till bygget och lät även h~~
Dä clct genom här nämnda gå·
gas helt nya textilier.
Under årens lopp har kapellet kosta ritningar. som uppgjorcles .-ur i form av arbete etc., tydligt
av
arkitekten
G.
L.
von
Dardel.
framgilr.
att J\lölle kapells till·
fått mottaga ett flertal gåvor och
tlll jubileet • har fru Ellan An· B~·ggnaclsentreprenör vai· bygg- blivelse och fortbestånd utgör en
rlersson. Mölle. skänkt en ·duk I mästare Axel Nilsson, Nyhamns- angelägen hjärteangelägenhet för
slclen till nalt»arrlskalken I guld läge och b~·ggnadssumman upp- Mölle samhälles medlemmar, inte
Ot'h grågrönt. Vid k01nponerlng gick till 80.000 kronor. 11~·11gna- minst för dem som står l spetoch utförande av nämnda m. Cl. rlen är uppförd av HöganäRlegel Ren fö1· kapellet och dess angetextilier har medverkat fru Inge- under koppartnk och rle lnvämli- lägenheter eller sA berömvärt
gertl Thylantlcr, Stockholm, som ga ut,,·mmena utgilras av två medve1·kar inom stiftelsen och syär hörclig frän l\lölle och v"rk· vah·. vapenhus, läktare och sak· för1mingcn, kan man vänta att
rM ia.
<len kommande jublleumshögtl~•m Inom Ucium. Hantlarbetets
För den konstnärliga utsn1yck- elen blir en upplevelse av stort
VännN· m. Cl. in•titutloner.
nlngen stod •om bekant konstniir värde.
Att kapellet under lirens lopp Gunnar Wallentin, Möllc, som
l(apellstiftelsens ställning är
har Ciitt mottaga gåvor har i hög har ittfört träsniderierna och al· got! och dess medlemsantal har
grad bidragit till att göra guds· tarta»lan, tills .-ars figurer ll'iölle- under fjolåret tenderat att öka.
tjänstlokalen vacker och värdig. hor stått m0tlell. Motiven pä trä- Den har också fått mottaga
Att emellertid nu alla textilier sniderierna är på hänkclö1"t·arna många bidrag från och genom sy·
till jubileet förutom de förut tle tolv apORtlarna, 1>å precliksto- föt-eningens uppoffrande arbete.
nihnncla, kan ersättas med helt lens baldakin Skapelsedagen Ot'h l''örutom frivilliga bidrag åtnju-,
nya, ät• clc damera inom Mölle på predikstolen hilcler ur Jt'RU ter Ol'kså kapellstlftelsen försam·
kapellsyförenlngs förtjänst, som liv. Hela trälnreclnlngen är syre- Iingens stör!.
.
11clt frivilllgt skiinkt sitt arhete
vid utförande av altarduk, preRrdan 3;'i ~.. före ka1~cllcts
clikRtolskliide, duk till dopfunten
tillblivelse
i}~~
~ Jl,
oc!t nya överdrag till bönpallarna.
Dli detta arbete helt oegennyttigt
hade medlemmar l Mölle samhäl·
utförts till kapellets fromma och
le strävat för att få till stånd en
av önskan att genom arbete bl·
värdig gudstjänstlokal Inom samdraga till kapellets utsmyckning,
hället. Initiativet till kapellbyghar de bestämt anhållit att· Inte
get ·.togs år 1000 av dåvarande
få sina namn offentliggjorda, vll·
ägaren till Hotell Kullaberg, sjöket naturl,lgtvls ännu mer bidrakapten A.'Cel Andersson. För än·
ger till att göra gAvan vacker 1· clamålet bildades en kapellföreoch värdig.
nlng, och man anordnade basarer och auktioner på skänkta arbeten samt uppsatta vid hamnen
en personvåg, som lämnade mycket pengar till bygget. Sedan
man efter Digra år hopbragt
60.000 kronor, kunde man våga
Ulta ~lanerna på ett kapellbygge
·form. överhuvudtaget har ka·
pellet vld sin tlllbllvelse och alltsedan haft förmAnen att få mottaga storslagna gåvor t form av'
penningmedel, gåvor och frlvllllgt uppoffrande arbete, det sistnämnda inte minst nu senast genom nyssnämnda textilbroderier.
SAlunda berättas. att bpten Axel
Andersson på sin ittlo-årsdiig be-·
stämt vägrade ·'mottaka gåvbr,
men vid·· högtldsfesten. genom en
lns~mung kunde-f4~~'®0 kr.
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Lördagen den 23 april 1955

Fredagen den 22 april 1955

Hört och Hänt vid Kullanäsan~·
Allt eftersom vlren gör fram- av ryttare utanför samhllllet för
steg - fast striden mot Jcylan fort· 1eskort till hamnplanen, där mm·
farande är tämligen hård - stiger tagande kommer att ske med tal.
Intensiteten I tillrustnlngarna I och musik. Efter en kort tur gen.
Mölle fÖr sommarens väntade stora om byn glr så färden vidare t111
invasion. Täppor och hus ansas andra sommarorter.
. .
och alla hantverkare är strängt
Bland andra turer som lterkom·
upptagnll .• Den som inte I tid för· mer märks tåghemmen och kan·
säkrat sig om arbetskraft tUI vå· sk,e ännu nlgra andra tlg·turer.
rens upprustning har små. chanser
-:(lq.
att få allt färdigt tUI pingst eller
midsommar.
Bitarna vtd smnen I Mölle un·
dergår också. skrapning och brän· 1
ning med blåslampa för att fl en
ny och vacker lyster I färg. som ·
svarar mot reklamen pl omslaget
till Kullens Turlstförenlngs turist·
broschyr.
Pl hamnplanen förestår uppränsning av gammalt brlte av oll·
ka slag sl att även där skall bli
snyggt och fint. En del" mer eller
mindre värdelösa till synes herrelösa saker tycks ha blivit kVar, och
enligt uppgift är det säkrast att de
tss bort förP. nä~tR vP.cka, om man
vill bevara dem .under den allmän·
na storstädn Ingen.
I fråga om turlstbroschyrer och

reklam. sl har Mölle samhälles tu·
ristfolder. vars gamla upplaga är
utgångP.n. nu ·omtryckts och ut·
kommer i <lagarna med ny uppla·
b å
h
ga att utAändas t ill rese yr er ~
turistorganisationer m. fl. samt for
t I In' g som vägvisare för beu .. ~e m
· '
so are.
Den har i stor\ sett samma .~ttseen<le som tidigare men har utokats
med en hän,·i.•nlng.•karta övet• sam·
hället såsom järnvägi;statlon, P.OSt,
telegraf. hotell och näringsställen,
campingplatser och vandrarhem.
Det sistnämnda är ofta efterfrågat
pl kvällskvisten. då den sene tu·
risten har svårt att skaffa rum och
orientera sig till en sängplats.
Från-Sv~ska Turistförentngens
•ammankomst 1 Stockholm berät•
tar kamrer E1·ic Jöns•on. att man
ohservo>.at v'andrarhemmens ten·
dens att övergå. till att fl motell·
karaktär, -varför en vägvisare kan
ha en nppgift att fylla även för
bilisterna.
Det ä1· överthuvudtaget en god
Ide att utgiva en upplysntngsfol·
d ?I" över turistorterna, något som
måste vara en lokal lnSats.' vilket
ju också sker på många platser,
bl..a. I Hälslnghorg.
Förutom rek~am I tyska tidnln·
gar kommer Mölle också. att bil om·
skrivet I stockholmspressen I sam·
band med en stockholmstidnings
reklamtur genom en stor del av
södra och mellersta Sverige med
postdiligens frln förra lrhundra·
det. Enligt preliminära planer kom·
mer d~n tidstrogna. diligensen till
Mölle den 3 juli och skall mötas

Möllepojke fick
huvudet i kläm
En olyckshändelse inträffade PI
fr~dagen I Gylleröds mellsnskola 1
Molle. TvA gossar I tioårsåldern besökte toaletten under en rast. varvid den pojke som gick sist ut fick
h~vu~~t I kväm vid dörrposten
nar dorren svängde tillbaka.
ådrog sig ett elakartat slr f huvudet med kraftigt blOdflöde ·som
följd. Han fördes i taxibil till läka·
re I Höganäs och fick skadan hop.
sydd. Pojken totde. !nte a,. något
men av händelsen. · ·; --. f_ ··

Han

Mlndagen den 25 april 1955

ANSLÅENDE 20-ÅRSJUBILEUM
I MÖLLE LILLA VACKRA KAPELL

Under ansllrnde Cor111rr flradr~
..,._ Mölle ka ells 20-årl
till·
,....
. P
ga
, varo. Som väntat blev drt stor
tillslutning, och kapellet var fyllt
till · brlstnlnp~n11Pn, redan rn'
timma fnre hiijttldllghrtrns bur·
Jan började b<!llökarna infinna siitAldri11: f"örr har kapPllPt framstått
I aldant 11kiint utsPPndo !'0111 m1.
De nya textlllrma n1rd sina vack·
ra
flirltl!ammansättnln~r ocli
kompositioner samt de män~
blommorna i•rrddr gndstjlinstlolralen.

Den högtidliga akten Inleddes
med barndop. Kyrkoherde Wltzell
fick dl döpa en dotter till kocken
Donato Ranlell. F11ckeharnet fick
I dopet namnet Gun Maria.
Brunnby kammarkvintett inled·
de med att spela Sonata för tre
violiner, vjoloncell och orgel, och
sedan sjöng nrunnhy kyrkokör under ledning av orWtnisten Viktor
Sylven. Såväl musik som sång bl·
drog au 1 hiig gra<l förhöja lntrycket av högtidligheten.
Altartjänst fötTättade>o av kyrkoherde Wltzell och kontraktsprosten
Ragnar Thomaetis. Den sistnämnde
har varit med, när kapenet Invig·
des, och deltog även i-firandet av
kapellets 10-lrlga jubileum.
Domprosten Nils· Bolander frln
Lund predikade, och han hade
valt tlll ämne "Herren ·är min her·'
de". Det blev en anslående predi·
kan, domprosten är en talare som
få, och han hjlli sina åhörare
spänt lyssnande tnt det !nträngande budskapet. Ytterligare slng och
musik följde. Kören och kammar-

Kyrkolu:rclc Gösta Witzell förrät·
Lade dol' pil ;ubileumsdagen.

kvintetten utförrle som avslutning
Parafras
över
Pilgrimssången
"Härlig är jorden" av Erik Er·
Jing. Kollekt upptogs till förmln
för kapcllMiftelsen och inbringa·
de kr 273:6;1.
};n inll'cssant historik
lämnades efter gudstjänsten av
kyrkoherden. Han erinrade om
<lem som tagit Initiativet och ana
dem som Intresserat arbetat för
att detta kapell skulle förverkll·
gas. Han avslutade med att önska
att denna helgedom, som Inte bara
till det ytttre har en så fin prägel,
måtte bli ett verkligt Guds hus
med välbesökta gudstjänster.

Kyrkkaffe pA hotell K1111aberg
Sedan högtldllgheten l kapellet
var ,slut samlades man till kyrk· 1
kaffe pA hotell Kullsberg I Mölle. 1
Dit hade Inbjudits domprosten
med domprostinna, kontraktspros- 1
ten Tho~aeus, kyrkorådet, kyrko- I
i>ch kommunalfullmäktige samt
munlclpalfullmäktlge.
Här hälsades alla välkomna av
kyrkoherde Witzell, sedan man ta·
glt plats vid de vackert dukade
kaffeborden.
Äontraktsprosten
framförde sitt tack för inbjudan
och sin glädje över att ha kunnat
vara närvarande, eftersom han så.
som tidigare nämnts deltagit vid I
två. markanta högtidligheter i ka· '
pellet. Domprosten Bolander fram··
förde en gratulation från. stlftssttyrelsen och uttalade sin glädje
över det vackra kapellet och allt
arbete, som nedlagtse där. Brunn· ;
bykvlntetten bidrog med vackra ·
musikstycken av Mozart, Grieg m. ·
f1. och domprosten Bolander läste
egna dikter ur sin diktsamling
"Tom hand", och han utbringade
ett leve för Mffile kapelL
Slutligen tackade kyrkoherde
Wltzell alla som medverkat till
denna jublleumshögtidilghet. Han
tackade för gåvor och riktade ett
särskilt tack till damerna, som
prytt kapellet. och till kyrkovakt·
mästare Björk. Därmed var denna
vackra jublleumsh~gtldllghet till
ända, och den hade firats pl ett 1
alla anslående sätt.

---·--·--·-
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Vatten- och avloppsprojekt
i Brunnby för 1,8 m~lj. kr.
Bland större ärenden som förekommer vid Brunnby kommunal·
1 fullmäktigesammanträde den 29
~ märks hälsovårdsnämndens hemi ställan att fullmäktige skall anta: ga det av vattenbyggnarlsbyrån 1
. l-Ialmö i junl 1952 upprepade för. slaget till framtida ordnande av
~vatten- och avloppsförRörjning för.
·l Nyhamnsläge med Bräcke och
Kullens havsbad samt senare kompletterande förslag.
I en längre skrivelse redogör
1hälsoviirclsnämnden för utrednln1gens förut.c•ättningar och omfatt·
j ning änrl~ från det att länsstyreli sen. larlc fram den då verkställda
~ g1meralplanutredningen samt om
;_behovet av anläggningen. Att utredningen bedrivits. omsorgsfullt
och varit av stor omfattning framgår då hälsovårdsnämnden behandlat ärendet vid 66 av sina
sammanträden och det finns upp. taget i 156 paragrafer i pro•okollet.
Kostnaderna fram till 1954 l\rs
slut har varit i runt tal 116.-000 kr.
Vattenundersökningen har beärivits framtill den 12 oktober 1954
rlii den hydrologiska delen framJacl<"s och rP<lovil;ade tillräckligt
llll'll vatten för Nyhamnsläge under sommaren och övriga årstider
ä\·en för Mölle. Genom l'ärskilda
anordningar kan vattentillgången
även på sommaren tryggas för båda orterna, men Mölle förklarade
sig i fjol inte berett att nu deltaga i utn.vttjande av vattentäkten.
För avloppsreningsverk har fle-

I

,.

!C

ra placeringar och lösningar varit
påtänkta men hälsovårdsnämnden
har för sin del med hänsyn till de
nya parollerna för vattenvården
stannat för höggradig bakteriologisk rening av avloppsvattcn, varvid man slipper långa uUoppsled·
ningar.
,
Även om avloppsvattnet vid i
långtgående rening bllr oskadligt ·
vill också hälsovårdsnämnden i
samförstånd med fiskeristyrelsen,
distriktsingenjören och forste provinslalläkaren förlägga reningsverk och utlopp längre från bad·
stranden än som föreslagits näm,
Jigen vid Skälebäckens utlopp, dit
man dl erhåller självrinning söder
ifrån och endast behöver en över·
pumpning.
Anläggningskostnaderna beräk·
nas för hela anläggningen trn
1.798.000 kr. för planerade -tre etap- :
per samt drifts· och Jrskostnader
för rei:p. etapp 1. 74.000, 192.700 och för ålla tre etappern
114.200. Vattenavgifterna beräl:na
tlll något under 2 kr. pr kbm. Fö
under 1954 färdigställd anläg
nlngsdel har ställts i utsikt 4"' r.
proc. stal.llbldrng men man b!Uriciktlgtvis räkna med något lä
re bldragsprocent för lmvuddele
av anläggningarna. Sedan ytterl
gare avdrag ·gjorts för kommunal
bidrag mll.i:te fal'tlghetsägarna b
tala resten i anslutnings- och för
bruknlngsavgifter. Genom lagstift
nlng kan man också vänta möjll
heter att uttaga avloppsavglfte
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Traditionellt vårhål i Mölle
Vårens ankomst till Mölle firas
på valborgsmässoafton på traditionsenligt sätt. Vid mörkrets inbrott tiindes det stora bål~t vlrl
Fågelvlken och då flammorna stiger som högst sjunger en sångkör
under ledning av folk11kollärare
Gösta Svensson \•arpå följer ett
tal till våren och fyrverkeri.
Efter bålet samlas alla deltagarna till kaffe och samkväm på Ho-

tell Kullaberg där en trevlig underhållning med musik recitation
m. m. kommer att anordnas. · 111
hålet och Hotell Kullaberg brukar
det komma besökare förutom från ,
byn också ..rån trakten runt omkring, varför man kan vänta sig
i!n stämningsfull arton om vädret :
blir vackert, vilket väderlekstJäns- 'j
ten utlovat.
I

,
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Lördage~ den 30 aprll 1955

Hört och Hänt vid Kullanäsan
Fi·amtiden syns fö1· en hel del
av oss ganska anslående om man
får· rätta sig efter den senaste tidens propåer.• Alla styrelsers och
nämnders protokolljustering skall
numera enligt lagen anslås och
tillkännages författningsenligt för
att allmänheten sedermera med
ledning av anslagen skall kunna
förfatfä mer eller mindre anslående besvä1·sskrivelser i den ena
eller andra angelägenheten som
tycks gå vederbörande emot. ·
Den nya anslagstavlan i Mölle
syns också redan innan man där
hunnit anslå något till klagomål
förledande ha väckt tillfredsställelse som ersättning för den gamla u·asiga. Även posten engageras
i anslagsfrAgor inte ifråga om
pengar men väl i att animera
allmänheten till att i;:ätta upp
nummer på alla sina brevlådor
för att på så sätt hjälpa sig fram
i avsaknad på gatunamn och husnummer. Men den lilla tjänsten
bör man givetvis gärna göra då
det ju givetvis är ett billigt sätt
att få nummer på huset.

I
För gi·åsparvai-na behövs san-1
nerligen inga anslag om att nu
är gi·äsmattan nysådd. Alla de
som med svett och ·möda ansett
sig böra ordentligt vända sin
gräsmatta och nyså den samt sedan gått där och drömt om sköna
siestor på härligt gröna gräsplaner i solgasset mot bergets var· '
ma branter har hastigt tagits ur
sin villfarelse. Halvtimman efter
det mödosamt avslutade arbetet
har ·hört_s ett behagfullt och belå tet kvitter -över den härliga födan som så generöst men till
dyra pengar slängts ut. på marken. Enligt sakkunskapen ska '
mal} således så en stor mängd
gräsfrö för att vara säker ·på att 1
få något . grobart över när spar·
varna tagit sitt.
. Men vi får ändå lov att glädja
oss åt det nyfallna regnet som
nog påverkat groningen av såväl
tidig potatis som gräsmattoi:
och inte minst fördelaktigt löser
upp det nyspridda vägsaltet så
att det inte ryker på vår fina
gräsma~ta.
·
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Måndagen den 2 maj 195.1)

-- ---- -------------------Förslaget till vatten och .avlopp
godkändes av Brunnby fullmäktige
··-

...

Jlrmb;r lwnUHUnalfulln•iiktlK:tt

fUI•

n:imndcnR

O€"h
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. . ,& rn.i....a •I& lla11t .. mma•lrii- fiirslnll Al ):tnll N. Jl"""nberg, DJupn... det tnd,Je I ardalnarn I lr, \"hl •lat Miillr....:lnn l\U'u·ten.qaon. Cafd
TIUlel alrq•m••••re F.rlk A. JCrlktt- l."Pnll'lUn, l\llillf". nerta S<"houg, Tall..
-.
Krapprnp,
mf'tl · ...-dTanHs: hnrkt'n. Strmulhatlen, Albin Jfagnus-aellwus AkHHe or•lliirÅnlkldabhan.
~nn. ('nf•"•tr!iclgftrden. Jtölte OC"h F..t0ter
lom företa lrenf\e flirella' ntt \':il- lh•lh;n, MiillcbcrJ?~ TcrraMt"Dre, ~lölle.
Ja en 117 auppleant 1 taxerlni:snlim•J·
Tiii komnmnnlnilmnd•n nnvlsades
den far andra taxcrlngsdlstrlktet efter ur 1irr.t!ll un~lag fiir nfUrutHe<ltla utgf(..
tnmUdne Petter A. Alhns ,,.h I hans trr 11.000 kr. Ull lnkUp a~ fastigheten
9llllt utll,.:s kustvakt Arne Sxlird.
llrlkkc• 2! to~ l Nyh:m1n,;1äJ:e. I kUpt't
Llnutyrelsens l'M.'tdut rUrande fiir· lnn:i'u· rn d .. t ~ntumark, !'IOaå tlock ej
wdOande Ull arbel!iliMilhctsnlimnden · slmll 1u~taln~.
4elpv1 dllrp& fullmäkthce. TJll ord..
Ut~t l rrrt1:a om kostnader stilrsta
toraDcle hade Ulns.qtvrelsen utt;t•lt 11rhwlt1rttr:~l:1J::t.•t I nnmnby kommuns
.amlldeman Henry s~·enMOn, Arllcl. , hhdorla u1111togs hU.-P.fter till l>Phond·
till '1t1ppl. ffir ordföranden byggmli!ll· lin~. nllmllgen hiihun·Ardf.-niimndens
t1re Arvid Han!ll111tm. Strnndbadt'n, 1·e- hrm~UiHnn. ntt lnllmäktlge mlltte lnst·
'Visor amedmä!ltare earl NllMnn. ~Hil1:t ch•t u11p~jorcla ffä~la1tet tlll \·:at·
Bricka och re\"l!llDr!llRUf,pl. jiirn\·Hgs- tenriir!'4UrjnlnK orh nvlopp fUr NY·
'Jlnateman NllR u. NllASOn, l\li>lle.
hnmi;-liisce mN1 Hri\rke orh K11Uens
Hlrefter före1Afit Ull hehandllng rC?· hn,·~hml i;AHOm framllcln t 1lan att a.-...
'Vl1orernas bernttrl!le Ö\'l'f lft."H 1lrs • 11 ~ta crt~_r- FUr · fiirslaq:et 11.."lr \'l tldl·
räkem:kaper m·h fiin"ölltnln.-. För dr11 J(arl! utCurll~t redogjort.
Utalnda rednf(Urelsen har tlrll~nre l"C·
l>t•lln :ircnclc! clt•IJ."l_!h•r:ulcs el\ god
dogjortw. Dalansknntnt slutade p4 timme ni·h 11..rn lntu~g JrJ•~rtlP.A. llr
1..622.400 kr. ot·h Ar<-ts Uvcr~kolt tlll H.o!WIUl\·i~t an"AA' nit lnm~n ""~nnr
94.484 kr. Re,·lsor•rna lm•le Ullstyrkl \"Ollen · I N:rhnmn•mlie OC"h orrllbr:m·
ans•-ar&frlhot filr Ar ll~i·I fiir konunu. ll•n •flrrl:or••~. hfn·u,·lo~a Inte den nya
nens ffirTaltnfnc:sHr•an. 1·Ukrt kom· Pkol!!ruunrn kunde tun~m• lnMhAlln
munalfullmäkllgc cn:ksl'l enh!Ullgt bl· tlllrarklhl'l 111f'tl vattl'n for en hel del
föll.
ln•llJ•h•t•r. Henry i;,·ensson yrkade
Hr Eric: RnJienk"·tst tog lll>P dl,;kn..~- hlCall till hm!l(1\·i\nl111niintnrlens förflon om Cöndiljnlng av riir rrAn kom.. !d:tJt. vllk«:~ m:"kRA mell några spridda
munens rftrlaJCf'r och fkk u11ph·11nfng Ja-rnp hlrullfl DY fullmftktlge.
att l\"\·ttrln• horde fiiretni::tR. cift mn1~
Kommun:tlnlhnndens frmn•t..:tllnlng
me:l ~lat!"hhlnil!' nu'\:;;tc nn\·iinda rfrr om fni;t!"t!Hlehae nv Jllan för '"iil!:tn~
av fiir,.t,a k\·nlltrt. tlll R\"k•J•p.111Pdnln,:::nr Utar,:nln11ar Inom knmmunPns exvloa·
aamt att mn rören kan förNUJnR UPP' tf'rin~!qttnrlide l N,·tmmnNUige rur an..
1tAr Ingen fHrh1~·t. rhl de tnkUJ•ts 1111.. liii;:gnnclo av kttl·banor Dt'h parkerings·
tl•t· ra mr~I""'° p\· rc•,·lsorema bt-!'liits ••lat!'I, hl. n. tlll den nya klrottsplat·
vltlare nll fnrtm 1um•ln ln\"l'Dtnrleflirln,·lgnlnR I autruMl blföll111. men
.ecknlngar med At("rkommande 0 m.. fiire 11Milutcts lnllnnde yrkade orcl•lrderln"1tr Rknll rnrn 111 nv knmmu- turnmlcm 1>A att gatan till Jdrottst1lat·
1ena ortr•n flAR\t ntt kommunnlnl\mn- mm 11:kulle giirns bredare mf'd hänsyn
!itn ak111U uppr:llt:t fiit·~h•K hlini1u ot•h till fr11mlhln fltor tmflk pA denna '·Hg.
ormulAr.
llr lf:1~l'C1•1hrrf( \'lllr hn p:Jn1·t. I 11nl·
Tl11 111tAnd att ut~k!inkn 11ilJ11nf'r tlll· nlnR hntrlf'll av den framllcll\ pnl'keo
1tyrktea l enlilot'hct med nykterhcU- rh1gs111ntsrn redan nu oc:·h hr llenry

I

"l'""

Virena nkoDU1t till l\llille.

foradea _pl valbrgsmas-fton PA
traditionellt dtt med majbål vid
Flgelvlken. Då bålet flammat upp
I den underbart vackra och varma
vlrkvllllen stllmde en sftngkör under ledning av folkskollärare Gösta Svensson upp vlrslngerna, varpå munlclpalnllmndens ordförande Nils G. Nll1111on hälsade
vllren välkommen I ett anför:mde.
Han
erinrade om 15-Arsmlnnet av
S~enuon \ 11le 0Ck$1 Dl\ ha gjort l
onlnlng vägen lnda fram Ull elen ! Danmarks ockupation och UJ.lirs·
n~a skolan. Efter en ganska IAng live,.. "
minnet av dPll8 upphörande RRmt
HlRRnlnR blev cwklll tle111a fijr.1lag an·
minnet nv de vaborgsmässoel<lilr
tagnn Ol"b för 1in1lam6let anvJaades
s~m vid krigsslutet iltr.1• kunde
50.000, varav hälrtrn ur AretR stat orh
bära hälsningar över Sundet. Fi'iln
hälften .. av oförut~t samt resten
Hornbäck, som varit I kontakt
enligt de nya fllrslngen M"funlerllga
med Mölle anglende hittraflk
medel fAr nämnden besd\ra sedan.
över Sundt>t mellan de blida ortermen utföra arbetet pA samma gång
na anlände under erterml<lrlngt>n
som det beglln\a.
SknlRtyrelRen~ fiinJaR" att fA nnonl·
telegrafisk hlllsnlng, 110m heKvai·a·
na prh·at tandvArcl Al de skolbarn,
des och upplllstes vid hAlet. Efter
som lolktand\•6n1en Inte hinner med
ett leve för •·Aren följde f<å. fyrgodkUndes oeh llkasl flck skolstyrel·
verk_erl. Mycket folk hn<le t det
Ren I uppdrag att Inkomma me•l lit·
vackra vädret kommit tillstädes.
redning om ortodonllsk tand\·4nl fGr
Sedan tAgade . man till ·HoMI
ntt fullmJikll!lfe aennre Rknll kunna
Kullaberg, där matsalen 11nabbt
be11luta I fr6gan. An\·Am1nln~n av
fylldeR, och man Intog kaffe, varmedrt fi\r utriinla reparationer I Gyl·
teröd:'I folkskota RO<fkUndes.
på följde underhlllnlng.
SkolslYreli.en vme nnlltn arkitekt
Sedan gästerna hälsats välkom·
Cör att 11pprtitta förslag Ull omllnd·
na sjöngs ett par allsånger, och
rln~ av hnstUdernn Tld hf.gre avtlel·
de
unga Mölle-musikanterns Ann·
ningrn ''llkel kommunalnlln\flden till·
Chrlstln Johnsson och Björn Ake
~tyrkt om man höll sik Inom en JAg
Sahlsten
underhöll med några
ko"lnadsram. fast. kommnnalnämndea
trevligt framförda musikstycken.
hnde ansett projeklP& vara mindre
tllllalantle. Rknl•tyrelsen flrk del be10-årlge Staffa~ Björnesjö junior
giinln tU1sU'mdet men skulle beakta
föredrog hjärteknipande Sten Senämndens uttalande.
·
lander11 dikt Spela kula, varpå
rA fö I
tr. r. d
f
'"llll
rs::
·~n imn en : ' · följde en liten glssnlngstivlan.
Sedan
Birgitta Wallentln p4 vio~~:~Jt-"~:, tlllm;re 1~:n"a~~~
lin till ackompanjemang av fru
•
ii;;nm extra llrt-nde n)"kterhetfl.. och komAlice Wallentln utrört Ro1\13ns av
•:;;:;~~ll::in•"'n; ~nr:!:11!:~fö~~·:.~ Slbelius framträdde sA · rev'lsor
J
pa • Y
.
.•
Sven Bjömesjö, • Hilslngllorg, och
gc':cnn~oFR. Det gffller ~ttrnnden fur reciterade förtjllnstfullt och upp!~~~-,:k~f':r.::Cin:.· e'::" en It nya rus- skattat några vArdlkter. Efter· Yt·
·
I •
terllgare ett violinstycke av fru
F.rtcr genomgftngen av fUredrag·
nlng!'U!i!.tan frAgade hr Jlasselberg, Walll!ntln upptogs sedvanlig kol·
om man hade döpt den nya ldrot.ta-- lekt, vars behllinlng 37: '1D tillföll
platJ=en oc-h vact Oen slul11a heta, va.-..· Rädda Barnens lokalavdelning I
pi Brihecl avarade ·att den borde Mölle.
rrAJCnn Hnnn Inte vore behnndlad eUor
Tiii allsången och den unisona
hela Urunnby t•l&"O\lMt•h•la, men att &Ingen beledsagade fru Wallentln
;u-gJonl.
p4 piano,
0

I

0

•:rdn
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PROGRAM

Måndagen den 9 maj 195.c;

vid

-·-------·- -·- --· ·------·

Elevuppvisning å Stadshuset

Vacker uppvisning vid
"examen ,,.J
z uansskl
oian
Fru Märtha Lelbst-Lunnemarka
dansskola hade en trevlig elev•
uppvisning I går pA stadRhuset 1
Höganlis och satte därmed punkt
för terminen. Ett 30-tal elever
frln Höganlis och Kullabygden
har deltagit I U!Jdc1·•·lsnlngen
och de (lek nu visa vad de hade
lllrt. Inför en fullsatt salong gav
de sml eleverna prov på sin kun·
nlghet och numren mottogs med
•tarkt bifall.
En mexlkan1k hattdans Inledde
och aen följde ett program med
de allra minsta dansande kring
aldaommarstAngen och de kom
•enare Igen I ett lika bejublat
nummer som smil trollungar. Siv
.Ågren har tidigare visat att hon
lr en liten duktig akrobat och
hon framträdde . nu I mera krä·

vande danser av detta slag. Jea·
nette Helgesaon fick man se aom
en sköndansande persisk harem11·
kvinna. Sex andra elever uppträdde ocli:sl I akrobatik.
Så löljde seriösa danser me<I
balett och vidare da 11sades ett
flertal solonummer. Blde lilla
och stora skolan var representerad I baletten.
Muslkdlrektör Erik Roos beled·
sagade danserna följsamt på flygeln och han hade liven satt
musik till en del av numren•.
Publiken hälsades välkommen
av fru Lunnemark som ocksl
efter uppvisningen tackade för
Intresset. Publiken visade sin
tacksamhet genom att överlllmna ·
mlnga blommor till den populil·
ra danslllrarlnnan.

Söndagen den 8 maj 1955 kl. 18.30.

1.

Mexikansk Hattdans

2.

Kring midsommarstången

3.

En tango

4.

,.

En liten vals

Brahn1S, Mozart

Persisk haremskvinna

Kttllkrg

6.

Lilla skolan

7. .Czardas

Jarak Tapatio

Erik RooJ

PAUS
8.

Trollungar

Brik Roos

9.

Tyrolarflickan Barbro

&natsky

10.

Dans i 4/4

11.

Menuett

12.

Akrobatik

13.

Charmayne

14.

Lilla Monica

15. Stora skolan
Musik: Brik Roas .

MÄR.THA LEIBST-LUNNEMARK
Tel. 12407 Äogclbolm

,.,

Lördagen den 7 ~aj 195.~
-----~---------

-------

Spänstig ·möllebo på daglig
fisketur trots ·sina 'åttio· ar
0

Söndqen den 8 maJ fyller den för
&bua Ar ovanllllt apäa&tlge sjömannen
och flal<aren Johan Berggren I lllölle
80 lr. Genom jtllmtllr frAn ltnllanäBBn
är lian mr ortsborna vill känd, och
Inför böittldoda!Jell har oekllå pl'ellRCll
frAn olika hlll I landoändan gjort <len
ovanligt vitale och rörlige .hederlllDJlll•
nen sin nppvaktnh1g.
Berggren bor fortfarande i det trevna korsvirkeshus, ett av Mölles äldsta
hus och det nionde 1 ordningen, som
uppfördes l Mölle enligt gamla längder, där han också Ar född och upp.
växt. Husets Alder uppskattas till mellan 206-300 lir och med blommande
rosor vid stugvftggen om somrarna ut.
gör det också en förtjusande anblick,
som väcker turisternas uppmärksamhet.
.Tolv syskon sAg dagens ljus l den
lilla fastigheten, men en del gick
bort I späd Alder. Förhållandena pA
den tiden skilde sig vitt frAn de nuvarande.
Man hade det Inte sA bra, berättar
Berggren. Det var Inte ovanligt att I
unga Ar få stiga upp vid 4-tiden pA
morgonen och vandra till Krapperup
för att arbeta l trlldgArden mot liten
betalning - en stor kontrast till nutidsungdomarnas villbetalda potatis•
plockning om somrarna.
- I Mölle fanns I Berggrens barndom~ srnAskola och storskola, den se-nare belägen pA den nuvarandes plats
fast mycket mindre. För en lärare
läste där 80 barn l fyra klasser, men
a11a fick plats CK'h U\raren hade MndA
t.lcl

ntt

UU.a

knrhn.s<"n

gft.

berUttnr

Berggren med gllmten 1 iigat.

Efter skolgAngen tog Berggren till
sjöss redan vid 14 års Alder och seglade dll på en liten skuta I Kattegatt
mellan Danmark och Tyskland för en
. avlöning av 15 kr. I månaden. Efter
konfirmationen tog han till sj&s på
allvar, fast betalning var Inte sA 1Y·
sande då heller. Han seglade både som
dllcksmatros och konstapel och förtjänade c:a 45-50 kr. I månaden.
Gott minne ruir Berggren för de
mAnga fartyg han seglat I, BBmmanlagt
19 st;rcken Innan han lade upp sjllllvet pA handelsflottan och dir förekommer både segel- och Angfartyg,
många från Kullabygden.
1891 mönstrade han sålunda pli en
slup S:t Pierre. vars skeppare var frAn
Arlld, 18112 skonaren Blida från Jong.
torp, 1893 var han på barkskeppet
Skatan av Hlllslngborg, vars kapten
var fader till nuvarande hamnmllstare
Martin BenlltBBon l Mö!le. 18-95
seglade han med barken Kanada av
Höganäs, som gick under utanför
Holmön vid Umeå. Alle man rllddades
till livet. I denna båt seglåd<!' Berggren som konstapel.
SA f61Jde 1895 briggen Amanda av
Hälslngborg, 1896 barkskeppet Pallas,
Hälslngborg - · kapten Gustaf Elfverg.
son, :Mölle, 1897 skonaren Amor frAn
Nybamnslllge, 1898 barken Eleonora,
Hlllslngborg, som resan efter sedan
Berggren lämnat henne blev borta
med man och allt. Ar 1899 äntrade
Berggren briggen Galathea av Höganlls med kapten Horndahl som befälhavare. Det blev hans värsta resa.
Man miste tvl man ute pA Atlanten.
Provianten tog slut och man fick leva
pA knappt halva ransonen tllls man
lyckades. få lite proviant frAn ett annat fartyg, som man mötte ute på
Atlanten.

I

Sjömannen och fiskaren Johan Berggren plåtad

t går.

att det vill mycken möda till att slA l na skulle hedra en långt yngre fören spik.
måga.
Lika kllrnfrlk och spänstig som buI sin person förenar således Johan
set är ocksA Johan Berggren. Flaket Berggren· tillsammans med den omfortsätter för hans del lika oförtrutet, givning som omger honom.I hem och
som när han slutade på sjön och köp. dagligt värv, ett stycke antropologi
te fiskebåten, fast båten numera är från Möllcs llldsta historia "OCb till
av mindre dimensioner. Så fort väd- våra dagar och man får vara tacksam
ret nAgorlunda medger är han ute sA länge dessa gamla kan berätta om
och sätter minst ett garn. Milt I vin- gamla tider.
tern, då IAngt yngre fiskare drar sig
PA sin köglldsdag kommer Johan
för att gA ut, kan man muta Berggren \"Id fyra halv femtiden pA mor- Berggren· säkerligen att från många
vänner
få ta emot bevis pA uppskattgonen på väg till hamnen.
För sina Ar besitter han också en ning och den hedersbevisning, som
han
med
all rätt kan åtnjuta.
spänst som fä och hans sätt att sköta
-gq.
sig I en_ båt och balansera pil totter- ~
~--.....
.
Efter reBBn m~ Galathea tog Berggren hyra lite närmare hemorten pA
ångaren Mölle, som seglade mellan
Mölle och Köpenhamn och där kapten
Bernhard Niisson frAn Mölle var befälhavare. 1901 övergick han till en
annan möllekapten Corfitson pA
Angaren SkAne och mot slutet av samma Ar seglade han stynjian pA Wlnd
av Hälslngborg. Under de löJJande
'Aren kan nämnas 1902 Angaren Llzzle, ·
Landskrona, 1903 liter SkAne, 1906
tremastade skonaren Sirce, ·Göteborg,
som båtsman, 1907 ångaren Ärla frAn
Hlllslngborg med Gustaf Elfversson
som kapten, 1909-1910 Ater Slrce'
och 1lutllgen 1912 mönstrade Berggren av Angaren Klara och slutade
därmed sin bana Inom den reguljära
sjöfarten.
Han hade dA lngAtt lktenslcap · Ar
1910 och Inköpte samma
han slutade segla en ny flskabåt frAn RH och
bedrev fiske I farvattnen omkring
hemorten. Många stora fiskebåtar, omkrl11g 18-20 stycken hörde dA henima
l Mölle och låg ute pA fiske med 67 man ombord, Så fort nAgon möllebo var hemma från sjön var .-han ute
:ai!~ke, alldeles som nu me~;t.)ltllrre

-

lir

Att det Bergrenska huset ·fltt· ttå
kvar· orubbat och minna om· iMlnua
tider kan betecknas som en·lyckll.•JAd
· sitt ·pittoreska llalmtalo- var det !Ml~'
hotat vid den stora branden gs~"Mllll.•
Ar 1890,. dA 18 hus brann ned I'
•J
trala :Mlllle, men kanske lndlir' · '
.då en Intill Beranms 11u1 kv
·
~
•de loglänga brann nl!4 för ett ~···
· tal Ar sedan. Betnrens hus lit l
· L
sett 1 ursprungllgt . skick. . ·
·
del materlal lir utb;rtt 1-·
ett litet '!llllöde 1..f!On • öpp~:·
.·för en de['llr sedm!li-·De&·

~~:~:~._IO!lllill"~tfilii~~

Fredagen den 13 maj 1955

! Hört och Hänt vid Kullanäsan

!somDetknoppar
är med yttersta tvekan, Iså rädd för sin lärare för att
i · dessa dagar bris- läraren var så sträng. Hans mor
ter och den gröna sommarskruden drages över Kullabergs
sluttningar. Trots den anmärknlngsvärt vackra valborgsmllssoaftonen har maj Inte visat sig
infria fi!Fhoppnlngama, men det
heter ·ju. - april våt och maj
kall -··- -. Men man får kanske, som en spjuver uttryckte
det, vara glad att allt följ11r naturens ordning.
in~et': kan· dock förrycka bar·
nens känsla för naturens ordning,
,vilket ~:nogsamt kan studeras på
1
h!kplaisen då man ser med vllkct liv ~h lu.•t de nyuppsatta
gungbr'.idena och gungorna trakteras sedan kulspelningsperloden
nit I det ilärmaste avslutats. Leken vid den här Arstlden ir liksom en förberedelse till den
•nart skolfria ·sommaren• förlustelser, fast man föreställer sig
att det på sina håll är lyckllgt
att lekredskapen inte kommit
upp till s. k. allmänt. bruk förrän alla standardprov etc. avklarats.
En som ur gamla gömmor
plockat fram ett par gungartik·
lar och som gåva skänkt dem
t.111 lt'k)llatsen är fru . Ingl'horg
Nv-Ilöber, som ställ<'r till förfogånde för mindre barn en liten
nlitt gunga och en •· k. hoppehöst. Blir de•sa leksaker •tadlgt
förankra1le och endast användes
mr 111' allra minsta. så har elen
kah•gorin

()('k~fl

rnt.t

var mycket arg på honom. Pojken hette Lars och var tio år.
Han satt I en stol varenda dag
och grät. Dl såg hans far det
och frågade: Varfö1· gråter
du? - Då svarade gossen: - Min
lärare är så sträng att jag Inte
kan stå ut med det utan gråta.
- Men då sade fadern, a:t han
skulle gå och prata med larare':!.
Och när fadern pratat med lararen och Jä:raren lovat att inte
göra .Lars något ont, lovade Lars
att gå i skolan varenda dag. Den gamla sagan i ny version
eller skall vi säga, jag minns
den ljuva tiden - -gq.

----

--------

Lördagen den·21 :maj 1955

1Kanoner och ankare pryder
nu hainnplatsen i Mö/le

nr.got "Jlt."-

d<•lll att gliidja sig ät på lckp1at~Pn.

Tnitiativrt är lo\·vfirt och
knn:o:kP <lPt ;.ir Clf.'r ~om lmr hi·
tlrng till harn"ns · fi.irluslclscl'.

Sl<•gct mt•Iiau h•k och allrnr
Hr

t->um

bekant

inte

lfmgt

hof'

hnrn ol'11 kRn~ke van<lrnr ocki::å
.. n hel d<! lll'lnlngar rr<lan omkring I allva1"Mmma tankar inmr <!arten i skolli\·et till hösten
<å att s1iga inför inskrivningar
och olika prov och un<lersiik11i11ga1·, som just bedrivits eller
pf1~iir.

J~ller vad siigs om nlh'a yngsta
tclning<ms fantasi, med anlitandc
nv slörrc sy~kun som sckrctct·a·
re , hade priinlals följande om
.. Pojken som inte ville gå i skolan ...
Det var en dag en pojke, som
inte ville gll I skolan. Han var

-------

.llölle hamnplats har nu fdtt si11a nya prydnader

Det stora stAlckankaret och de gått nödig restaurering hos smed- !igen vid högtidliga tillfällen avge
två kannllt'rna har nu nppsatts på mästare Carl Nilsson i Bräcke. De respektingivande eller åtminstone
sina platser Tid flaggstlngen jäm- är tillverkade pA .Aker och märk- hedersamma salvor.
I ruffen kommer också då och
te ett modt'rnare patt'ntankare.
ta med detta namn samt årtalet
Stockankaret har fÖrvärvats av 1861.
dA ett nytt tillskott av fartygsbll·
hamnstyrelsen genom hamnmäsMan skulle tycka att dessa gam- der. Nu senast har Oscar Lindetare Lundin. i Sölvesborg. Kana- la mynningsladdare skulle vara löw ui: gamla gömmor letat upp
nerna har skänkts av fru Lalla omöjliga att skjuta med, men det en bild ·av en· tvåmastad slätsko.Qllnsson och patentankaret av sjö- är inte så många Ar sedan det nare som minne av de tider dl
kapten Nils J ..Pyk. Pjäserna har sköts salut med ·dem uppe vid sjömanslivet ombord var något
uppsatts på stadiga fundament av Grand Hotel på landsfogde Camps annat än nu.
cement och kanonerna har genom- ._so_·_å_rs_d_a..:;g_._s_å_ä._n_n_u_k_a_n_d_e_så_·k_·e_r_-- - - - - - - - - - - - - -
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Måndagen den 23 maj 1955

Den första · rullande ·
.·:
skolan på möllebesök

...l · .

. En av eleverna pekar här

' 8ii,..mgl'nM. fiirst~ täghl'n1 bl'•;;k.
!e ~liillc pii lilrdagrn. ~frn detta
h1tr. ett täghl'lll av. drn vanli·
rf"~
ga· t11wn utan I vrrkllghctrn den

ut Kullen p4 kartan.

NST·medarlietaren kom till tals
med, mycket nöjda med att ha fått
•e så mycket under resan och för·
klarade att "e lärt och upplevt mer
första rullande skolan I sitt slag. pi denna vecka in· under J.Ang tid
Det var en fristudiegrupp pi I pi skolbänken,
Tågl;lemrsresan och studierna
nmk1·ing RO Pl~vrr ur kln••ern"
f.\'1"11 od1 fem vi<l lllackt!lll'rga läro- därunder förklamde man med en
n?rk i Ilromma, Stockholm, som mun gl långt utanpå de fristudleu111lcr färden i tiighemmct hl'flrivit grupper med fast förläggning som
stu<lier av natm· oeh knltur, nä· Blackebergs läroverk planerar pi
ring<liv, indu•lri och hantverk m. andra orter i Sverige och grannm. r.e•an har •kctt i s. J.:• och länderna. Mölle och d~n vackra
·: Svrnska Turistföroningens regi och naturen fann man särskilt tillta·
"tmlle- oeh re•eledare har varit lande.
adjunkt Tore Domner vid BlackeEn elev, Stefan Hofvendahl, med
hergs läroverk och friln s. J. har släktskap i Kullabygden hade unsom reseleoarc fungerat )Jyräassi· · cler färden passat på att odla sitt
. stenten Joel Wern, Stockholm.
speciella intresse inom närlngslJ..
;
Resan från och till Stocckholm v.~t nämli~n ~mfärdseln och dl
, har skett med vanliga tåg, och un· sarskllt järnvagen. Han besitter
1ler färden i Skåne har tåghemmet nu vi~ resans slut Inte förakUlga
. använts som rullande hotell.
~unskapP.r om de_tta kommunaka•
tionsmedcl. Han fick under färden
, _Start~n skedde från Hä•"-leholm inte bara studera driften pi bannrra sondagen och har gatt över giirdar och stationer utan bereddes
; }· a. Kristiansta~I, Si~r!shamn, , också tillfälle att pi loket göra si- !
stad, _Lund, Svalov, . llalsmgborg na erfarenheter under färden.
--- •
. ch Mone, som var sista uppehll·
, et före tåghemmets upplösning.
· ·-- -·
.
· Under färden har man gjort
Vid ankomsten till Mölle delade
1ppehi\ll och avstickare till ett an· "rese~_tudenterna" upp sig i. grup. al platsc1·, varvid för ändamålet i per for att på ort och ställe stu·
. iirskild cykelvagn medföljande dera allt det intressanta som finns
yklar kommit till användning. pA berget, varvid en del grupper
· ä de olika platse1·na har man si agnad.~ sig It växter och and1·a It
11 grupper studerat vad som är för djurv!ll'lden eller bergarter etc.
'otiten kar.akteristiskt. I naturen Under denna. \ttflykt, som varade
' vijxter och djur, kultunninnen och h.~la dagen, hade man stadig mat. lltstorla, vid besök hos olika före- saclt med frän restaurangvagnen,
~eg Industrier och hantverk samt och vid återkomsten till "hemmet"
• P.A landsbygden jordbruk och allt pi eftermiddagen intogs middag,
·vad därtill hörer. Under och efter varef~er avfärd i tåghemmet si
.<le sålunda bedrivna studierna nar smlnmgom företogs tnI Hälsing·
- .eleverna sl fått göra beskrivning- borg, v'.!rlfrAn den slutliga hem·
. ar och illu~trera dessa med teck· resan foretogs med nattåget. ·
· ningar eller material. av. olika till·
Under uppehället interyjuades
verkningar, etc. Ett mycket för- reseledare och deltagare av Radio•.nämligt resultat av samiingar och tjänst ombud, varvid.en Inspelning
redogörelser kunde också nu vid gjordes för Dagens eko. Det var
resans slut uppsorteras av de med· med spänning lärare och elever t
.( följande lärarna.
Mölle lyssnade pi en· av stinsen· 11.
•
nad radio för att fl höra om den
1
ovanliga resan. Men någon utsänd·
·,
ning härav blev det Inte pi Iör.
dagskirällen.
·
Ledaren adjunkt Tore · Domnfr
, var belåten med färden, både lfrl·
ga om uppnådda resultat och resan
som sidan i det bekväma tåghem·
.met. Eleverna var stormförtjusta
över resan och skulle gärna göra
I
<len om på ·samma slitt. Förutom
~'('
, nöjet att pi detta sätt färdas ge- J
/
nom landet, var de elever som
··'
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Onsdagen

de~

25 maj . JcJs;

RäcldJ;iingStjällsten i .Mölle
~·

. har blivit bättre ·utrustad

Den avdelning av Högmls lotta·
kir aom · i Mölle har hand 'om
räddningstjänsten har sedan den
under fjolåret upprättades ytterli.gare effektiviserats genom anskaf·
fande av materiel och· bedrivande
av övningar.
·
Man ·har numera förutom lager
av förbands- och sjukvärdsmateriel
även fått flera bärar och syrgasapparat samt genom välvilligt an·
slag frän AB Kulla.bergs Natur
. också en förnämlig . räddningsgunga, den s: k. Eves gunga, för
konstgjord andning.
· Kaptetn Hans· Hansson i Sjöräddning, som för en tid sedan besökte· räddningsstatif;men i Mölle,
hade också endast lovord att ge
och ansåg att denna station var
en av de bäst utrustade.
Genom länsstyrelsen har en in·
ventering .av räddningsmaterielen
·på <Je olika platserna företagits av
polismyndigheterna och ·1 samband
härmed har också övningar hållits
med deltagare av tun-, polis-, fyr·
personal ·och brandkåren, för att
alla som ·har behov av bl. a. att
känna till konstgjord ~ndning skall
kunna tränas häri.

L

anordnats häromdagen. Lottache- nens tillkomst och uppl'U$tning.
fen i Höganäs fröken Valborg We- De lottor i Mölle, som sedan sta·
lin var närvarande. Vice brand·. tionens tillkomst tjänstgör inom
chefen i Höganäs Oscar Sandberg räddningstjänsten är fruarna Ester
tjänstgjorde ·som föreläsare och Lönnegren, Aina Johnsson och An·
instruktör och vidare deltog kust· na Svärd.
distriktschefen Eskil Tistad och
Lottachefen fröken Valborg Wekusttullmästare A. R. Andersson, lin framförde gästernas tack och
Hälsingborg.
tackade även för bidraget frän AB.
Polisman Bruno Johansson häl- Kullabergs Natur. samt alla med·
sade de närvarande välkomna verkande i övningen. Hon"var
och vände sig därvid särskl1t till ·glad åt utvecklingen av räddningsnyssnämnda personer, varpå hr stationen, vars verksamhet är ·en
Sandberg inledde kvällens övning· plikt för !ottorna men betonade
ar och demonstration av rädd- att ytterligare materiel ännu benlngsgungån, som inte tidigare hövdes.
·
använts vid någon övning.
Under kvällen framkom, att rädd·
Hr Sandberg. beskrev andnings- ningsstationens personal under
. organens och blodomloppets funk· fjolårets turistsäsong varit anlitad
tioner sall).t ledde övningen på ett för. g~nska krävande räddningsakmycket instruktivt sätt, så att al- tioner, varv.Jd de frivilliga !ottor,
la fick god : inblick i de olika som tjänstgör, · oftast får lämna
greppen vid konstgjord andning. allt de har för händer för. att
Efter öwingen intogs kaffe på snabbt bege· sig till olycksplatsen
Hotell Kullaberg, där municipal- för att bispringa skadade personämndens ordf. Nils G. Nilsson ner.
·
hälsade välkommen och betonade
Förbandsmaterial
och annan
det stora värde tillkomsten av material, l!Om förbrukas, får de
räddningsstatlonen för Mölle som skadade betala efteråt till ajälv·
turistort samt framförde ett tack kostnadspris om l!å låter sig göra
till de frivilliga krafter, som är och stationens lager hålles intakt
verksamma In.om räddningskåren av Höganäs lottakär. Skulle er. P~ brandstationen i Mölle
1 Mölle samt till alla övriga som sättning inte kunna . erhållas står
hade en sådan övning och demon- genom verksamhet eller bidrag lottakåren helt för återariskaff·
stration .av räddningsmaterielen medverkat till räddningsstatio- ningen.
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Lördagen den 28 maj 1955
Pi pingstaftonen - I Ar 43 Ar
Vid västra fasadens nerra del
sedan den pfter den,stora branden har utbyggts en Intim och trevlig
Ar 1953 knrstående hotellbyggna· matsal med plats för över ett 15().
den uppfördes - slh Hotell Elf· tal spisande gäster och Intill den·
verson I lUölle ånyo upp portarna na har skapats en 'vacker ·salong
Pfter en on1fattande tillbyggnad med förnämliga delvis· antika
och en grnomgrlpande restaure- och delvis moderna möbler. I
ring. Med. känd energi .,..h framAt· omedelbar anslutning till matsal
anda bar frn I.alla Ollnsson, som och salong har utbyggts en vacker
11A nyåret 1 Ar blev ägare tUl eta- och genom glasväggar skyddad al·
bllSHmanget, gripit sig verket an I tan och nedanför byggnaden har
"'"'l om'. orl.•. tmhv...,.,,ad och där· anlagts inbjudande terasser, av·
sedda för kaffeservering etc.
·· ---· - ·
· Matsalen, är hållen I ljusa färger. Det har mycket smakfullt
möblerats, stolarna är klädda med
grönt tyg och har utförts efter en
stolmodell som fanns i fru Ollns·
sons föräldrahem. Den bidrar att ,
ge ett mycket ombonat och gedl· 1
get intryck it hela möbleringen.
Fru Ollnsson har låtit speclalbe. ställa dessa och de är utförda I
: vitmålad björk. Den gröna färgen '
'I möbeltyget harmonierar vackert
mot gardinens mönster med grönt
Inslag och mot parkettgolvets äk·
ta persiska mattor av stort värde
och skönhet. Vackra lampor av
mjölkfärgat glas I tak och på borden ger ett behagligt men klart
ljus och vid musikestraden, som
är placerad vid fondväggen, samt
vid dansgolvet är uppsatt pelare
I mahogny med , blomsterarrangemang och belysning - en mycket
lyckad ide, som också är fru Ollnssons egen. Hela fondväggen är
klädd med en smakfull blommig
tapet, som på ett diskret men än·
dl klatschigt sätt bryter av mot
de I övrigt ljusa väggarna, I salon·
gen, som är försedd med öppen
brasa, märks en fÖrnämllg antik
salongsmöbel med tillhörande spe-
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företag I denna bransch, kan med
ett ord sägas att de motsvarar alla
nutida krav pi modernitet. htglen '
och ändamålsenlighet. De ligger i
samma plan som matSalen, vari·
genom det hela blir mera lättar·
betat för personalen, vilket ju i
hög grad kommer gästerna till godo I form a\ god och snabb betjäning.
Från norr till söder finns efter
byggnadens östra sida Inrymt toa·
letter, personalrum, kassa. disk,
kallskänk, kök och slutligen i en
avskild del nya toaletter för gästerna. I köket finns allt som rimligen kan begäras I ett modernt
kök, frän Aga-spis och elektriska
spisar och salamadrar samt vär·
mebo1·d, varpå de varma rätterna
kan skjuts direkt In .i matsalen,
till ·högmoderna kylanläggningar,
ett för vardera kök och kall$känk,
och en· stor och skinande vit frys·
box, med möjligheter till förva·
, ring av livsmedel enligt de allra
modernaste principer.
I södra gaveln har anordnats en
mycket representativ entrehall
med vacker och modern portier·
1·1oge. I hallarna I alla de övriga
våningarna · har likaledes ordnats
smakfulla grupper med trevliga
möbler, mattor och blomsterarran·

'
I

l

EU avsnitt av den vackert inredda matsade1i frdn vilken man har en hänförande utsikt över berget och Sundet'

---Eiitreprenörer- ha varli för Förutom-ailllldet · föregAende
byggnadsarbeten byggmästarna J?" nämnda arbeten och omändringar
hansson oclf ifftrsson, Viken, för kan nämnas,· att i byggnaden In·
tör· och sanllltsarbeten Vikens. stallerats en högmodern oljeeld·
Rör· och Mekan~ka .\"erkstad Erik. nlng med varmvattenberedare,
Nlls.~on, samt för den elektriska som förser hela etablissemanget,
"Installationen Höganlls Elektriska däri Inbegripet samtliga 40 gäst·
.1 Byrå. Målarmästare Kronholm, rulil;..med varmt och kallt vatten,
Mölleharsvarat!örmåleriet.Gar-i''vllket Inte funnits tidigare. Gäst·
dlndttkoratlonerna har utförts av rummen har utsmyckats med nya
. tapetsör Allan Nilsson, Hälslng· matto'> oeh'textlller m. m.
l'1c:irg.
. Genom tlllskapandet av detta
:g'edlgna .. hotell· och restaurangfilretag ··pi det g&mla Elfverssons
grund h'Br fru Ollnsson liksom sin
förste föregångare pi stället visat

l

.

•

och kontorslokaler helt tagen I an·

---------

·ge~tn:~ oerhört ato~. arbete (!Om
·
hir nedlagta p;\ mycket kort tld.
sig förstå Mölles och Kullens för· Fru Ollnsson som själv personll·
utsllttnlngar som . turistort. Mölle gen har llve~akat och lett det heä: att lyckönska tlll tlllkomsen av la, har dessutom även egenhän·
foretaget. Trevnaden .1 ~e vackra digt varit verksam under den
lokalerna med den hllnforande ut· ...&n~na vintern både som målare
sikten över Sundet, berget och 6 auo
·
Mölle kommer säkerligen att bll 0-~~
··.·::~,..
.stor. Dans blir det i dagarna tre ~
k:~ ~
-ffamunder pingsten, varför mycket g ~ ocf ,.,..;.; ·: .
. 1-IP
folk kan väntas vilja ta det nya .
yn.._., mö .
'. .llOm
nätlngsstillet I ~skldande för att framskapats, både t · ·~n·
avnjuta en efter vanllgl".eten på vändning 8'I trevliga il
''. ..
er
fru ·ounssons ställen superb mi1-1 80m vad ~träffar .~t.e#. och
tid och ·tillbringa en trJ!Vllg kväll. lfärger.
-·
.
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Möllestinsen ·hyllad
vid ~in av1!y.ttningl

J11mic1p11lnämndens ordförande Nils G. Nilsson frambär här
stntinnspersonalens tack för gott samarbete samt överlämnar en
te.rtad adress till hr Holmberg
På ping•tdagPn eXpPdierade den
orh omtyclrtr. Mnllest.in•Pn Tagp HolmhPrg sitt !lista
tåg pi denn'a plato Innan han den
1 juni tillträdPr PD liknande hög.
rP hrfattning I SkäldPrvlken.

popufär•

I anledning av hans avflyttning
från orten hade som representanter för tack•amma trafikanter,
vänner och personal Infunnit sig
en delegantion bestående av sjökapten John Lundin, kamrer Erik
Jön>son, f. järnväg;tj'ä'nsteman Oscar Linclelöw, byggmästare Gösta
Ander;seon. polisman Bruno Johan•;on och trafikbiträdet Nils G.
Nil;son för att uppvakta och över·
lämtia n1innesgåvor som be...-is på
den stora uppskattning Holmberg
sAväl inom som utom sin tjänst
fllrskaffat sig under sin tjänstgöring i lföll~. Strax innan hr Holm·
ber!( för sista gången höjde signalstaven för • tt vinka av tåget I Möi·
le överlämnade polisman Bruno
Johani;~o:i
en tavJa av Gunnar
Wallentin järilt~ adress och blom·
mor. I ett ~nförande gav han ut·
tryck för trafikanters och vänner"
stora uppskattning och tacksamhet
för det förtjänstfulla sätt på vil·
ket hr Holmberg skött sin tjänst
som stir.s i 1'1ölle och för all der•
beredvilliga omtanke och uppmärksamhet han alltid visat trafl.
k:•nt~r nch alla, varme<' han kom·
m:t i beröring.
~'ör personalen talade traflkbl·
träde Nll• G. Nilsson. Han fram.
höll därvid den stora uppskatt.
ning, som från personalen& sida
kommit Holmberg till godo som
chef, och det goda föredöme han i
han varit fflr de anotällda, då det
gällt att på bästa sätt tlllvara tra·
fika n ternas och företagets intresse. Personligen framförde hr Nilsson sitt tack för ett utomordentligt förtr">ende- och •·änskapsfullt
förhållande i och utom tjänsten
och rackade för de år han haft för·
månen att få arbeta med Holm·
berg som chef. Hr Holmberg ön·
skaries av •amtllga lycka till på
den nya platsen och välkommen
åter till Mölle. ·
Vid ett samkväm etter uppvakt·
ningen uttalade hr Holmberg ett
tack f&r den hedersbevisning. som
kommit honom till del och sin
glädje över att har.s gärning var
uppskattad. Han frampöll att det

varit angenämt och trevligt att
på allt sätt stå 1'1ölleborna och ortens· besökare och badgäster till
tjänst.
Statlonsmästare Tage Ho!mberg
har tjänstgjort i Mölle under fem
år sedan den l juni 1950 och har
under denna tid även beklätts med
kommunala
förtroendeuppdrag.
Sålunda har han varit revisor i
:\lölle municlpalsamhälle och un·
der tre år ordförande I taxeringsnämnden I Brunnby 2:a taxeringsdistrikt samt är ledamot av Mölle
municipalfullmäktige.
Sin järnvägsmannabana började
han vid dåvarande l\lalmö-Simrlshamns m. fl. enskilda järnvägar, år 1912, där han efter tjänstgöring på olika orter i södra Skåne vann befordran och vid tiden
för dessa banors förstatligande
W43 tjänstgjorde på MSJ kontro11kontor i Malmö och därefter vid
SJ kontrollkontor I Stockholm.
Som stationsföreståndare har
'"n tjänstgjort i Glemmingebro
•ch före sin befordran till MÖlle i
•""tert>o, varför han vid förfivtt·
••It till sin tredje badortsstation
"å t<lerv1ken bar god kännedom
oa1Jortatrafiken och badorts·tlliikens speciella onskemål.

Ti-aniell. i ,:Kullahygden
:

...

~;.·

slog. alla pingstrekord
.

.

En bild från Arilds nya buss-station som hade pr~iä'f ping$taftcm och fungera.de till allas' be·
ldteMet
·
i>et underbart vackra pingstvädret hade lockat massor av människor till Kullabygden•. Fråga är Qm
man i Mölle någonsin upplevt en
. så livlig pingst vid Kullanäsan
som i år. Men så . strålade oekså
soien upp alldeles lagom till den•
Jia högtid och alla hotell slog upp
portarna på vid gavei, Grand Ho•
tei1 för forsta gängen i år likSom
. det nyrestaurerade Hotell ElfVel's•
'son,
·
I, ~ Tågen anlände till Mölle fullsat-

ta och den starkt ökade bilparken
visade sig också i en enorm ökning
på alla vägar av b$1.r med såtiuna
n'lål ut till Kullen.
På campmgplatsen i Mölle både
siagits upp fler tält än som någon·
sin skådats på denna plats. På
pl.Rgstaftonens kväll fanh man, ått
utrymmet ifite t'äckte Ull utän ätt
campare ~ en stol' dansk scout.
trupp - hade hytt tältplåtser i
intilliggande trädgårdar.
Den stora ströriunen motorför•
don på vägar och gat0r ställde na•
turligtvis stora krav på förarna,
~en .enligt vad · Sotn l'allpOtteråii
på al1hafldagenä efterfiliddag syfles
allt ha gått väl i lås och iligen
Olycka inträffat: Endast i fråga om
mopedernas framfart kUilde erm•
. ringar göras, då det unga klientel,
som i mycket stort antal benytta•
de sig av d~tta forskaffnirigsmeciel,
for fram på ett kort sågt livsfårligt sätt och många gånger genom
sin ovarsamhet ställde till otrevli·
ga situationer.
Alla hotell i Mö1Ie var fUllsatia
och man roade sig ~ppert i glädjen över det vackra vårvädret. Ut•
märkt underhållning bjöds OCkså.
l På Grand Hotell uppträdde il~Ulida på pingstdagen öch ännandag
pingst den förnämliga Lund& Stu.
defitsångk?r . oc_? rönt.i! berättigäd
uppskåttmng for de prov på sin
förnämliga sångkon-st som bjöds åt
1
I gästerna. Då det är sällan man fir
, höra denna kör på våra breddgi"a: der är direktör Ek• initiativ att
i engagera dem hit värd en honnöl:'.
! Han berättar att det tack Våte ett
uppehål_l i deras många engagemang på andra håll s!>m gjorde ati
de kunde komma till Mö1Ie. På Hotell Elfversson uppträdde Kruses
danskavalkad.
Ehuru inga polisingripanden be·
hövde göras var dock pihgsttirarna
stundom ganska bra i farten. Vid
ett tillfälle på pingstdagens kväll
.saite en s~or grupp danskar i gAng
med danslekar mitt på Kullavägen

I
I

I
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i Mölles centrum och hin'drade där- ·
vid på ett farligt sätt bilarna att
kOii'imå föi'bi. Gen.öm lämpliga åt. -'

gärder !räli tillstädeskOlill'näUde ·

peräonet avtsyrctes dOCk oföget. 1

vårefter det blev Jugnt på platsen.
Det inträffade aktualiserar bE!hovet av patrullerande polispersoiläl på kv,ällarna i de talrikt besök~.
ta badorterna och för öVervaknmg· :.
av den genöm fordonsparkens tiU.1 ·.
växt alltmer ökade -mototrafikeii :·
Ocli särskilt då för att hålla efter :
mindre ansvarskännande niopedis-'
ter och motorcyklister.
Nyå pärkeringen i Arild hade
premiär
Den väldiga trafik som und~r
pingsten sökte sig till 4ri!d kund~ .
ta den nya parkeringsplatsen i
bruk: Och likaså hade den hya
buss-stationen i Ai'ild premiär på.·
pingstafton Allt gick smidigt i trå.~
fiken och det verkar som om dehna lösning av parkeririgsproble-.
met slår väl ut.
Arild har således haft en v.äldig
tillstömning av turister under den
vackra helgen som också betydde
premiär för badlivet. Hotell Arild
hade. stor tillslutning vid pingtsaf- ·
tons premlärdans som ägde · rum till tonerna av Bert Knafves otkester, s<;>m också utförde middag!!'"' ·:
konsert under helgdagarna. Även
Hotell Mor Cilla hade som vanligt .
en lyckad sommarpremiär och så
var äveh fallet _lill!d Webers,. där .
Charlie Johnsöns ii'lledde sitt. nya
gästsp~l för sommarea. Julia LUiid•
grens och Strand hade också myc- :Itet folk under pingsten.
. i.
A Hotell Strandbaden gick datt• •
s_en på pingstafton till tonerna'äV" ·
Gunners orkester, och långt i fdr~
väg var alla bord beställda. Folk.
parken och Kullaparken bjöd på
utmärkta program i pingst, som
lockade massor med folk i det
vackra helgvädret. På Vikens Hotell gick pingstdansen till mt.iSik
av dubbelpianister, Plahn-Atterhall.

·~-----------·~· ...

<"'11

.

.

.

.

.

Lö~n den
4··~;. juni
1955
.·
.
""".'\.
.
.

..... ~

En. kullakbnstnär jubilerar

Konstnären Gunnår Wa,llentin med palett och pensel i ·sin.ägan,.
. des ateljeträdgård, där idylle_n blomma<f-'-·__._ ___.._ _ __
När försommaren vid Kullaberg
står i sitt vackraste flor firar' "den
kände konstnären, -målaren Gunnar Walleptin i Mölle, födelsedag.
. Hans halvsekeldag inträffar · den
6 juni..
· -i
Wallentin, <iom är född i Mölle
. och vars mera · betydande alster
hämtar motiv från denna vackra
trakt, har under hela sin produk. tiva verksamhet fått verka i den
hembygd, som h.an så högt älskar
. och vars tjusning inte förmått. dra! ga honom ut på längre strövtåg
· till andra orter.
Eftet" grundläggande studier i
! hembygden gick Gunnar Wallen! tin i Carl Wilhelmssons målarsko'la i Stockholm i mhten på ,tjugotalet, varefter han bedrev studier
i utlandet•. bl..a. vid en svensk målarskola i Paris, som leddes av .frö"ken Lena .Börjesson och vid Coll~rossis målarskola i Pari~ Då
skulptur också är en konstart, som
lockat Wallentin, och resulterat i
. träsniderier till utsmyckning av
: bl. a. Mölle kapell, bevistade han
också undervisning - häri under
paristiden hos den kände skulptören Despeeu. Ett antal resor i utlandet har också berikat \Vallentiris måleri och han har sålunda
ett flertal gåtfger gjort resor i
Frankrike, Italien, Spanien och
' Afrika.
Åtminstone på senare år p.i::esente1·as Gunnar Wallentins måleri
mestadels i atel]en på den förtjusande Villa Vidåsa i Mö lie, vårs belägenhet i e~ underbart vacker na·
tur och miljö högt över byn är
som skapad för konstnärliga upp·
leYelser. Men på 30-talet hade han
: också stora utställningar i bl, a.
' Eskilstuna och Örebro och låter
sig nume.r.a utanför ateljen representeras vid sa~lill€isuts~llnlng·

I
I

'
I

I
I

blond färgskala: och. har: med sin.
speciella lätta penselföring i otaliga alster förevigat intrycken och
stämningarna från Mölle och Kul:
laberg så, att man vad naturskild·
ringar beträffar med undantag för färgvalet skulle vilja om honom·
prägla uttrycket "Kullabygdens
aruno Liljefors". I fråga om- åter·
givande av vårens, särskilt den tidiga vårens upplevelser vid Kulla- ,
berg har Wallentin förmått ge uttryck för stämningsfulla upple·
velser.
· f
Halvsekelsdagen är han också i • Bland störi:e aISter - av hans/
glad att få uppleva mitt i denna , hand mä,rks monumentalt måleri
vackra natur, omgiven av försom- I för . kyrkor ·04?11 · samlingslokaler,
marens prunkande blomster. Men , vari han vunmt uppskattning 9ch i
det är inte enbart naturen, som . framgån_~· Redan för -tjugo är se-!
så starkt bundit Wallentin och dan erholl han sålunda i uppdragl
hans produktion till hembygd.en. att utföra· den vackra ·altartavlari 1
Också människorna har bidragit till_ Möl~e kapell -:- "Fi!!kafänget"
till att· han ständigt d.ragits tillba"
som i ljus tempera och med till
ka igen från de utflykter, som fö- verksa1llheten .. I.bygden ._ankri-g.te.t
och ~r Jesu_ hv hämtat motiv: på:
rekommit.
Fast Gunnar Wallentin således ett sarskilt sätt· stämmer kyrkob~
försvurit' sig åt den naturalistiska sökaren till andakt. . För Wa:llen~
konstutövningen inom sitt n:iäleri .tins senare produktion . av den1la
är. han d.ock sympatiskt inställd ~ i,Ale~ och Ausås kyrko.r/e~
till det moderna måieriet och an~ fr!kYrkaoi Norberg _och på Sjöviltii
ser att det, bortsett från avarter. folkhögskola -i Dalarna· samt" 'si!-:
som ju också förekommer. inom ~~t i Ool för fi?rsamlh)gsh~ei
naturalismen, ger mycket både till l. A1gutsbod~ kan man iakt~a
:.hans strävan att i disposition ·och
nytta och glädje.
Om kärleken till hembygden be- _mo~vval ·låta den -kristna .'tankens
rättar en liten solskenshistoria ljus genom-_ och· överstrålad, 'a~
från Gunnar Wallentins seI)aSte i och vardagslivets verksilmhet. ,,. ·.
resa till Spanien. Då- yngsta· dot· ' Inom målertet hänför ·~sig_ Guii~
tern med mycken _möda lycka~ . nar· Wallentµis ·alster· utesliltatide
~itta nå~a blåsipRQr och . s~ic~~- ! tiir riattiralismen: Fastän ·den över.
dessa. i pressat tillstånd till honom 'v~ldigande delen av hans· prodUk~
i det soliga sydeuropa blev hem- tion är inom. oljemålei-let har ha:n
längtan för stark till den svenska som nyss nämnts nått stor framvåren. Han avsade sig återstående gång även · i tempera, v~rj~te
arrangemang och ilade till sin kä- han ockSå i mindre 'skaia arbetiit
!med akvli.t:eller. Han. rör -~~ f"eri.;
ra hembygd.
-------------J ;} ~ ...L "J. _ 9 9 Q
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· HöTi ·och f/änt vid Kullanäsan

Sk~tt~kronoma ökade. i Brunnby
T~tet

··~

inom Bl'llnnbJ'
• •• afthatat. BeR1tateC vtur
n llblq aT antollet llkattekNo
:aor, 4ett.a gllltt främst inom lar.U taxttlnpdJ&trlktet, där slff·
rona lir fillJande, fjollret& reeu1tat blom parentee:
·
Inkomst av Jordbruksfastlghet
kr. 801,130 (782,240), annan fastlghet·. 121,1180 (83,270), rörelse
519.070 (487,860), tjänst eller till·
fälllg förvlrvsverknmhet kronor
2,8811,940 (3,588,220). Inkomst av
kapital 348.180 (313,110), underskott l förvirvsklllla kr. 12.510
(47,290). Sammanrllknad nettoln·
komst kr. 3,441.390 (5,207.410), all·
minna avdrag 708,130 (673,570).
Antagen taxerad Inkomst kronor
- 4,733.240 (4.S31,840), taxering en·
llgt kommunalskattelagen kronor

Mycket har skyllts pl den 'med
flilJt fog. som lång betecknade vAren, varunder allt I naturen sker
så sakta, men n.ycket annat har
också hörts och hänt. varigenom
kontakten med läsekretsen inte
blivit .sa. kontlnuerllg som önsk·
värt.
Under. tiden har vi haft att ta I
bruk en alldeles ny restaurang pil
'..fOtell .l!.'lfversson och att fundera
over vad tariffinventering skall
föra med sig på elen elektriska
fronten samt att konstatera, att vi
U!Jplevt en strålande pingst med
ty åtföljande problem.

Iför inkomst pi fastighet, den sist-

n.11.mnda beroende pi den för tax•

rlngdret pnCllllfllrda IChablon·
taxeringen pl Inkomst av en· och
tvåfamiljshus•.
Taxerad Inkomst för kommunal·
beskattning utgör kr. 2,150,180
·(2.168,700) och filr atatabelkattning 1,1198,040 (1,188,520). Delpoetema för tuerlng till atatllg fn.
komstskatt utgör av jordbruk
4,210 (7,020), fastigheter 65,800
(72,770), rörelse 225.620 (225,940),
tjänst 1,899,130 (1,902.80'0) och av
kapital 108,150 (121,070).
Filr ilvrlga delen av taxertnp
distriktet uppgick den taxerade
Inkomsten för kommunalbeskatt·
nlngen till 1,013,150 (1,138,990)
och fllr statlig beskattning till

relativt kortvariga och sporadiska
problem som parkeringsproblemen
en kort sommarsäsong.

Falken· av Malmö fiskar' under
tiden upp \rrakdelarna av den 1915
utanför Rilnsvik sjunkna tyska
ångaren Frans och· skapar genom
upplag pil kajen särskilda problem
för hamnstyrelsen.
Som bekant rände Frans bemäl·
cla lir upp på berget Innan den
slog sig till ro på havsbottnen och
åte1-uppstår Således nu som skrot
pil kajkanten. Nu väntar emellertirl · hamnstyrelsen på att arbetet
skall vara avslutnt före den verkFullmäktiges beslut on1 tarlffJn. liga säsongen och kajen ren och
venterlng får väl anses stå I sam· fri till dess.
klang med den nya given med en·
-gq
hetllga taxor för, el.energi. ocli motiveras kort och' gott med. att det
1,o75,470 (1,042,960).
~ostar lika mycket att bygga lin·
li,OOS.880 (4,802,140).
Delposterna ,för taxering till
Jer till en· liten abonnent som till
Inom Brunnby andra taxerings· statlig Inkomstskatt utgör för
en ~tor. Fast det är de senare, som
dllltrlkt utvisar taxeringsresuJta. jordbruk 190.430 (347,840), fastig·
enligt .den preliminära utrednintet filr Millle munlclpalsambille 1 het 18,330 (86,290), rörelse 79,640
gen. kommer att tjäna mest på In·
stort sett oförändrade siffror be- (76,240), tjänst 807,050 (784.010)
förandet av normaltariffer.
trlffande t,111 statlig och kommu· och av kapital 47,3ll0 (108,850),
Priset på förbrukad energi komnal Inkomstskatt taxerad Inkomst. Taxerad Inkomst av tjänst utvlllar
'!ler under alla förhållanden att bil
För taxering till kommunal in· hllr ökning. Minskning pi övriga
lägre och· lika. för alla. Endast i
komstskatt visas endast en mlnd· poster beror pl ändringar I bok·
fråga om de fasta avgifterna kan
r. minskning liksom för tsxering förlngsperloder. ·
det bli skillnader allt efter husens
storlek, men dessa u•gifter får
också. a~.ses gå till uthygg11ader
O<:h förstarknlng på nätet. ökning.,n av elektrlfieringen av hushållen och därav betingad ökning av .
förbrukningen kräver nämligen
ständig utbygnad, även 111ed tanke
pl säkerheten. Den sakkunnige,
so~. aa. småningom kommer att
~~~a
.oss alla, blir kanske Inte
Torsdagen den 16 juni 1955
överadt mottsgen med så blida
blickar, beroende pi förutsättnln·
garns I fråga om vars och ens
elektrlsk1 förhållanden. Men pA
det stora hala får väl hans ankomst· vara att anse som förnuf·
tig.
---~
Beträffande pl-gstproblem kan
11'.an notera, att den alldeles otroligt ökade blltraflken mottages
mycket olika och onådigt av även
När Folkparkteatem I går kväll ra sin kraftiga stimma hörd och Utsnför deh Fgna söndagslugna
gav "Virmlännlngarna" I Höga- ·att ge sin vimilindska akimtsam- ,täppan I vanliga fall motoriserade
näs satt fru .Anna Moberg. snart het fullt utlopp. Alla akötte liDa personer, men särskilt då när det
' 90-årig, på första parkett. Intresse- roller på ett utmlrkt alltt och en- gäller uppställning och parkering
rat tog hon del av spelet och efter semblespelet klaffade vid ·alJa Wl- ay främmlmde fordon. Bilisterna
föresWJnlngen kunde hon faktiskt fällen.
visar I allmänhet stor hänsyn till
tävla med huvudrollens InnehavarPubliken var tyVllrr Inte fUllta· . varandra och till och med I blllnna Ifråga qm popularitet. Fru Jig, men de som kommit tillstädes gröten nere vid hamnplanen visar
Moberg gick fram till rampen och fick vars med om en njutbar tea· humanitet • mot varandra. Men
överlämnade en bukett Jlljekonval· terkväll och att tacksalllheten Tar man kan förvåna sig över hur
Jer och ett litet paket sAsom hyll· stor därom vittnade det llvUga bl· hänsynslöst parkering Ibland kan
nlng till .Anna I pjäsen. ·
fallet.
ske utanför villor och fastigheter.
För tidningens medarbetare ut·
Så länge emellertld Inte parketryck.te fru Moberg sin glädje över
ringsplatser hunnits ordnas i takt
att ·efter så många Ar ånyo ha fltt
med blltraflkens ökning kan man
se en föreställning av ''VärmlänInte undvika parkerlngssvårlghe,/ I
,
ningarna".
ter här som på andra ställen. SvA·
I
I
Som Ingen annan pjäs förmår
righeterna får väl tills vidare ord·
denna att fånga Intresset hos Askå·
nas Upp under hand så gott det
darna och vicka'. till Uv känslor
går och tar man det ht:la med gott
för den fo~ romantiken. GArhumör är väl,problemen Inte. sky.
dagskvllllens förestillnlng I Höga-·
höga. Man, klin·"ju också fråga sig
näs gav P.tt gott prov pA skildespeJlur mycket ~ngar, som skall Jäg.
Jarnas Inlevelse. som Erik och
gas ner. på angelägenheter med Så
Anna uppträdde Erik Nordqvlst
och Berit 'Bohm och de kreerade
\ pl ett förtjänstfullt sitt det unga
!fästfolkets kirleksnga. Som .Anna
'.fick .Berit Bohm mAnga appllder
och ;hon gav· rollen dert rätta
gestaltningen. · Som Löpar-Nisse
fick Sten J.dndgren · tlllfille att gö,

j
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90-åriga Anna M hyllade
Änna i Värmlänningarna
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Skolans utsmyckning i. Nyh~mnsläge,
konstdebatt i kommunalfullmäktige
För första .gAnpn I BnanbJ' kont• mycket religion över motivet. Särskilt omvårdnad. Han anaAg att den genom
mDDalfaUmäktlges historia hade man ansåg han att den översta vatvbåpn allt detta och sin skönhet vore vlll
Tid -8Ble sammanträdet att besluta borde försvinna eller tonas ned, si vllrd att fl en plats I motivet och att
om konatalil'Ug alsmJ'ok•larr av en att• den översta Inte ltl!rde al myc- det kanske Inte ir ur vägen med en
profan h;vpnad I kommaaen. Det "9t I det I tavlans översta parti vac- liten· er!nnn om kyrkliga ting, Begällde nämligen den av konstnllr kert återgivna landskapet med Kulla· träfflUld<t trllAdret och övriga ålder•
Gunnar Wallentln I M611e Inköpta berg I bakgrunden.
domliga ting ansAg han ~t d~- som
temperamllnlngen för n:ra folkakolan
Ordförande Erik A. Eriksson me- minnen av att Brunnby är en ga1nI N;rhamaslige. I samband 1nod kilo nade att tavlan var symbolisk över mal kommun br ha en plats.
pet appatod en animerad konatdebatt. motivet med religionen ~.J>llrande
Efter J'llerllgare lnlilgg av hrr Has-

Sammanträdet var det hlttllla korluo grund men att kllldseln på 'barnen selberg. Rosenkvist och Henry Svenste I Ar.
med hänsyn till att tavllUI skalf Pl'J• son meddelade överlllrare BrllJe<l att
Atta ledamöter hade förhinder att da en modern lokal ej var nutida, cieh haQ. noga antecknat alla yttramlen
Infinna sig. varför endast de 17 lter· alltför mycket minne om svunnen tid och att de kommer att övervägas l
stlende hade att föra den . ganska Han tillfogade skämtsamt att I stlllet samn\d med konstnären, som för sin

för det A tavlan återgivna träldret
borde vara en traktor eller At.minatone aom övergång till nyare tid en
häst. Hr Haaaelberg gemnlllde att han
ansAg barnens klädsel vara alldelets
utmärkt. Hr Nils Nllsaon framh!lll
att över Wallentlns monumentalmAlerl ligger en syftning till att lita ett
skimmer av kristen religion genom·
och överstrAla konstverket samt erln·
rade om den centrala pla~ Brunnby
gamla vackra kyrka bar I föraamlln·
var vacker men ansAg det !Ag för gen blide I fråga om belllgenhet och

U.VIJga konstdlskuulonen som för•
kom. Enligt fullmäktiges tidigare beslut skulle 5.000 kr. fl användas för
utsmyckning av den nya skolan och
av dea&a ville nu folkskolestyrelsen
använda de 3.1100 kr. till Wallenttns
mllnjng, vartill sklssförslag fanns
uppställt I fullmiktlgesalen. Ralph
Bergholtz förslag till urtavla hade In·
te ansetts kunna komma till använd·
nlng.
Herr Hasselbers tyckte att tavlan

del Inte hade något emot. att försla·
get kritiserades samt tackade för de
gjorda lnlllggen. Fullmiiktlge bev Il Ja·
de -det begärda anslaget för mAlnin·
gens utföraPde I huwdsakllg övere"'8111mmelse med sklssförslaget.
4v fatUrrvArdut'yrelaen begärt anslag .med 2.400 kr. till Inköp av gummlhjulsvagn till llderdomshemmcts
jordbruk bevtljadea efter förslag av
hr Henry Svensson endast vad som.

kan komQJa att ltgA sedan anbud infordrats.

--------------------
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lllidsommarflrandet I Mölle.
Sällan eller aldrig har en så behaglig midsommarhelg firats I
Mölle och på Kullaberg med stilla
hllrllg luft pil mlrlRommaraftonen
och genom att helgen har två
helgdagar har massor med mlinnlskor kunnat ta sig ut tlll förlustelReställen och I naturen pA berget.
I På midsommaraftonen samla~

---

i.

'----

"Flgelhandlaren" som gavs t
går i Höganäs blev en operettkväll

--------

På alla Mölles heten och restauranger var det fullspikat pl midsommaraftonen och de andra helg•
dagarna kunde man ocksil glädja
sig åt 11n god publiktillströmning.
Den allra underbaraste midsom•
marafton torde dock ha firats I det
fria på berget I den- härliga kviill•n och natten med skönaste fil•
gelsång, som blott avbröts ett kort
ögonblick, under den tid solen är
under horisonten på midsommarnatten. I arla morgonstund vände
mlnga bilar kylarna upp mot b<trget. för att ta emot den nya midsommardagens första gryning.
Pil campingplatsen kund• man
pil midsommaraftonen räkna tll1
över 30-talet bilar och många fler
tätt,• men dl var ändå platsen än,
nu inte stort mer än halvbelagd.
Trots den som vanligt om· hel•
gerna stora tillströmningen av bl·
lar och alla slags motorfOrdon ha·
de ännu på söndagens· eftermid·
dag inga olyckor i trafiken lnrapporterats. De närmaste gatorna
vid Grand Hotell och alla lntilllggande park11rlngsmöjligheter var
utnyttjade till brlstnlngsgriinsen
för parkerande bilar, men enligt
polisman· Johansson I Arlld flöt
trafiken trots den stora anhopningen lugnt fram.
Som facit på midsommarftrandet i Mölle 1955 torde man kunna
anteckna. att helgen sällan firats
sA trevligt av så mAnga pl denna
plats och. ·dess närmaste omgiv·

av gammalt förnlimllgt slag. Publiken kunde fröjda alg At el'l full/ ödlg operettkonst av ll'olltparksteai terns bästa kraft<tr. Detta gäller
Inte bara sängen utan i lika hög
grad de eleganta danserna och
den utm1irkta musiken. Publiken·
njöt .1 fulla drag och teatern kunde . med denna föreställning, Inregistrera en av sommarens tull. träffar. Salongen var fullsatt.
stämningen på toppen och blfal·
let slösande.
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Stor opereubäll i Höganäa
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man som vanligt i Möll11 pl ängen
vid stationen, dlir många villiga
händer hjälpte till att klä midsom·
marstången med blommor och
grönt. Visserligen höll midsommarglädjen på att bli avbruten f
förtid, när den första stArigen vid
resningen bräcktes, men en ny
stång forslades snabbt upp frln
hamnen, varefter "omklädningen"
gick med ännu större fart och en
den vackrast• majstång man skå·
dat I Mölle kunde resas I lagom
tid innan spelmännen, handlande
Ake Sahlsten- och frisörmlstare
Knut Nilsson kom och stämde upp
alla de vackra danslekarna. Denna
gång leddes de av fru Nan-Inger
Irvert från Göteborg m11n bördig
från Mölle och som sjlilv en glng
som liten flicka varit med och
dansat kring majstången.
Att glädjen var stor bland alla
de mänga församlade Mölle-borna
och sommarg'.isterna var inte att
ta miste på ach gladast bland alla'
var givetvis barnen. Många bilar
hade fört med sig midsommarfira·
re från grann'orterna och Höga·
näs.
.
··
På midsommardagens eftermid·
dag samlades den stora skaran.
'åter till sedvanlig dans kring
stlngen och båda dagarna tågade
, ti+irnen I alla åldrar runt byn med
spelmännen I spetsen. All heder åt
de duktiga spelmännen och lek·
ledarinnan, som så trevligt roar
barnen på midsommar o$,ilt alla
som hjälper till med midsommar·
stång och firand•.

--------~
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:R_a~QiiS sommarskepp "~linOr" ,

'.'-g1orde strandhugg

1

Mölle

·;

Som~rske?Pet

"Elinor" i Mölle hamn. Prl bilden ses fr. v. Yngve Haiz'berg, Gunnar Wersen.
Eivy Elinor Edoff, som gett skeppet dess ·namn; samt .Folke Olhagen.

(Fort:.. fr. första_ si~.)
vid kajen, knöts kon:takt.. med
både· ortsbor och sommargäster ·i
o_ch .för ett möllepregram -som
kommer att· utsändas troligtvis pä
torsdag.
· ·
· NST:s medarbetare i ?,föll~ gjorde ett besök ombord oGh' . hade
även tlllfälle att få hälså i;sqmniarskeppei välkommet bl. a. å Kullens turistförenings vägnar. ·Hrr
Wersen och Olhagen var trots
sommarhettan i febril verksamhet
med att överlägga om program·
punkter och dirigera sina med·
arbetare.
Vid tillfället, när tidningens
medarbetare befann sig ombord.
var tullaren Nils Jansson just i
elden och blev utsatt för en trev·
lig intervju av radioherrarna.
Dessförinnan hade . Mölles hamn·
mäst1re Nils Bengtsson medverkat.
. ...
Hrr O!hagen o~h Wersen var
hänförda över den underbara na- _
turskönheten i Mölle: Hr Wersen 1
hade besökt · badorten för 10 år ·
sedan, men den gången gällde det
ett uppdrag som hade med flyk·
tinghjäfpen att skaffa. Mölle var
'ju som bekant en plats där man
anordnat stora flyktingförläggnin- .
gar efter ·krigets slut. Nu har i
emellertid Mölle återtagit sin posi· '
tion som en av vårt lands främsta r·
internationella badorter och detta .
kommer säkerligen till uttryck vid
sommarskeppets nästa radioutsändning. ·. .
.
Vid 18-tiden kastade "Elinor" 1
• loss i Mölle och färi;ien. gick vidare
söderut . i Sundet: Helsi~r . Va.r i
deri hamn inan.
n~t
hade
.,.
"
Ii

I

nu

BJdions nya programpUDkt, Bao
dions sommarskepp,, debuterade
på söndagen med en utsän~
från Långedrag i Göteborg. Anik·
ten är att det av ·Radiotjänst för- .
värvade skeppet ''Elinor" skall ut
på en turne kring de sve~ kusterna. Som första anhalt på denna
segling hade man valt l\lölle, ··ocll ·
i ett underbart sommarv~er kq_u1"radioskeppet inseglande · i !föJlj!I ;,
hamn, där det givetvis ·. b•ev f.öre,.
mål för sommargästernas trt.Qn
uppmärksamhet. . .
.. . . . ..... ~
Ombord befann sig Fo~e ·olha·
gen som leder programmet tillsammans med Gunnar Wersen och
Göran Byttner. Tekniker, skeppa• :I
re och sjömän finns också ombord.
--Inspelningen i· -Mölle berörde li•
vet ..i deq .int~rnationella badorten,
atji· sl!!ian .:väl "Elinor" ~. till

!Forts. h- sista sidan.)

·1 ·,

Stor· Mölle-dag med. diligens~
.helikopter- o·.. ~annekänghesök
I.•

•

· •. -.. •.

Fr. v. "Miss Blekinge", Eve Kristian&son, "Miss Skåne" Berit S,iåb'crg, konferen.cifr Solveig vow
Knorring, mannekiingen Berit Skogström och "Miss Oresunå" Anna-Lena Lund.
. Söndagen den 3 jnl1 19$5 kom·
[ mer at.t i Jllölles historia stil som
' en av de mera remarkabla med en
· festlig oeh somm~d to~h över
I sommarliv~t. Evenemangen avlöste
varandra slag i slag och för den
som ville vara med ·pA alla var det
svirt att fJ. tiden att räcka tUL
Det hela började egentligen pil
lördagskvällen, dll Grand Hotell· I
samarbete med välkända modefir·
mor hade anordnat stor mannekänguppvisnlng, varvid Miss Skll·
ne, M'lss Blekinge, Miss öresund
och. en yrkesmannekäng Inför full·
satt hus. med verklig brlo uppvisade läckra modesaker alltifrån
ljuvliga nylonmittllnnen till smakfulla och piffiga sommarkläder och
en del höstnyheter..
Strax efter kl. 12 pil söndagen
kom så Aftonbladets 125-årlga jublleumsdiligens till Mölle, förrlden
från Möllehässle av söta flickorna
fröken Kerstin Elfv-ersson och fröken Alfthln, som syglade de eldiga
springarna med elegans och ledde
kortegen runt på hamnplanen där
den stannade för mottagnlngsceremonien vid flaggstången framför
ruffen. Vid Intågen spelade Margot
Flscher, Knut Nilsson, T{arl Melnlschmldt och Roland Frank marsch·
melodier liksom senare under uppehå llet.
Sedan ekipaget stannat och I
tldRtrogna dräkter klädda mamsell
Malmgren och Lars Hlerta - red.
Tengbom - stigit ur ekipaget hälsades· dlligensen och dess passa·
gerare välkomna till Mölle och Kul·
labygden av municipalnämndens
ordf. Nils G. Nilsson, som utbringade ett fyrfaldigt leve för f~
r- ..

dagsbarnet och. önskade lycka till
1 fortsättningen oeh ett angenämt
uppehåll I Mölle. Lilla Lena Nilsson överräckte en vacker blomsterbukett till diligensens kvinnliga
passagerare - Mamsell Malmgren.
Lars Heireta tackade med ett verslfierat tal på AftonbladetS väg·
nar för välkomsthälsningen cich
överräckte som mlnnesgåva till
municipalnämndens ordf. ett in·
ramat faksimilexemplar av första
n\imret av Aftonbladet.

Mu~jf,t_~1'f'm~Of.d4._}/.•
.'

Sedan den månghövdade publlken tillhandlat sig dlllgensens spe.
ciella vykort för att jämte annan
I· föcy'äg iordningställd post avsända densamma med diligensen,
varvid dess speciella· poststämpel ·,
pAsattes, ·och munlcipalnämndens
för dagen a'9gAende-post öv11rllimnats till dillgen91!D, ljöd liksom
vid ankomsten åter:postiljon·Apells
posthol"tl och •kortegen med förri·
dama i spetsen satte full fart upp,(F~rts. fr. föreg6e"n~e sida.)
· , ..

G•._Nil.="'to11.11-;anZi11f ~~- t ~ö~~ ; .
. :;--·
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Hdrt. ·och ·Hän.t vid Ku#äniisan.

Hö1~f&h ·nani . ·v1a·Kulla~ii~ån

~-solen nu· passerat sin· BökebolsVägen ·frAD. kullåVägen
' höjdpunkt denn& ·sommar och vi vid Mölleberg sticker -rakt. upp_ 1
normalt skall ha deii härllgaSte vädret oeh I övre 1nnersvängen
och varmnte tiden framför oss k8n för en del fordon; som· b!lssar
har det efterlängtade regnei kom· etc., lätt uppstå besvärligheter att_
mlt som en· skänk frAn ovan ·och· få aktem helskinnad med.
friskat upp potatis- och.jordgubbs;Att skjuta bort denna båcke
land. Hos· de' lantbrukare i trakteil, torde nog Inte lä.ta · sig göra så.
s~ haft möjlighet därt1ll.' · har · lätt,. varför nänµideil här tänkt
man - satt bevattnlngsånordnlngai" sig att genom anvisningar om för1 gAng öv~ de torra fälten, dl ·po-· bUd för bussar att svänga 1 angl·
tatlSen "bL a. haft svårt att växa I ven riktning råda bot på denna
torkai'l. Nu hoppas man ..allmänt· 'svårighet. För besökande bussar •
på en god skörd.
·
t1ll Grand är det ju Ingen-konst i
Den nystartade traflkkommitten att ta sig f.ram den "vanliga"
t Mölle 0$ nämnden: har 1 ttir riktningen · och skulle ·man tlD I
och cirdnl:ng · börjat gnugga före- äventyrs ta utflykten till 'Fyl'en
kommande trafikfrågor och även först finns ju alltid möjligheten
gjort de. första framstötarna lt att vända runt nedomllggande
olika' håll.
·
·
kvarter för "svängen"· på ·arand. 1
I första· hand ·vill tnan ha bort <\.tt. sedan en hel del bilister balr I
en farlig fälla I korsningen J:o'ågel' om backen· på Bökebolavägen: ser j

•..neri-som nu ·har:·se~est;rtiq kan•'. tätbebyggelsen ·.en11gt.·~:de. under;
skatta .. ilg 'lycklig och belåte~e- nä.gia- dagar. uppesittimd~ nya tav· !
ten är också ·allmin bland brun- lorna fick köra 50 km. Nu har de&brända semesterfirare. Det klar· sa sista åter efter påpekande från
gröna. Va~et vid Kullens kUppor polismakten. tagits ned och -ersatts
. är Också nu .behagUgt ljumt .. med med den ·gamla'. tavlan,. som~· ut.
en friskare inorgonarom vid .det märker tätbebyggelse, men aom
· tldlg8 badet före morgonkaffl!t. Också enligt de nya bestämmelsersom " samvetsgrant ,njutes av den na· medger en hastighet .av 50 km,
erfarne ·lia'dhabitu&t;
• . ' På _Kullavägen från norr. gäller en
. Värst:·ut&atta< l .soJ8asset lir
hastighet ,av:. 40 Ian, liksom från
aras i Mölle, som. flera ·gånger om. .s(läer på_ Str.andv.ägen.. men väl ej
dagen clr~ rullt ~.Och· efter ·pas~ från norr av sist.·
allt · efter· förflyttn~ av trä- nämnd~.)~vJa, .. då .. hastlghet!Jber .
dens slruggor... Ingen tyCks annars ~ ·. _som ·l;>ekant. upphör.
.be~ga. att··f!!~ sommarens._ kyla-< -l!lclp;,,;;,_,beStliminelSe har;stltt stg·
och. väte uteblivit. . •
.. . . . vid,•rlomstolSl:iiSiandling åv ett traEn; bllxtturn6 uppefter den· soll· fllµnål, då en bilist ef.t.er passeran.
ga v~tkuäten ·,·avslöjar ..11tt alla det ·av en hastlghetstavla ''bak·
campl.lig- och· · tältplatser -utefter Ifrån" åter ökade hastigheten trots
rlkstvlail ·(l_r välbelagda av turlstan· inom en tätbebyggelse I övrigt rO.d·
. de svenskar och,utJänningar.
de hastighetsbegränsning.
...... - · - '
. För.att skapa reda i hasµghets. Hastigheterna Inom tätbebyggeJ.. vimlet. torde frågan om generellt
sen I Mölle har ändrat sig ett par undanUlg frAn de _nya reglerna om
gä.nger·den senaste veckan, bero- 50 km tnoln· all tätbebyggelse en. ende P4 att olika hastlghetstavlor llgt länsstyrelsens propåer · för
satts upp och tagits ned ~n.
Mölle snarast briiigas till avgöDet. skall enligt nuvarande tav- rande så att _·ingen ovetande begär
lor· vara 40 km från Gylleröds folk· lagbrott.
skola och till Shellmacken; varef· 1
-. -gq
.tfr man därifrån Inom en del av
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vlksgatan-MöllevAngsg-atan I MöJ..
le där t!Ilbud då och då uppträder
i den· markanta skärningen med
ganska dålig ·sikt. Man har tänkt
sig att genomgä.ngstrafiken ·trAn
Järnvägsgatan skulle elimineras.
Olägenheten härav t'Orde Inte vilra
alltför stor, då man kan svänga .in
på Fågelvlksgatan ett par hus
längre ner ·mot hamnen. Har man
kommit så långt ner som .till
hamnen kan Vandrarhemmet mM
lätthet lokaliseras och uppnås
längs Norra Strandvägen. Ai.t upptäcka Vandrarhemmet ·kan eljest
ha siml besvärligheter. Turlstförenlng~·j:lbrde vid de sistnämnda
gatorna ha. vägvisare, som visar
tUristema på bästa vägen till detta ställe, då samhällets upply&ningsbroschyr m'M karta givetvis
inte innehas av alla besökare som
kommer. Helst borde givetvis en
sådan vägvisare vara avfattad på
flei-a språk.

Barakullens ·silhuett· och· därlge-·
nom tar 'fel· på rätta· vägen till
Fyren to~de ·ockSå
föresia.·
glts föran.Ieda en geriomfartSpU:
·

s<im:

I övrigt 1nnehåller kommit~ra
äes betänkande en hel del saker,
som 1 första hanll syftar. .till att
bättra på trafiksäkerheten och
möjligheterna till parkering etc. i
den mån så är möjligt. Det största
men ej behandlade önskemålet av
alla är dock en breddning av KuJ..
lavägen genom .sanihället och an-·
läggande av gAngbanor· utefter
denna men detta får skrivas på
f.ramtlden.
I . fråga om största hastighet
Inom .samhället har nämnden för
övi:-Jgt redan tidigare hos länsstyrelsen motionerat om bibehål·
!ande .av nuvarande.~ .Ian med
undantag således frAn de. Moss!;>ergska 50 Inom tätbebyggel.se.

--.-='"'""=·~~ $ T mc!i!'ICl,?cr;_<(juli

19~ 9.f"-f"' (,{~~-- _

Hört och Hänt vid Kullanäsan
Dm blommande sköna dalar
sjöng I.unds ·studentsångare s4
&tämningsfullt och vacltert yid.1dti
besök på Grand Hotell.i Mölle för
en tid ·sedan. Just nu gör Kulla.
bygden verkligen skäl fö1· denna.
tillägnan .. Naturen står i sitt som.
marf!or, . uppfriskad efter en be.
haglig väta.
· Att berget förekommer är na.
turllgtv!S en förutsättning att det
skall kunna bil några dalar att
bloJDma i och i vari·e fall tjänstgör det ju som .vattenledare för
regnet. Vattnet fördelas.rättvist åt
båda sidor, fast det bara räcker
till för krigsfartyg . på den ena
sidan,
. En mera vetenskapligt berömd
besökare l Mölie berättade härför·
leden om kameleonten, att den
mycket väl k11n 11ova och vlll'a·
okänslig med hela den en.a sjqan·
under det att den andra är fullt
vaken med sitt plirande öga När·
mar man så ett grönt blad till den
vakllll sidan -l!klftar den färg och
blir alldeles grön. En an11an ~
römdhet befarar unjfefär vid sllm·
ma tillfälle att naturep förtramp11s
på berget vid den stora invasloneu till •flottuppvisningarn;l. Man
sk1.1lle sålunda'. kunna b~ara a.tt
den vi4 fl9ttbesöket vakn;i ~!dan
av : berget därefter ur naturSyJl·
punkt blir sovande.
·

; När .:man kommer resande till
eil frlimJnande ort !länder det att
.man fä.kar ut för iin del ofönit·
sedda händelser, och att man däri·
genom · blir utsa~t för besvärlig•
heter.
·
S~ skedde QCkså för de två ]ärarinnor från Hörshoiip. t :Panmark,
som · en vacker morgonstUnd l)efann sig l del'\ situationen i Millle
att .tnte ha något .bröd till den ti·

dlga frllk<>Sten. Men bättre bröd
lös än '.rådlös. De begav sig tlll
den allti4.. hji\lpsapµne och tjänatvi~ge skomakue Bergqvlst, som
också redde upp situatlorien. Den
·tidiga timman till trots och utan
att bagaren- var vaken skaffade
Bergqvist fram ·bröd.
.. I tidens · fullbordan kv11d taclt•
samma hjärtan följande kväde och
översände det. till
"Den trevlige skomager l Mijlle?

M0n de os huske kon?
·
den lille flock tra. Dan11111Tks land
der , Mål.le intet moroenbTöd ku' J4
men hen tfl Kullen. uc1en ma.d mcltt•

•

o4

for llt

,

!Ja.oeme i Jlölle

sörld.a.g mM'll""
·havde stllngt
det havds "' os dog '1trk,Ug llldrl•
tllnkt
•4 derfor oodt for
det
at by en da.
morgenfriak skoma.gllf'

"!:a.r

"a.r

°"

ocl• ·..ar man om denne ydcrUgere
stge /ca.n

a.t "411 I> e •te m t er byens trlWigsl•
mand
da. m4n man:::,. •4 :rioe a.t dd 1'e14Jqt
De Deras i,uttk selv om

•

4bSll har

•lhul4o•n

tor·u4en den ~ dlh- • D..-ea affllr
Vi aldrig ha.vds f4et (brBd - Dem kllr! I
Og amn ta/G. en lille h.ilsen ,.,,.. ut
.
:yntter' .
I
D.• :rikkert

ev;i.=:;.o;:..:;::,.me-

. og selv om ~';!j,:;u er ved a.t va.r(I
da. m4 "' aftl• der lldt forelallels
t1ore h/erter kommer
fMlr "' tsnkel ptl Dem. - 011 derss

llJ•IP•a.mh•d· ·

en guttemmtd det nu "'
h e It beatemt da t1ed!
De vimLloaste hilsener tra. ds to
' . ·"""'ke "lwödlcll!J•e"
Som imgt_ vill',""': - - .

a.t MBUe har

"
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Hört och Hänt• . vid· Kullanäsan =t~r:!::i~:~~
se beaktas
om. dessa och ·
I fråga

Sommaren den gudomliga fort- hela Sverige tycks vilja vara måd andra angelägenheter.
sitter och mlnniskorna bl.I tör var- om uppvisningen.
Je dag åut brunare och an•·- - SA ock beträffande vägar inom.

-I fråga om fridlysning 1 annat
dirigenom ett allt mer• sictilndskt syfte har "Hembygdsvän" tagit ett
utseende - I stil med franska och berömvärt Initiativ, då han sökt
wlenerska aftnar ocli vad 1 öVrigt animera olika intressen att stl upp
-•
tlll skyddandet och bevarandet av
till il
vet ..,. en frekventerad badort hembygdens och för övrigt alla
tillhör.
bygders strandmarker, vilket man
En av de brunaste bruna som· väl inom parentes får notl!l"R Blmarvllmlerna hade pi 1öndag pla- som avseende de so~ kan vara av
nerat ett ••-- större svenskt folk· sirskilt intresse för gemensamt In·
_..,.
damll eller ur natur- och skönhetsnöje, nlimllgen att gå I skogen och synpunkt.
.
plocka blåbär, men tycker att bö!!'rots alla Inlägg om entr9vglf·
tema är väl dyra. Trots att bevak- ter till Kullaberg får I varje fall
nlngen pl alla punkter väl Inte kan vi pi vår kant vara olndllgt tack·
· ·
samma att berget är skyddat och
bli fullt effektiv är det nog I alla ligger där 1 nästan orört majestät;
fall bäst att hllla sig till de förda· Fast Kullabergs branter :nåni;;en·
gen Inhägnade flllorna, som nog städes är hart när olämpliga för
får anses vara långt säkrare än bebyggelse finns det dock ·många
ett okontrollerat klingande på områden och platser med ;ent förberget av mlnga minnlskor.
tjusande läge ur bygg:iadssynAtt rllra sig i Ingenmansland kan punkt, varför ett frlLt exploateran·
vara farligt och ett Ingenmansland de_ av berget skulle ha fört med sig
blir akl)gen och berget mellan den snart sagt kastrofala följder för
fredliga och krigiska sidan av KuJ. Vår bygd ur naturskyadssynpunkt.
lanäsan den dagen. Till "opera.
Att berget skyddas och genom
tlonsdagen" och dagarna före och underhlll göres tlllglngllgi för ett .
efter. har hotell och pensionat fltt stort antal mlnnlskor är således·
mottaga mlnga rumsbeställningar det primära. Var och 'hur medlen
från när och fjärran, så att den därtill .&kall tagas får bil ·en ·sak
som I lista minuten vill skaffa sig för experter att reda ut, men trollnattlolf. flr det nog ganska besvlr- gen är det en rättvis synpunkt att
l1gt, dl människor från snart sagt de tagas av dem som nyttjar här-

flera av vAra smAsamhällen Jings
kusten, där den bofasta Invånarens
möda pi ·sin stump fort nog förslits av de framllaride bilarna I
stort antal. Här om någonsin borde
vägföreningar och enskilda m. n.
ha stöd av bilskattemedel för att
bereda genomresande blllster till·
fälle att kunna ta sig fram till
åtrådda platser i vlr vackra natur
eller till baden. Inte alla stannar
numera pi platsen och genom sin
konsumtion etc. bereder de bofasta
inkomster till underhlll av gemen·
samma anläggningar.

Den underbart vackra kuststräckan mellan Mölle och Lerhamn
med sin lika underbara promenad-väg tycks hittllls och delvis genom
fridlysning ha undgått exploatering. För något år sedan gjordes
dock ansatser att anlägga stadsplan
söder om Mölle, men företaget kom
ej till F•ånd pd. gnmd av åtgärder
frln naturskyddare m. fl.

-gq
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Fredagen den 22 juli 1955

Grevinnan Maritza
Som sista operett för sommar·
säsongen I Folkparken I Höganäs
gick Grevinnan Maritza över scenen Inför fullsatt salong och entusiastisk publik. I den. strilande
operetten med. tjusig Iscensättning
och \'Rckra melodier uppbars hu·
vudrollerna av Marl Boreus och
Björn Forsell. Som andra par.sågs
Susanne Söderlund och Bertil Thi·
wlng och som kammartjänare
' Penlzek gjorde Karl Klnch stor
lycka. Det var en fin avslutning
på säsongen och samtliga ageran·
· de gav sitt bästa.

Ti&11.agen den 9 .aug. 1955

N.[iss Mö/le-tävlingen_
Brt.er 35 lr valdes pA IÖDt!ap.
niillea lter HiN· Millle och TU'
*1IJJe detta celebra och appakattall• eTe11emang iga ram atom pA
Grand Hotell, som bll'Fit den pankt
omkrblg det faahlnabla badortan.
vet i llliille Tiinder atg aom ekrana
krillg ea hju)aseL
1 sambltnd med an110nserad
blomsterftlt och SAS-bal Inväntade
den förvllntansfulla och fulltaliga
publiken presentationen och valet
av Miss Mölle och bland gästerna
mirktes ovanligt mlnga möllebor,
som glvetvla hoppades på att Möllerepresentanten - ungfilck11öta
Kerstin Elfversson - skulle ta
hem segertrofee och titel.
Sedan speakern manat fram en
ung dam bland gästerna, som lta·
glt sig att visa en del höstnyheter
ur det kommande höstmodet, skedde d !ntlget av de efter ett föreglende val kvarvarande fem Mil•
Mölle-kandldatema,
som skulle
tävla I slutstriden. Publiken hade
att rösta pi alla fem sedan de genom lottnlng tilldelats. nummer så
att nr 1 blev Yvonne Qvtst, 2 Gl·
sela Moberg, 3 Birgitta Björgell, 4
Ulla Petteruon och 5 Kerstin EU·
venson.
Efter nlgi-a Varv runt dansgot·
vet oc,h bland publiken trädde d
andidaterna t11lbaka och ·röttsedlarna lnAmladea samt rlknadea av
bland ctsterna nirVarande sam•
hlllsrepreeentanten Nll1· G. Nilsson och lnsenlör Follce Mattlon.
Resultatet hölls. dock hemligt_ för
den utvalda jury, beatlende av dl·
rektör Gunna'i :E;k, regissör Bror

Bygler, fru skeppsmäklarc Henry
Nilsson och redaktör Boris Palm.
som efter publikens utval av de tre
bästa hade att bland dessa tre
slutligen utse Miss Mölle.
Sedan rösterna räknats visade
det alg att I slutomgAngen kvarstod Yvonne Qvlst, Birgitta Björgell och Kerstin Elfversson, varefter det var juryns tur att dra sig
tillbaka för i;1terna öve.a läggning.
ar om det betydelsef1.olla valet.
Sedan juryn ~ter intagit sina pLltser hade sl direktör Ek det nöj·
samma uppdraget att via m .•krofonen för den •örväntansfulla publi·
ken kungöra att Miss Möle 1951
blivit 17-årfgs skolfiickan Birgitta
Björgell från Kristianstad, an·
ställd under· sommaren på själva
Grand- Hotel! och som. med överväldlgande nt..ajorltet erhållit de
flesta av både publlkens och ju·
ryns röster. Av publikens röster
hade· hon erövrat 81 oc.'l låg därmed ett gott stycke före närmaste
konkurrent, s::>m fått 52.
·
Nordiskt ljus och söt fick hon
också mottaga <ler belåtna publl·
kens hyllnlnsrar och ur dlrektöl"
E:U hand tlllr.ammans med bandet
med Miss Möfie präntat I guldbok·
stll.ver ett vackert smycke sklnkC ·
av juvelerare Viwen Nilssollc I
Lund• .Varaln vacker \bukett neJli·
kor överräcktes och till de tre kandldaterna, vsrav de två som denna gång int.e blev Miss Mölle helt
osjälviskt och spontant under foto.
grafernas blmar kramade om
segrarinnan, som blygt nlgande:
mottog· applljer och· hurra>rop.
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Siv Börring tog Mö/le _med jubel . 'Hört.och'Hänt vid Kullanäsan·
I den ljuvliga sommaren inbjuder de något friSkare eftermiddagarna och härliga kvällsstunderna. till omväxlande· pr:Omenader
på berget som omväxling till de
i sommar så .väl· utnyttjade baden. Efter att. någon tid åter
vandra de vackra vägarna på
Kullaberget ger·'förutom en härlig motion ' oekså. ' oförglimliga
skönhetsintryck.
·

Många nya vägar ·har numera
tillkommit och l'!n hel del äldre
försvunnit genom inhängning av
inköpta tomter eller som till
skydd för växtligheten utförts
av skogsförvaltningen. I en del
fall såsom beträffande vägen till
Håkull, · är vägen gagnad och
upptrumpad men på en del ställen har träden växt så högt och
tätt tillsammaris, ,att promenaden
blir en hukande grottevandring.
' Utsikten över · Kullabygden är
dock alltid lika tjusande, även
: om utsiktstornet tedan länge försvunnit. I minnet · rinner· de väl·
formade orden ur fröken Signe
Erikssons vackra dikt om Kulla-'
bygden.
För upprustning av vandringsmöjligheterna inom de "fria" områdena av :Kullaberg har rektor
Axel öhrström åtagit sig att tillsammans med entusiastiska Mölle-gäster uppgöra en kårta med
vandringsstigama inlagda, som
hjälp till detta ändamål anslog
stämman i .. fjol .en .hundralapp.
Kunde i sammanhanget också de
av många ef~rlängtade pil~rna

liiir yur stjämmannekiingen frlln United States sin entre p4 Grand.

HoteZ i MöZZe betittad av den intresserade. publiken.
Grand Hotell i Mö11e inledde i
dags kväll den festliga avslutng1·~an på årets strålande säng\•
. framträdande av den
nda -·Järnmannekängen och fomodellen Siv Börring, som h~lt
·!igen kommit hem från .Amerika
r att vistas någon månad i Sveri. Fröken Börring har haft stor
imgäng i sitt arbete i Amerika
h blivit populär och detta var
·nnes första offentliga visning i
·erige efter hemkomsten. Visteln i USA har den senaste gängen
trat två år.
En förväntansfull publik hade
ksä infunnit sig för att se vl.Sngen av den utsökta kollektion,

s<>m kunde medhinnas efter fröken
Börrings ankomst mM kvällståget.
.Det hela började i välkänd Hollywo<>dstil med presentation av '
mannekängen, som därefter själv
sade några ord och blev intervjuad
inför publiken om sitt arbete i
Amerika. Enligt hennes uttalande
var det ingen större skillnad på
att arbeta där och här som ·mannekäng.
Fröken Börring gjorde dock Vid
visningen på Grand med sin blont
nordiska typ och enkla chosefria
framträdande stor lycka. En hel
del känt folk inom damkonfektionsbranschen hade infunnit sig
till visningen.

med hänvisning vart de ·oiika stigarna leder komma att uppsättas,
skulle nöjet och säkerheten vid
fotvandringar på Kullaberg ännu
mer främjas.
'
En som på grund av Mölles
tjusning och Kullabergs skönhet
helt lagt om sin semesterkryssning är den belgiske . baronen
frän Bryssel med · det klingande
och inte· så ovanliga namnet Kro·macker, som med sin eleganta
och vackra youth Llanthony,
Rycb. . sedan några dagar ligger
i Mölle hamn. Meningen var an·
nars att kryssningen· skull~ ha
gått både till Stockholm· och Göteborg och· därefter till Antwer·
pei:l. Nu · reserverades .i stället
hela besöket för Mölle.
Baronen är ocksä fiskare ocll
ville gärna naturligtvis 'fiska pl!
orteris ·eget vis, varför man i akt
oc~ mening att lära sig dett~
först sökte reda på en persor
med spräk~unskaper i någon a'
de tre stora europeiska språken
Hade man så turen att träffa pt
någon som tillika hade intress1
och kunskap om fiske var ju lyc
kan gjord.
I detta fallet hade man· tureI
att räka rektor · öhrström, som j1
både kan främmande språk ocl
fiska. De båda herrarna har se
dan som såta vänner berett ·var
andr'a stOrt nöje vid upprepad•
fisketurer i i..Ianthonys skeppE
båt. Mölle har fått ännu en· irc
gen kµnd av internationellt· fo1
mat.

-gk
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Dödsdömda möllefahriken
har dr~~-i~~ i _.j~mt tio år

1

- Pan-Th0maa Xommanm~ag · 1-1.30 'ailst1Wd1" '~imte ett·:'sto~ .n~·
För MiSlle ;ilanlhlllle betyder rarelMOOe kommer vid.•~~111> ~ tal 'J?l'l'SOner inom·~ OC$ ·an,~ seiis ,.,vveckllng;·omedelbort Inte al
skifte att helt_ nedlilgiä driften,,'- gräliilaJ!llli'lllflph~ sn~ttes.lmed'I stor, OinVälVnlilg dl driften oc'h ardärmed upphör e~ ~-~ lfWuat b~bät!!i· ·A~fjilng9 ' • 'to4 ocl( betsstytkan' ari'ecklats suceesalvt ..,_
tio Ars verksilmhet lllÖlles hittllJs firman Anton"lllilz K., B.,'_ sc>in den _dan,en tld, mep. d lll!IAnlngom torde
fönta och enda lndutri. Före musik•, dl.- hette, -hade. ·$8...prt>d~ ·fann'!, .I den mAn arbetarna Inte kan finna
och leksaksfabrlken.• tillkOJIU!t fami• pA 1lfflirl!4Jskarna·'ödr·mart-sagt h'1a.' sysselsfittnlng' pl hemorten eller pA
In~ lndastrl I llöU.. och. deso., till,.
det.. :, · , ; .. · :-- - ..~
· ·
annan plats·och bli kvarboende i Mölle
komst fAr helt Ullsklivaa.~fllr~nd&. ;;. &;dan,.':~~~rria/ute· I Eu- fö"rlindrlngeit Innebära såväl bortfall
na under och omkring l!Ddra rirlda-_' ropa avatäilbat;i>cb ryriarna lagt be- av sl<attekraft som minskad omsättkrigets siat.
·:
'
slag pl . fabrikerna i Sudetiandet nlng för affärsmännen. För att Inte
I Graslltz I Sudetlandet ligde pA lglngsattea nil!d anlltande av billig tala om allt det o-.ig och bekymsln tid direktör Anton Rölz en biomat- arbetskraft en m6rdande · dumpning mer driftens inställande innebär för
rande muslkindnstri, där bland annat pl marknaden, främst I fråga om till- de berörda arbetarna.
tillverkning av munspel stod överat verkning och försäljning av munspel.
Leksakafabriken i Mölle -är .belägen
på tillverknlngsprogrammet. Tillverk- Möllefil:mans alster fick allt svArare· i.- kvarteret' Braxen,- som pl sin tid
nlnge nocb sammansättningen '. gjor- att vinna aVsättning, och l!lan försök- ·un\[!mtogs till industriomrAde. Lakades I fabrikerna av fast anstlllldå och te sig pA andra tillverkningar inom lerna är I gott stlnd och lämpar sig,
e.n bel del detaljer tillverkades 1 hem- musikbranschen och leksaker. SAlun- väl för en därtill passande industri. men såsom hemarbete.
,
da har vid fabrll\8n tillverkats lek· Före denna . rörelses tillkomat sakna·
I samband- med krlgshandlingllma-' saksdi:agspel, trumpeter oelrapeldosor, de •Mlille ··induatri •'och-. Pi-' alna hlll
ocb ockupationen av österrlke- blev rackets och en hel del andra leksa- ansågs ett turism och induatri inte
llåväl familjen Rölz som en stor del ker av trä etc. Efter hand har dock så väl kan förenas. Inom samhället
av hans arbetare blide hem- och stats- konl<urf,i!na .µppkommit liven-!pA.detf- bar man dock,inte haft. minsta obehag
lösa, och måste då fly från sin hem· sa onii'idert, VBJ;för arhetSstyrli:an av fabrlkar6relsen, trots att lokalerna
trakt. Genom afiårsfÖrblndelser med måst' DihlSkas ·ocb tillverkningen !äg- är centralt'heiägna.'Inom-samhllllsledLudwtg ·w1gare & Co 1 Hälsingborg gas pl .qe,mera begärliga artiklarna. nlngen är man ockaA posltivt·1natälld
lyckades dock Anton Rölz och en bel
Vid 'driftens avveckling har ett tio- för tillkomsten av en ny _industrlrildel av hans arbetarstam att komma ·tal' arhetlll-e' sysselsättning vid fabri- relse I stället för den nu ·avvecklade
till Sverige och starta sin fabrik i ken, Jlmte· liven ett antal hemarbeta- och man önskar på allt ·sätt att inom
f. d. hotell Llndström i M'ölle seder- re sysselsättes tills de utlämnsde sa- möjligheternas gräns bidraga- till ut.
mera hotell Kullahus, som vhf tiden kerna blir färdigställda. Ehuru fabri- veckling av e.n ny. Inom samhället
för krigets utbrott drevs som en liten ken ända · t1lls slutet haft order Inne finns ockaA ytterligare m6jllgheter
trevlig restaurang. PA grund av den och fullgjort leve.r&n8er anses ·nu t111- för skapandet av en stor industri på
sakkunskap direktör Rölz och hans verkningens fortsättande inte ~ annan mark än den nuvarandea I det
medarbetare frAn hemtitndet ägde om 'lönsam bL a. med tanke pA underhAll att i närheten av Järnvägsstationen
tillverkningen av munspel gick det och ..omkoatllader Iar .de numera allt finns omkring 20.000 kvm. mark, som
relativt lätt att sätta upp fabriken för stora _lokalerna.
utmärkt väl lämpar sig för indutrioch anskaffa maskiner. ·Vad'sbm ·s'ak- ,. -· · · -..
" -·
· · ·'"
rörelse.
nades i fråga om maskiner och verk- · Ett förslag frln arbetarnas •Ida, att .Vid drif~ejsen tjänstgör som
tyg tillverkades inom företåget •efier -.de sJlilva "1<alle- fA överta 9Ch fort, driftschef :•fngeDjiir C. H. Jonasson,
ritningar av numera framlidne drifts- liltta driften och Ull~ torde som för nllgot 6r sedan efterträdde
ingenjören Max Langhammer, som ~u Inte ha slntbehan4lats, men 6et direktör Anton Rölz, dl denne läm·
ocksA följt med frln hemlandet.
är· oviut om det kan leda Ull re~t. nade företaget och utvandrade till
Tillverkningen lades efter fabrikens
Enligt obekräftade uppgifter har Sydamerika. Företaget bytte dl namn
start vid själva krigsslutet upp 1 sti>r "dock· spekulanter anmält sig- men I till Pan-Tbomaa Komanditbolag med
skala och man hade till en början;; dl skrivande · '!lW>d kan,·bekrllftelse här- Ludwlg Wlgart _1 Hlllalngborg som '
buvudintress~~~-~'· ()/ _
.. !l_l!ver~en var .. som störst,_ o~_!n~~,-_

I

0

Hotell Elfverson 'i Möi}i;.·J_,,;;~:~&.~
·blir, landstingets \0äfah~?t
!;_·,·

HOTELL ELFERSON

liälso-1 förts
har· 'dock enllgj; uppgift _saken
så långt att man väntar

Sedan rykt.en en• tid· varit lglng hotellets '' ·ii~lägertli~t' ' "u~
om försälJning av Hotell· Elfver- synpunkt vara. idealiskt. Enligt
son i Mölle har NST nu frin sä- uttalande av experter är kllma·
k~. k~ ert~t, -~ förhan~· -t..t;),;.;v:älgör!!np~..... för reumatiker
ar .•.om• försäJjnhlg.. a'!" e~b~ !JC~-- ..~s~µJter. De.tta~Qi!!ötyrkes
~anget llr-::iging', .~- .. · , · ·
-t. • !ll!:.i~t_t'.. •s.~~&~>~'!1;1 -~ta. av
_, Sp~kulant på företaget är. Mal· en ostfufd 'sollln·:.-~PI?,~ .. J!~:. denna
möhus _läns landsting, som-.avser· höjd i Mölle. · ·'.;; ,·.;:, . "
1tt •inrätta byggnaderna som -lcim·.
Förhandlingarna. har '· ..r_arit
val~sce~them··ener liknande ,Vård· Igång en tid n'i,en avb~otii' då
~attnlng.: Med · s_ltt läge· höglj. ~!ldstln~~~reru Menvyn, som
ove_r have~ .l?Ch .intill· _den" ~liga: ;~nt(~kailåi,ies\ i.'.TY!i!Wiridlivid en
ba~k?ge'f. på_._K)Jllaberg ~~s,)!,llol1~'.)i~::;'~t8~r~;,:-<Nu

1

föi!slag_,, illl- _ _landsting~,~ ,.-hll-!!tsam·.
m~tr-äde l oJtto~e;-• -·._ . . _.

Enli~- u~t;!llande ~från·,genera1-

dll'ektö~ · Ernsf l!exellus· och•· byråilheten. Göta Ros~n .'i · soclalsty~
rel,s.en, !\Om i samband _med 'kon".
gre~er '.I sommar beaölCt-"Hotell
Elfverson,. anses . ~öretaget- vara
idealiskt .-för .avsett -ändamål.. Det
ligger också ganska ·avskilt från

-~~ ö~iga~.b~-~g~~-. ::2.1::_:_="""'·
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Vatten- ·och avloppsuthyggiiaa
i Nyhåmnsläge :.f~r. 309.000 kr.
Komniuna lfullmäkt.tge l Bnmnb7 loppsan11Qnln.1;rna t Nyhamnsläse,
sammanträdde 'I gir I Brunnby skola och att för lndamll.let uppta ett .40. under ordfllrandeskap av skogsmls- lrlgt amortertngslln på 300.000 kr.
tare Erik A. Eriksson. Pl förslag frAn
Pl uppdras av kommunalfUllMllk·
brandstyrelsen utanordnades 1.~ Uce bada lön~nlimnden utrett och
kr. som ersättning At andra brand· llmnat förslag Ull ersllttnlne lt kom•
· kårer vid däcknlng av bränder I munala förtroendemän vid deras del·
l\lölle. Polisnämndens anmälan om tacande I 1ammanträden I nimnder
överenskommelse mellan Brunnby- cich styrelser. Kommunalfullmäktige
Jonstorp-Väsby pollsdlstrlkt om änd- beslöt avslA förslaget men trakt-en.
ring till tidigare avtal rörande polls- tena höjdes till 50 JG·. pr · dag · •1d.
organisationen godkändes. PI förslag resor för kommunen. Kommunalfull.
av· kommunalnämnden avslogs fram- mäktige beslöt pl uppdrag av lllnestfillnlng om blrlrag till propaganda nämnden antaga en del lindringar l
för \'än.tertrafik~ns blbehil!an<ie o~h tjänstereglemente och tJä.nsteföreteck•n•logs 100 kr. till Kulturen 1 Lund, ntng. Ett förslag av byggnadsnämnsamt i:m kr. till \"i\rd,,yst~ratb.lnnlng den till ändring. av byggnadsplanen
Inom Malmöhus län. Till t.r1di;å"C1San-1 för Nyhamnsläges södra del blföllst
lä11i;nhtll vid nya folksko 1a.i I NY· Slutligen biföll fullmäktige förslag
hanrn•liiice anslogs 33.300 kr. PA av generalplanekommlttin om bygg.
fratn•lällnlng av hälsovlrdsnämnden nadsförbud Inom ett område frAn.
beslöt fullmäktige utbyggnad si snart Arllds munlclp till kommungränsen
ske kan a\• etapp 2 av vatten- och av· mot Jonstorp.

Hört och 'Hänt vid Kullanäsan
Avveckllngen av fabriksrörelsen
I Mölle emotses givetvis med blandade känslor av mölleborna, då
stabiliseringen av samhllllets ekonomi haft ett gott stöd genom rörelsens tllikomst för tio år sedan
och de goda Inkomster arbetarna
haft där. Man hoppRS emellertid
att en ny Industri skall komma på
den gamlas plats och helst då en
som har framtiden för sig.
En verksamhetsgren som nu.
mera tycks gå mer och mer framåt är plastindustrin. Genom Wlfälllgheternas spel hade Mölle redan I vintras kanske lyckats förvärva en sådan tlll samhället, då
en hälslngborgsfirma på grund av
lokalbrist med ljus och lykta sök·
te efter passande lokaler och var
starkt betänkt på att flytta till
i\lölle. Genom ett falllsemang I
Hälsingborg blev dock lokaler lecllga där, varför flytningen I sista
stund skrinlades. I den nu lediga
fabrlksbyggnadcn torde dock fin·
l)as goda utveckllngsmöjllgheter
för en passande Industri.
V!d en hastig granskning av.
taxeringsresultate,n .och jämförelse
mellan utfallen av Aren 1952 och
195S, då fabriken förstnäninda Ar
hade en relativt stor arbetsstyrka
och under det slstnlmnda nedbringat arbetsstyrkan. till minsta
möjliga 1.nför avvecklingen, finner man, att antalet taxerade
skattekornor exempelvis Ar 1952
. Inklusive fastlghetsskattekronor
~ med de nya ortsavdragen uppglclt
• till I runt tal 18.200 och för 1955
till 19.200. Alltså en ökning med
1.000, trots att repartltiol!Stalet
för fastlghetsskl\tten under· samma tid minskat ftån 0,4 till 0,5.
Att lönestegrlngarna "under· denna
tid spelat en ;viss ron' llr·. vill otvivelatkigt,. men: att .de. sku)Ie. kull·
na uppbära bortfall' av~·'~Vlnare
och Inkomsttagare· är mera· .svårförståeligt. ·· · ·.· .· ~:· · ·'.:·
De · så · kallade · bullerkti.uttarna
flr .nu överallt påskrivet . för sin
framfart, så det .tycks inte ' vara
bara I Mölle, som , obehaget 11.r
stort ."och påfrestande. Under tl·
den fortsätter "<lock de ungii bullergenierna si.Il framfart, vilket ock·
så kan ha· sin förklaring. l att
bulli!rma*kinerna · tlll.kOmmit : Bl
' fort och l sldano mllngdi under det
au samhllllet Inte varit rustat eu
med bestämmelser ·för att motver-.
ka olägenheten, än mindre appa!\ll·
ter etc. för att mll.ta (o-)Jjudet.

. Kommer.'.. emeiler.U4;

ca . ~.

man umgås med Inom hälsovårdsnämnden tUl utförande under nästa Ar torde det bli ganska hett o!"<l
öronen på knuttarna till fromma
både för klagande bybor och som·
margäster, som ·gärna vill ha lite
ro under de visserligen till vaka.
Inbjudande men också för vila
avsedda sommarnätterna. ·
Vid sitt årsmöte beslöt Malmöhus .läns hälsovårdsförbund att
till hälsovårds!nspektörernas förfogande anhålla om medel hos
landstinget för Inköp av en bullermätare att användas Inom orterna
på länets landsbygd, då bullennätnlng nu sker endast lnoni 5-..6
större städer.
· Bullret mätes I phon och man
avser att skaffa en av docent
Ronge I Uppsala nykonstnierad
och lättransportabel apparat.. S&dan avser man att I samarbet&
med hälsovårdslnspektören och
polisen fä till stånd en effektiv
kampanj för stävjande av oljudet.
En åtgärd, som s'älterllgen hälsas
med tillfredsställelse av de flesta.
För att få. en uppfattning om
vad antalet phon i olika samman•
hang Innebär kan nämnas, att låg•
mält tal är lika med 45 phon, normalt 70, dammsugare 60, högtala.re 80, kontorsmaskiner 70 och
gatubuller I ett bullrande distrikt
90. .llnd_å högre värdt;~ kan betraktas som mycket storande och l
vissa fall medföra smärtförnlmmel· ,
s~r•

Hört och Hänt vid Kull~näsan
Det lr roligt återse en och
annan bekant från försommaren,
com man trott vara bortrest från
14ölle under högsäsongen men som
ciu helt enkelt förklarar sig ha
bott i Ransvik eller nlrmaN bestämt vid dess klippor och hlrllga
bad.
En eftermiddagspromenad uppefter Italienska vägen ger ännu i
dan blickstilla luften oförglömliga
skönhetsintryck. dä furutridens
barrnälar, nästan en för en, stlr
skarpt avtecknade mot htmmelsku·
pans blå men indä med ett förstorande dis omkring sig, för att Inte
tala om anblicken strax därefter i
akymnlngensutsikt-en rrån Barakul·
len, då lyktradernas pärlband i ett
nu som en lysande orm löper genom . samhället i tändnlngsögonbli~ket.

På tal om barrnälar, si har vi
sett dem nägonstans avbildade på
eit fotografi just si som de nu kan
sl!ll i verkligheten. Duktige mölle~ot.Ografen och bordtennischefen
Nils Nilsson i dagarna· plåtat dem
för Tysklandsreklamen nästa lr
och nu hoppas vi, att han som kal·
!ar sig amatör skall bil uppkallad
att ha nå~n bild utställd I tys~
resebyråfönster som reklam .för
Mölle och sin fotokonst.
Om Inte precis reklam för Mölle
så dock för svensk hjälpverksam·
J:i.et och offervilja gör i dessa dagar
~ Mölle bördiga akademinota·
rien i Kungl. Vetenskapsakademien och redaktören för Sveriges
iltatskalender Gösta Larsson och
hans fru Ingrid gen?m sin för ni!"
varande både praktiska och såval
nu som förut organisatoriska In·
sats I uppbyggnadsarbetet och samhällsbyggandet I södra .Italien.
Nästan mitt under su.an pA den
t.tzllenska stöveln, nännartl bestlh'nt I d~n lilla.. ortPn llonl~I M,~·
rina i dtot !urn ig:i :~\"fl• 11 *'" 1• 11 ·'.'"
man huvu<lsakllga~L .eve1· av fo·
konodllng och spaghetti men bar
kllometersviB av den ~llgaste vi1

'

Hört

ta sandstrand, som är alldeles oberörd av turister, håller ett Internationellt arbetslag på att utan er·
sittning för sitt arbete uppföra en
skola, vartill medel tlll stor del
också Insamlats genom olika aktioner i respektiVe hemländer. Sålunda har genom fru Ingrid Larssons arbete Insamlats omkring åt·
ta tusen kronor på något år.· Skol·
plikt har man nog i Italien, men
då man så linge det gått har fätt
hålla tlll med undervisningen i ett
stall och för övrigt fätt Inställa
skolgången förstlr man att de~ i
det tysta bedrivna hjälparbetet är
av stor betydelse. Hr Larsson har
för der.na sisong lagt av arbetet
där nere för plikter hemma men
limnat sin fru kvar så att hon
skall fä vara med om skolans In·
vigning, som blir den 15 september - säkerligen en stor dag för
den lllla byn
Under ett kort uppehåll i som·
marhemmet i Mölle berättar herr
Larsson att det frivilliga uppbygg·
nadsarbetet satte Igång för något
Ar sedan. Då brydde qJg de trevliga
lnvänarna Inte si mycket om ar·
betarskaran, dA man antog att det
var något slags krigsfångar eller
tvångskommenderade. Men så små·
nlngom upptäckte.man till sin förvåning att det var frivilligt arbetande högtstående människor, och
genast började man ty sig tlll dem
för att fä hjälp och räd både i fri·
ga om det ena och det andra, vll·
ket de givetvts också fick i män av
möjlighet .Men när man ville ha
hjälp med tandutdragning och dy·
likt befanns dock Inte resurserna
räcka.
En stor uppgift I det frivilliga
hjälparbetet har ocksA Intendent
swaning frän Uppsala, som på sin
tid deltog 1 de Bernadotteska
hjälpaktlonerna. Hans ur\gerskfödlla hu•tru kunde pi fullkomligt
ren svPnHka konversera MOUevännerna under uppeh!llet här.

-11

och. Hänt

vid Kullanäsan

Än är vattnet varmt fast ännu
saltare och ljuvligare än i sommarens högsommarvärme och det
dagliga doppet i Fägelviken eller
annorstädes försakas inte utan
trängande skäl. Kanske vi i är kan
fälja exemplet från 1947 och bada
mecl välbehag ända till den 15 oktober eller ännu lingre. Många turister särskilt tyskar söker sig än-

nu till Kullanäsan och tar In pä de
hotell, som ännu har öppet. Flera
har lovat att komma Igen.
Pä tal om badplatser så har
nämnden I Mölle beslutat göra något ät bottnen I Fägelviken, sä att '
främlingar med barn, som Inte är
vana vid bad vid kllppkuster, Inte skall i allt för stor utsträckning
behöva utbrista: ''Vad här är
skönt, men hu en sAn botten".
· Visserligen brukar vederbörande rätt snart bortse frän bottnen,
men det är i alla fall behagligare
att kunna gä nägorlunda obehlnd·
rat, åtminstone Inne vid bryggan.
Lämpligare och billigare tillfälle
än i samband med stenfisket till
hamnbygget i Hälsingborg kan
man vil heller knappast få I vår
tid. Varför det är att önska, att alla som sä kan håller sin hand över
företaget för att bringa det I hamn
- eller åtminstone In i Fågelvlken.
Inom denna landsllnda av byn
har också damerna efter värdigt
mönster frän Lerhamn beslutat sig
för att försöka hjälpa till med
Iordningställande och underhåll av
badplatsen vid Fågelviken. Sälun·
da planeras det i dagarna att sätta Igång med en arbetsförening.
vars alster så småningom skulle
kunna försäljas och medlen ·användas till n:fttigheter både för hemmaborna och sommargästerna.
I kombination med en badgästförening, på vars program står un:
derstödjande av allehanda nyttigheter och varför Inte också angenäma saker, skulle säkert mycket
gott kunna· åstadkommas.
Sanimanslbtnlngen av Intresserade damer i byn ligger nu pi förberedande stadium, men i nästa
vecka har man tänkt sätta i gäng
så nätt med sammankomst för att
undersöka intresset. Samling sker
pä onsdag den 14 augusti kl. 19
hemma hos fru l\lajken Nilsson.
dit alla av denna samhillsangelägenhet eller andra. som man önskar stödja, Intresserade damer är
välkomna. Blir intresset och sammanhållningen lika bra som I Ler·
hamn kan säkert stora ting ästsd·
kommas. Allt Wl samhällets bis' ta .••

--gq
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Lördagen den 10 sept. 1955
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Småskolan i Mölle vill
ha kortare middagsrast

··

Motorcyklist s-vårt skadad.,
· körde mot stenmur i Mölle

I

1

En statlonskarl från Hlilslng·
borg. 35-irlge Göte Granbo:m, rl·
kade ut för en allvarlig olycka
under motorcykelfärd i gir i
Mölle. Han skulle göra en om·
körning men kolliderade med en
stenmur och blev Illa skadad.

Motorcyklisten körde om en
framförvarande trehjulig Messerschmidt i kurvan mitt för Shell
bensinstation i :1.Iölle. Han for
emellertid rakt över vägen och
hamnade mot en stenmur på hö-

--------------,;-.===='=F..:.o._!-f..:..:..s. å

sista sid.)

. Motoi:cyklist·
.
(Forts. 'fr. första sid.). Il
ger sida. Mannen slog flera vol·
ter i luften och kom ner 7--8 m.
från olycksplatsen. Han blödde
kraftigt av skador i ansiktet och
dessutom hade han fått en skallskada. I medvetslöst tillstånd för·
des han med höganäsambulansen
till lasarettet i Hälsingborg. Hans
tillstånd betecknas som allvar· .

I

ligt.

./,°J"j.7 .... /,6/
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Vid hii5ttt't'nllnl'ns biirjan I Ar
har föräldrar och målsmän till
barnn I Gylleriic1s 1111111...kola I lföl·
le I· skrivrl>'t' till skolstyrelsen i
Brnnnby anhållit, att mlddagsras.
ten f"dr sndlbarun skulle avkortas,
så: att barnl'n blev lt'tllga från skoIan tidigare på dagl'n.
I motiveringen framhålles att
de minsta barnen, särskilt c1e' som
bor vid Kullens fyr eller Kockenhus och MöllehäB;Sle, Inte kan ta
sig hem till middag och att de övriga pä varierande avstånd har
svftrigheter med att komma hem
WI middag. Värdet av mlddagsrasten blir därför inte vad som är av·
sett. Fastäii arrangemanget med
middagsrast I kommunens övriga
skolor kan anses vara värdefullt
lfrllgasätter man värdet för små·
·skolan och·huruvida Inte undantag
'kan göras för Gylleröds smäskola.
Brunnby skolstyrelse, som haft
irendet under behandling, förkla·
rar sig emellertid enhälligt Inte
kunna .gå- med pä den begärda

ändringen. I distriktet har för alla skolbarn ordnats gemensam
middagsrast, där ej hinder I form
av skolskjutsar eller :ånga skol·
.vägar för det största barnantalet
I avdelningen förelegat. Beträffan·
de Gylleröds småskola föreligger
sAdant hinder endast för några
barn, den minsta tidrymd som den
längre ledigheten får omfatta är
en halv timma. Har man minimi·
tid pä denna .ledighet kan man ej
gärna ha minimitid på det övriga
rasterna mellan lektionerna. Des- .
sa måste i sä fall utökas från nu- I
varande tio minuter till 15 min.
Pä en läsdag med. fem lektioner
skulle man följaktligen endast
vinna att eleverna slutade 15 min.
tidigare. Denna tidsvinst skulle ske
på bekostnad·av den gemensamma
måltiden i familjen, vars betydel·
se för barnen både !fråga om avkoppllng och gemenskap med övriga familjemedlemmar knappast
kan lfrlgasättas.

.....
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MULLK

Ny arbetsklubb i Mölle
I Mölle börjar man tidigt se om
sitt hus. Knappt har den sl.sta badgästen sagt sitt "tack för I som·
mar" I och försiktigtvis tingat pA
stugan för nästa Ar. ty man Ar
mAnga om budet), förrän byfolket
börjar planera för framtiden.
Ett led I denna Cllrvlsso villlov·
liga aktivitet är exempelvis den
"Fågelvlksklubb", soin några drlf•
tiga damer med fru Majken Llndelöw-Nllsson I lll>l!tsen stiftade I
onsdags kväll Den litet försagda
kallelsen Atlyddes av ett femtontal mölledamer. som v!d den obligatoriska kaffetåren med en glid·
jande Iver diskuterade f.nskvllrda
förbättringar vid Fågelvlkens bad·
strand.

/'Fågelvfksk!uhh~n "-:- en ny
lforenzng for molledamema
J

~ De I handarbete daktlga

mime-1

övriga ledamöter blev fru Gertrud
damerna som genom Arens lopp In. Elfverson, fröken Maja Wallentin
.,om :\föll" kapells7filrenlng och mJs. samt fruarna Lilly Björk och Em:slon5föl'f'ning samlat Ihop mAnga my Wellberg. Till revisorer utsAgs
J_1rngar och verksamt Mdragit till fruarna Ingeborg Höber och Rut
.. Il Mime vackra kapell fått gott Jönsson· med fruarna Gerd Kill·
llliid, lystrade på onsdagskviillrn man och Ihgeborg Broden som
brlhJärlat till uppmaningen alt sia· suppleanter. Allra sist övergick
Il! 11lg Mmn1an om ännu ett ända- man till att välja namn pA förJ 11uil, nän1llgl'll att hjälpa till med enlngen och en del trevliga för: J.l'"hrlel till fiirmAn för FAgelvlken. slag lämnades. På förslag av ordj \ Ort var fru Majken Lindelöw- föranden beslöt man enhälligt att
' Ni_lsi;on som I förra veckan genom föreningen skulle få namnet "FA.IJ!!nna tlilnlng Binde ut upprop och gelviksklubben". Föreningen skall
' !ta.Ilade Ull möte på Villa Hemmet. ha arbetsaftnar var fjortonde dag
.R~dan · i starten hade glädjande och nästa möte som blir första ar·
.11Qg ett 25-tal damer hö1·sammat betsafton äger rum hos fru Gerd
kallelfit.n och anmält sig vllj& del· Killman onsdagen den 28 sept. kl.
ta I aChetet eller på annat sätt un- 19 dit alla som vill delta i förenindf"r\;tödja verksamheten. Till kväl- gens arbete är välkomna.
Jens såmmanträde hade 16 damer Genom en Insamling under kväl·
Infunnit sig.
len hopbragtes en kontant summa
• S!'dan de närvarande enhälligt som grundplåt för föreningen. Ef·
besluta< att föreningen skulle kom- ter inötet konstituerade sig styrel·
iha 011 stånd fastställdes på ståen- sen så att till sekr. valdes fru Em.
de f~l .itadgar. Styrelse och revl· m:v Wellberg, kassör fru Gertrud
sorer. utsågs. Till ordföranrle val· Elfveri;on och v. kassör fröken
des fru Majken Llndelöw-Nllsson. Maja WallenUn.

Medan höstregnet smattrade mot
de gulnande löven i trädgArden,
smiddes det sommarplaner I Villa
Hemmet. och nllr kvlillsnyhetema
kom, var FAgelvlksklubben bildad
med fru Llndelöw·Nllsson• som
ordf!lrande och fruarna Björk,
ElfVerson, Wellberg samt fröken
Wallentln som - får vi hoppas
- Idoga hjälparlnnor.
Man har sikte på en basar fram
på vårsidan, och till dess har de
aktiva damerna nAgra IAnga vintermånader pA sig för att förse
den med säljbara lockbeten. Och
alldenstund friskt vågat säges va·
ra till hälften vunnet. vAgar vi väl
redan nu förutspA ett gott resul·
tat.

!

Vi önskar damerna lycka till!

Script01'.
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Byggplanen för reningsverket och nytt
pensionärshem kommunallrågor i Brunnby
Jtommaulfallmäktlge I Brannby
kommer At« att llllDlmaatrida d...,
:1118 oeptemher för att ta atällnl1111: till
en drl frlpr, t'araT f'ft clrl är h ..lt
1lP och gan!'ka kostnadlikrä\"ande
och andra kom.mf"r att pAverka Tlkttp
projekt under utförande. PA daprdDin,ct"n förekommer fönlag från häl·
sovirdsnämnden ana:Aen•le framsdllning om ändrln,; av hYJtJtft•Hl~plnnen
för ~yhamnsläges b7gKnad!11plattf"OID.•
rl•le. Närmare uttytt bt"tydflo detta,
att man för att aäkerotälla rätte11 till
uppförande och blhehAllande H reninpvrrkshymmadtt på härfiir
sedd plats Tid strand.,. 1 Nyhamn•
läge av länNrklt•kten fAtt rekommendattonen att företa en bys:padsplaneändrlns
'
Detta skulle dA Innebära att det
tfrtgasatta omrAdet skulle utläggas 1
byggnadsptanen
som specialområde
för reningsverk. Länsarkltektskootorets med,,.erkan för upprättande av
förslag till ändringen kan påräknas.
Med .hänvisning till detta föreslår
kommunalnämnden att fullmäktige
skall uppdraga At byggnad~numnden
att göra erforderliga fram~tällntngar
för upprättande av förAlaR" ttll och
genomförande av den tilltänkta bygg.
.na<lsplaneAndrlnJl'en.
Om detta • förslag av kommunalnämnden i Brunnby blir nAgorlunda
snahbt behandlat i vederbörande in·
stanser, kommer förmodligen frAgorna om av1törande av överklagningarna mot beslutet om reningsverkets
placering vid stranden 1 Nybamnsiäge och hyggnad!itpl:.neflndrtngen att
&\-göras i ett sammanhang i länsstyrelsen. När Iänsarkllckten så att sä~
ga nästan f fö.-·äg genom sin rekommendatlon ställt sill: bakom förslaget
tlll byggnadaplaneändring, bar man
anledning förmoda· att överkla11nlng.
arna kommer att falla pA det nya
faktum, som kan tänkas uppstå. dA en
plan för uppförande av renlnpverk
föreligger.
•. I vad min do ·r11ttllnnehavare, som.
av AB Kullens Havsbad pl sin tid

•T·

11Ingen
•lna köpekontrakt garanterades att
bebyggelse skulle liga rum väster om !ltrand,·ä11:en, fortfarande efter
den tllttänkta byggnadsplaneändringens J(enomförande skall kunna göra
sina rätts,ynpunkter glillnnde är svårt
att l-"ttra sig otn. Förmodligen skulle
man dm·k etter genomförande av en
plan fiir aWmiinnyttiJrt lndamål, varom hUr iir fråga. kunnn ani;e ntt en·
skilda riittsansJ>råk får \"lk::i ft;r allmiinnyttan.
Yad beträffar överklagning av re.
nln,:r.c;\"erkets förUiggnlng ur andra
aynpunkter, såsom naturskydds- eller
estetiska, kommer ghret,,.~.s dessa i;y.nP~.nkter att beaktas vid länntyrelsens
stallnlngstagande till planen som sA·
dan. Med den po!dtlva anställning
liin"'1rkitekten ådagala11:t redah nu
torde Inom Hlnsstyrelsen dessa syn·
punkter Jnte vinna'. allt. för stort be·
aktande.
Att den nya skolan Jnte skall fll
tas 1 ansprAk förrän alla besyär lir
beaktatle oeh a\·gjorda eller byggnadsplanelindrlngen avgjord torde inte ,,.8 •
ra att ,·änta. då tlllsU\ndet till Jnstal·
ler::inde av vattenklosetter 1 skolan
har meddelats av hUktovårcl!itniimnden.
Skall fiirbud mot klosetterna i skolan
utfärda~. måste 1 konsek\"ens hiirav
ock"'1 alla andra \'attenklosetter Inom
Nyhamnslllge O<'kså förbjudas octi in·
te bara en faotlghetsligares _ i detta
fallet -kommunens (fo!kskolestyrei·
sens).
Ur allmän kommunal aynpunkt lir
deon utväg ur labyrinten av överklag..
n!ngar och olika skäl för och emot
u1lpförandet av reningsverket på avsedd plats den mest rejäla och hederll111a. då en laglig grund därmed omedelbart och filr all framtid Jligges för
reningsverkets uppförande och bl!Je.
hållande pA sin föreslagna plats.
Dm Jllngt'D att si\'äl hälsovllrll..
nämnden, fiinte provlnedallikaren,
dl•trlktllingenlören för vatten• och
av!Opp och flakerl•t:rrelaen lir över·
ens om förläggningen av renlnPTer-

I

ket orh irraden av rening molJJTarar
alla nu tänkbara Mho\', torde Inte
heller b) 1Q111.Bdoplaneindrln_.no p
noanförande behöva fördriija" vno1n
iivert"äpn•1e och nndttl'liknlnpr med
biinfilyn 1111 dr hyJtfc-nblka fiirhålhn1df'na efter 11ppfiirande av ttnln""verkeL
F.n annan punkt pA den kommande
<lngortlnlngen
nr pensloniirshemskotnmltti!n!' förstng. KommlttCn förordar uppfiirande under Ar 19äG av
ett· 8-Uigenheters penslonlirshem av
typ Yton11:hus I gult fasarlteiiel. Hem·
met föreslb t!W uppförande pli kom·
munens tomt Intill Nyhamns!Hge smA·
skola. Kos:tnadema uppRkattas l runt
tal till 170 000 kr., \•arav man kan
Ylinta statsbidrag med 40 000 kr. Un·
der förutsättning att kommunalfull·
mäkti1<e fattar positivt beslut anhAI·
ler kommitten att fA utarbeta elt full·
stiindlgt förslag.
Kommunalnämnden har \'Id sin !Je.
handling av ftrendet llllstyrkt bifall
orh föreslAr att tlet erforderliga !Je.
loppet, l 30 000 kr. beräknas kiinna
t äck::is genom uttaxering med 26 000
kr. om Aret under fem Ar.
AnEöökan om bidrag från en lång rad
::iv föreningar kommer OC'kAA att ~
hnndlas. Bland tillstyrkta bidrag kan
nilmnas.
.
FrälsnJng~armena
skolhem SundsgArden 100 kr., Hllls!ngborgs och
Nordvästra Skånes Tur!sttraClkförenlng 125 kr., Skånes Blindförening 50
kr., !lkAnska BrandkArsförbundet 150
kr., Brunnby Hemvärn 500 kr, Kullens
Turlstförenlng 500 kr., Kullens Sk:rl·
tes51lskap 200 kr., Musikfrämjandet i
Kullabygden 375 kr., Höganäs sam·
realskolas skolresefond 400 kr., Höga..
näs museum 100 kr., Höganäs kretsloge av IOGT 50 kr., Idroturlngen 1
Brunnby 1 000 kr., Föreningen Brunn·
by idrottsplats 2 000 kc., Kullabyg·
dens lokalavd. av Jl!HF 25 kr., Brunn·
by SIS.blbllotek 150 kr., Pat. vid sanatoriet I Vejbystrand u-fond 100 kr.,
SGU:s Skånedistrikt 25 kr., CFN:s all·
männa upplysn!ngskurs 80
ABF:s
lokliiavd., Höganls 100 kr.
0
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Lördagen den 24 sept. 1955

.Hört och Hänt vid Kullanäsan·
I vad mån den kraftiga puckeln
på vägen vid Shells bensinstation
i Mölle kan eller kommer att medka till trafikolyckor är svårt att
uttala sig om i förväg, men nämn?
dens begäran om högst 40 km. inom
samhället tycks med ledning av
vad som inträffat ha varit befogad.
Så vitt bekant är Mölle det enda
municipalsamhället i Skåne som
har fått faställt så låg hastighet
som maximum.
Studerar man förslaget till stadsplan för Mölle finner man, att väg
45 vid Shells gör en till synes all·
deles omotiverad kurva med en ra·
die av ca 15 m. om man jämför
med den sträckning vägen skall
ha enligt förslaget. Dessutom skall
vägen bli ca 15 m. bred, vilket in·
te är liten skillnad mot nuvaran·
de ca 6 m. Eftersom vigen är all·
män blir det väl en gång vägsty·
relsen, som kommer att f1l ombe-sörja breddningen och uträtningen.
Skall den ske enligt ritningarna
kommer vägen att löpa praktiskt
taget" alldeles rak frän kapellet än·
da fram till Cafe Centrum. Fram
till. Postgatan kommer detta att
medföra, att alla fastigheterna nedanför vägen kommer att ligga in·
till vägkinten. Längre in mot samhället blir rätningen myc~et svåra·
re och dyrbarare och kanske omöjlig att .genomföra på sina ställen,
då hela fastigheter skall· bort eller
till hälf~en ligger på vad som nu
angives som väg.

Vad beträffar själva infarten till
skulle dock lätt en uträtning kunna ske, eftersom det intefinns hus vid kurvan. Endast Shell
och Mölle Auto får sina kunder
längre inpå sig, men det bör väl .
inte kunna misstyckas.
~Iölle

Även om pengar till genomföran·,
de av stadsplaner funnes tillgängliga i obegränsad omfattning är
det emellertid inte så lätt att göra
ändringar. Förslaget till stadsplan
är nämligen fastställd vid Kulla·:
vägens östra sida men inte vid'
dess västra - eller för hela nedre :
Mölle. Det ansågs på sin tid och'.
klagades i legio över att planen'
var för genomgripande gentemot·
äldre bebyggelse och att sådana åt- •
gärder inte var befogade. Kungen:·
vägrade fastställa stadsplanen i 1
föreslaget skick väster om Kulla· i
vägen. Länsarkitektkontoret åtog:
sig sedan att omarbeta förslaget ..

- - ,-
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Men även ur andra än trafik·'
synpunkter är dröjsmålet med pla~
nens fastställande olägligt. Allt
byggande väster om Kullavägen
skall till länsstyrelsen för gransk·
ning och godkännande, så att det
inte strider mot vad som komma
skall. Det tar ju lite extra tid. Vär.
re är att alla ärenden om tomtmät·'
ningar och ägogränser· också skall
gå samma väg. Här kan det vara·
svårare att veta, om man skall gå
efter gamla gränser eller efter nya.

,Onsdagen den 28 sept. 1955
·-----·-- .. __
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Pensionä.fShem och reningsverk
debatterades friskt i Brunnby

Brunnby kommunalfullmäktige
höll på måndagen sitt sjätte
sammanträde föl! iret under ord·
. förandeskap
av
skogsmästare
' Erik A. Eriksson, Krapperup,
, som. på sedvanligt skickligt sätt
förde klubban och hiilsade de
· många åhörarna vä(koinna. In·
tresset för sammanträdet hade gi·
vetvis stegrats utöver det van·
, liga genom att man skulle be:·handla frågan. om pensionärshem
'i Nybamnsläge· och ~verklagning·
arna över reningsverket.
·
På framställning av Sveriges
, Skorstensfejaremästares · Riksför·
i bund hade. brandstyrelsen· föresla: git, att det procentuella tillägget
på &ot~staxan skulle höjas
från 66 ·. till 76 procent, vilket
bifölls av fullmäktige.
Byggplanen. ·i Nybamnsläge
På rekommendation av länsar·
kitekten hade hälsovårdsnäinnden
.
.
· ·
ullmäk
föreslagit . att ·kommunalf
.•
tige skulle · uppdra åt byggnads·
nämnden att göra. framställning
om byggnadsplanen i Nyhamnsläge för att säkra rätten . till för·
läggning och bibehållande av re·
k
N hamnsläge
rungsver 1
Y
·
' Hr Henry Svensson. und·
j rade om man s_kulle ge si~ på
detta innan besyären_ om re~gs• verkets placering ~ avgJorda.
KommuDalkamrer
F r e i g..a r d
upplyste d~k om, att bå~ aren·
dena . sannolikt blev avgJorda - i
länsstyrelsen ·på ~~ gäng och ~tt
; man under alla forhäll~nden for·
lorade tid. Om man vantar med
: framställningen om planändring
; kan d t tänkas att denna också
i
e
1i d t
blir överk~gad, och__då b r e
dubbel .spilltid. DröJs~et kan
ändå bl!- ett eller ~~ år_ då sa~nolikt ärendet fullfo~~es. anda ~
Kung\. Maj:t. Full~ktige b:slo~
i enli~_het med halsovårdsnamn
dens forslag.
Föreningarnas anslag
En lång rad föreningal" och ii\j stitutioner fick bidrag . på sam·
i manlagt 6.000. kr. och alla enligt
i kommunalnämndens förslag och
; tillstyrkan, som . Höganäs Tidning
, tidigare utförligt refererat.
22.000 kr. till branddammar
För anordnande av branddam·
· mar beslöt fullmäktige på förslag
' av brandstyrelsen att i nästa ål's
stat uppta 22.00G .kl'. till brand·
dammar vid Kockenhus, Adld,
Fjälastorp och Brunnby. Pengarna får dock inte användas förrän
efter beslut av kommunalfullmäk·
tige i varje särskilt fall.
Pensionärshem i Nyhamnsläge
Frågan om uppföl'ande av ett

pensionärshem i
Nyhamnsläge
diskuterades i omkring en timme
och många inlägg gjordes. Kommitten hade föreslagit att ett åt·
talägenhetershus skulle uppföras
för 170.000. kr. vid småskolan i
Nyhamnsläge, till vilket statsbi·
drag kan erhållas med 40.000 kr.
och r~sten föreslogs uttaxeras
med 26.000 kr; om året i fem ir.
Kamrer F r e i g a r d upplyste,
att huset kunde läggas på flera
sätt på den långsträckta tomten,
som inköpts av Kirsten Rube.
Äve.~ större hus. kunde tärikas.
. Forvaltare L i nu s H a s s e l·
b e r g .. genmälde att det talades
om storre hus och undrade om
det var fråga om, större pensionärshem, men ficl.e upplysning att
även andra hus .kunde tänkas.
Han var glad att det inte var
·fråga om större hus än som föreslagits, då det ju var meningen
att. de ~a skulle få bo någorlunda i den del av ·kommunen.
d" d bott tidigare. Freigard
ar e
.
upplyste, att kommitte~ m~ ~n
såg detta som en färdig löslllJ?:g
utan att.. det också ~anns plats for
andra f.ors~. I Billesholm hade
man vlSserligen byggt ett hus
liknande detta i tre avdelningar,
alltså 24 lägenheter, men kom·
mitterade hade tänkt sig att man
skulle ·börja med detta pensionärsliem i Nyhamnsläge och sedan fortsätta på andra häll i
kommunen. Först dock · i Nyh
läg
då de flesta anmälJ:rna e, kommit från det hållet och · endast . en från Mild,
.
·f å M"ll ·
mg~~ r n .. 0 e.
· ·
Forslaget ar vad som kan a~
ses åstadkommas på fem år. Till
nästa sammanträde kommer komniunalnämnden med en femårs·
budget, så att man får ta· ställ·
nirig till vad man kan orka med
att utföra. För närvarande är det
stora kostnader för förutom J>en~
sionärshem även för ålderdomshem och vatten och avlopp.
Hr· Ha s s e 1 berg· kom igen
och sade sig vara glad att man
ville börja med ett åttalägenhetershus i Nyhamnsläge. Han ansåg dock att det inte skulle stanna därvid utan byggas på fler
häll i kommunen, när man kun·
de bygga så billigt. Hr H e nr Y
s v e n s s o n talade för rtt pen·
sionärshemmet också med för·
del kunde placeras i Brunnby
kyrkoby på Klockarebacken, men
flere talare, däribland hr o r d·
f ö r a n de n ansåg att denna
hustyp passade bäst i Nyhamns·
läge. På Klockarbacken kunde
den inte tänkas utan då i själva
byn i Brunnby.. Fler anslg att
förläggningen
i
Nyhamnsläge
skulle vara den bästa med hänsyn. till att det var nära till af·

färer och kommunikationer.
Ett förslag av hr Hasselberg
att de gamla själva skulle få be·
stämma bemöttes av kommunalnämndens ordförande, då han
befarade att alltför månfa meningar skulle komma till uttryck
och göra frågan om placeringen .
ändå svårare, vilket understöddes i
av sekr., ·som ansåg att växlingen :
i klientelet kunde medföra olika 'i
meningar OCkl?å från tid till annan. Ordf. talade föl' att en del
detaljförslag beträffande inred· I
niilgen ,,.skulle ändras så att det
blev -lättare {öl' de gamla. Då det
var nödvändigt att fullmäktige
fattade beslut var pensionärshemmet skulle ligga så att kommit·
ten kunde arbeta vidare, beslöts
i ·enlighet med ko~ittens av
kommunalnämnden tillstyrkta förslag att pensionärshemmet skuµe
förläggas till Nyhamnsläge och
att i staten för n,ästa är, skulle :
upptas 26.000 kr. för ändlimålet. i
Reningsverket
Som ·extra ärende behandlades
länsstyrelsens remiss ·angående
överklagningarna om reningsver·
kets förläggning i Nyhamnsläge.
Sedan en lång rad talare vadt i
elden beslöt fullmäktige på för·
slag ·av hr Ivar Nilsson att utse
tre· delegerade att med biträde
av juridisk sakkunskap avge ,-itrande till länsstyrelsen i anledning av klagomålen. Delegerade ·
ble\i"
ordförande
skogsmästare
Erik A. Eriksson, . hälsovårdsnämndens ordf. trädgårdsmäst.
w. Lundqvist och kommunalkam· ,
rer Knut Freigard.
·'
··Sedan under överläggningen an·
förts, att 'man svårligen kunde
tänka sig att någons ·möjlighet
att vistas på stranden kunde för·
hindras genom renigsverkets för·
läggning, då bad inte förekom på
denna plats och ma).'.ken i övrigt
var otillgänglig, enades man om
den meningen, att denna fullmäktiges åsikt borde komma till
synes i yttrandet och att byggnaden med tanke på naturskydds·
synpu~ter
kunde döljas med
trädplantering.
/'
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Mölledamerna arbetar nu
flitigt för FÅGELVIKEN

-·f~#ii"'.'' ·-:· ·: '•'•"··
En bild från den- senaste onsdcigsträffen. Längst t: v; ses klubbi;ns ordförnnde fr-u Majken Nilsson och t. h. (närmast kameran) kvällens värdinna fru Gerd Killman. ·
- ·

Den nystartade . åamklubben
"Fågelviksklubben" i Mölle är
redan i full aktion. Man siktar
som bekant på att genom inkomst
av olika handarbeten få medel
.till att nu närmast· kunna förbättra stranden vid Fågelviken ·i Mölle.

Höganäs Tidnings fritograf infann sig på onsdagskväJlen hos
fru Ge~d Klllman, i vars hem då
klubbmedlemmarna hade samlat.S
kring sina handarbeten. Ett 20·
tal damer var i flitig verksamhet,
och att döma av intresset för

.Föreningsdam -: ·
Fru Majkm Nilsson-Lindelöf är
en framgångsrik ~gsdam.
Hon har tagit initiativet · Fågelviksklubben i Mölle och är dess
ordfÖrande. Ett 15-tal Gam.er är
med i klubben.. Genom emia arbeten och gåvor har man kunnat
hAlla två auktioner, vilka tillsammans in~t 2.000 kr., som
helt .gått till att förbättra bild~en söder ·om Mölle, där
främst _barnen fått en paradisbetonad badplats. Majken har alltså
staFkt bidragit till att ge fritids- ·
Sverige innehåll.
Anders W.
Mo;ken Nilsson-Llndelöf.

klubbens ändamål, så kommer d1
säkert att bli ett gott result~
Kvä'1en ·förflöt naturligtvis i g
mytli:g stämning och samlir
kring e,tt dignande kaffebord i
ledde samvaron.

.
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Anslutningsrätt till vatten
och avlopp stadgas i lagen
Vatten- och avloppsfrågorna är
inom alla städer, samhällen och
landskommuner ur såväl hygienisk
som ekonomisk synpunkt alltmer
påträngande frågor av stor räckvidd och betydelse. Genom den höjda levnadsstandarden och tillkomsten av moderna bostäder ökas bekvämligheterna. Dessa för med sig
ytterligare krav på anläggningar
för. vatten och för beh-andling av
_avloppsvatten.
Myndigheterna har på grund av
den alltmer ökade föroreningen o.
behovet av tillkomsten av anläggningar igångsatt utredningar. Ett
pa,r har under innevarande är avlämnats och en ny lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar har trätt i kraft den ..1 juli. Lage~ har stor betydelse for den enJ~lde,_ på vars b~~ingsort. dess tilllampnmg .k.~n- tänkas -b~ aktuelL
Men ikrafttradandet har mgalu~da
omgetts med . så stor publi~1tet
som ex7mp_elv1s den nya nykterhetslagstiftnmgen.
Inom hela Kullabygden med dess
utpräglade karaktär av badortsområde kommer vatten- och avlopp·sfrågorna att spela en allt större roll.. Mycket pengar läggs ned
av kommunerna på nya anläggningar, exempelvis inom Väsby och
Viken och av Brunnby kommun i
Nyhamnsläge - där allmänheten
dock besvärat sig hos länsstyrelsen.
::: den nya lagen, som trädde i
kraft den 1 juli i år, har bestämts,·
att en allmän vatten- och avloppsanläggning är en som bedrive!(l av
.~.
·
-.,, -

en kommun eller om den är icke- underställas länsstyreisens prövkommunal, av länsstyrelsen förkla- ning.
rats· vara allmän. På huvudmanUr allmänhetens synpunkt mest
nen för en icke-kommunal anlägg- betydelsefulla i den nya lagen .får
ning ställes dock vissa krav med väl förutom anslutningstvånget
tanke på att det skall finnas ga- även för vatten vara bestämmel·
rantier för anläggningens. ratio- sen, att avgiften numera kan tas
nella drift och underhåll. Vidare ut inte bara för vatten utan även
bestämmes i lagen att det åligger för anläggningens utförande och
kommunen att sörja för att vatten- för alla.ledningars drift och underoch avloppsanläggningar komm~r håll avgiften för anläggningens uttill stånd i ett större sammanhang, förande kan då uttas som en enom det påkallas av sanitära olägen- gångs- eller anslutningsavgift, men
heter. Det betyder dock inte att om det är fråga om en stor utgift
kommunen är skyldig till att själv kan den delas upp på tio år. seutföra och driva anläggningar, dan kan den periodiska avgiften
Allt efter behovet kan man göra också uttas för anläggningarnas
anläggningar för både vatten och drift och underhåll. Kostnader,
avlopp eller för bådadera.
som före lagens ikraftträdande
· Tidi are fanns anslutningstvång ?edlagts på anlägg~ngen kan dock
och rä~tighet till ansiutning till ett 1mt7 ta~ ut. oi:; så mte kunnat s~e
avloppsföretag. Nu har sådana be- enllgt aldre ratt..
.
stämme!Ser - också ·iillkoinmit be·
Nu kan huvudmannen, d. v. s.
träff de vattenledning Äldre led· 1en kommu_ n eller någon annan,
nin : som kan in å en ny an-· som driv:~r e1? allm~n _icke-kommu·
~ng kan ocks1 inlösas, men n~~ anlaggn~ng, i s!~rt sett bedet torde komma att höra till un- stämma avgifterna SJalv, men de
da tag
skall alltid stå i förhållande till
n.. en.
.. ·
den nytta fastigheten har av anFor en allmän vatten- och av- läggningen.
loppsanläggning kan ett visst verkI fråga om vatten och avlopp i i
samhetsområde bestämmas. Ett så- Nyhamnsläge har j11 de stora kost- 1
dant beslut skall godkännas av naderna verkat avskräckande på .,
byborna där. M~nga anser att de i
länsstyrelsen. Huvudmannen kan har vatten tillräckligt och ·tyckte ·:
också besluta, att servisledningar att vattenverk var onödigt, fast'
till fastigheter skall ingå 1 syste- motsatsen också kommit till ut~
met, men han kan också avgöra tryck Eft r d
mla lag roa k · n
att de inte skall höra dit. Regle·
e e ga
a
u ·
_ de en fastighetsägare inte tvingas
..
..
.
~.enten for anlaggnmgarnas a 0 anslut.a sig till en vattenledning
yandning skall om ~e antages ut· · h,len väl till avlopp. Men .den nya ·
over vad som finns intaget i l~gen_ Jagen kan en fastighetsägare an- 1
·
· slutas till anläggningen, cim inte I
ändamålet med anslutningen meli
·.-z..
s~örre fördel kan vinnas på annat ·
/ f U X ::
sätt, och avgifter uttagas.
,
Under förarbeteha till 'bl. a. den
.nya hälsovårdsstadg~n. soi;n ännu
· M·llndagen den 3 okt.
blott föreligger i betänkande och
som i avvaktan på andra utredningar inte väntas bli :fastställd
förrän 1957, hade man framme det
förslaget, att kommun skulle ,-ara
huvudman för vatten och avlopp
även inom muncipalsamhällena .
I den_ nya lagen utsäges dock, att
ett inunicipalsamhälle, där byggnadslagens bestämmelser för stäGammaldans har blivit allt mer Nilsson oeh Julia Olofsson, Ny·
derna gäller, skall anses jämställt
popnlärt och sruu.·t sagt alla or- hamnsläge.
med en kommun. Inom exempelvis
. t~r har sin förening. I Brnnnby
Revisorer blev fru Annie CeBrunnby kommun med sina två
. har hittills inte ·funnit ·någon derhag och trädgårdsmästare Olle
i111,Jn1cipalsamhällen innebär detta,
men pä lördagen hade Nyhamns Ljungberg, Nyhamnsläge. Reviatt även om den nya hälsovårdss1>elmansgäng ordltat en träff på sorssuppleant blev Johan . Sjö.
stadgan träder i kraft och samhälHotell Strandbaden, vartill ett strand, Lerhamn.
·
·
lenas hälsovårdsnämnder upphör
hundratal intresserade infunnit
Till suppl. · i styrelsen utsågs
och endast finns för hela komsig, diit•iblaml också gammalclan- .Stina Sjöstrand, . l\Iölle, Evert
munen, så skall samhällena ändå
sare iiven från Höganäs och and- Nilsson, Strandbaden och Lensjälva svara för behövliga vattent•a ol'ter.
nart Karlsson, Nyhamnsläge. Inoch avloppsledingar.
Sedan man tagit en svängom terimsstyrelsen fick i uppdrag att
Municiperna blir alltså automatill kapellets toner'· serverades utarbeta stadgar m. m. för företiskt huvudmän för sina ledningskaffe och hölls sammanträde för ningens verksamhet. Man skall
anläggnirtgar med allt ansvar detbildande av en gammaldansföre· ha träff andra lördagen i varje
för med sig enligt nya lagen för
ning i Brunnby. Att leda mötet månad och dessa kommer att förfunktionsduglighet hos ledningar ,.
utsäg kafeidkare Bror Karlsson, läggas på olika ställen inom
och rening.
~yhamnsläge.
Brunnby således både i Mölle
I den mån de ekonomiska förutEn ' interimsstyrelse tillsattes och Arild. Nya: medlemmar är
sättningarna är för små kan dock '
och· ledamöter blev arbetsförman alltjämt välkomna. Till lördagens
brister tänkas uppstå. All lagstift- ,.
Gottfrid Olofsson, Höganäs, ordf., träff hade ett 25-tal tecknat sig.
ning i fråga om de nutida kost- 1·
kassör snickare Arvid Nilsson,
Gästerna från Höganäs G11.mnadskrävande sanitära anläggnin· , I
Strandbaden, och lantbr. Nils maldansförening tackade för den
garna tycks ta sikte på att stäl- _.
Nilsson, Lerhamn, skomakare Ta- trevliga kvällen och utbringade
la åtminstone de mindre munici·
ge Cederhag, Nyhamnsläge, träd· ett leve fö1• den nya föreningen
palsamhällena utanför de större··
gårdsarbetare Axel Olsson, Ny- samt önskade god fortsättning.
~ammanhangen och sålunda efter 1
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Torsdagen den 13 okt.

Mandagen den 10 okt. 1955

H~ganäs mansk?r fick

.grundplåt till en fana

Uilganä.• Jllan•kfir har haft år•mCitt'

undPr

ordrttruncl,..:icknp a\·

fiirr;id1<fiirvallare Paul Karlx•on.
8Ptl:rn de nät'\·aran1IP hlil•al•
\'älknmna hiill nr1Jfiirant1Pn pa·
rPnlation /j\·pr fralllll<hlP förrP.
nr<lförandPn I 0\'Pl'h~·p Mimlf'R
11mn1<kiir JIPlge Srhnug. C1an1ofle.
rrans mlnnl! iignade• en 1y•t ml·
nut. Vid Jwgr1wnlngen hade ord·
föran<IPn och •ekr1•tp1•a1·cn l'l'pre•<>ntrrat körPn och nedh1gt en
kran• vid h111·en.
lliiganä• Man•kör kan Re till. haka på ett gott och livligt \"erk·
l•:unheL•år som varit •är~kilt då
'! körPn
firat •lit tiol'1rsjuhiJ,.um.
Tack vare bl. a. från Iliiganiis
•ta1l har verksamhPtPn kunnat
. hP<lrlvas utan Pkonoml•ka bPk)"rn·
mPr. Antalet aktiva me1l1Pmmar
är :111 och Jlll"-•lva 12. Under Aret
h~r framträdandPn som tidigare
· fiirPkommit A Friillmlngsanntin
·och . vid dP tradJtlonPlla julsjungnlngarna A Aldet"<lom•hemmen I
li:ullabygclPn och Margreteberg.
Vidare har kö1-en framträtt vid
valborgsmllslooClrandet 1 Stads·
parken, på Svenska flaggans ·dag
och gav vid tlollrsjubileet kon·
sert 1 StadRparken.
För det kommande verksam·
hetsåret planerar J;örPn traditionella kon11Prtf'r och P.n· konSPrt
,pA On1p. LuclaCnten dPn 16 deremher skall firas som vanligt,
och kören ön•kar liven Inbjuda
11lna danska !<llngarbrödPr från
OVerh\"es Mindes mani<kor. öv·
nlngar hAllei< •om tidigare kl.
l!l.4!'i varje torsdag I ö1·e11unds11kolan. Nva medlemmar h1il11as
välkomna im den trevliga form
av r1·ltldshobbv som sången är.
Vid sammanträdet beslöts att
'kiiron skall vara an•luten till
Skiln11k11 K.1ngarförhuml<'t, AHJ;'
och l\tu11lkf1iimjandet. '!iikenska·
rerna n<'h \"erk11amhetsberättelse
ladPs med godkännande till handlingarnn. Av afClirsbltr:idrt Otto
KlaPi<son 11kiinkta r~l kr. skall In·
•iittmi på "" bankbok fiir Pil fanfond enligt givarens önskan. Det
! är manRkörens förhoppning att

I Tyska bordtennisspelare
blir gäster hos Mö/le BTK

~-ttPrligare

donatorer •kall hlclra- .
ga till anskaffandet av en fana
Möl!e och Höganäs fåi- besök av
till ktirPn.
;
I stYrPlRPn omvaldPS till orrlfö- . ett tyskt bordtennislag under det
kommande
veckoslutet. Mölle DTK
rantle · för1·åd•fU1'Valtare
Pnul 1
Karl"1;on, vice ordfilramle förman mottager nu ett returbesiik av si·
Mnrtln Anrlp,.,.AAn. srkrPlPrare ex· 1 na värdai- vid tysklandstunen 1
pPrlitinn•filrPRtlindare Thure Rns· våras.
Det tyska laget består av åtta
lund, Yice srkr. bl'ltk"arb. Karl
Hlnmgren, ka••ör musiker Gus· man och desR& befinner ,;g nu med
taf r.lnrlstriim. Till suppleant en Pgen buRs ;>å turne I Skåne. Laom\"ahles bokfiirnre Nil11 Andcr- get iii- hemmal1öranrle i Möln och
11on och n~'\-aldes Ingenjör Gun· hPrllknas anlönda till Miille I mornar Falk. Till 11irigPnt 0111vnlrle11 gon. Samfllga spelare och ledare
mrrl aC'klamatfon mu11ikdlr. Prr kommer att förliiggas 'och utspli\lårtPn!<..on. Hevl•orer blev m:l· i<as hos förenlngpns mPdlemmar.
Inre llatTV NilRROn och trädgård•· Förutom bt-spel blir det rundtu·
mä•t~re F.mst Nil••on med •komakare Y11gve Noren och affärsbitr. Tlmre SjilbPrg 11om ersätta· .
re. Till materlalföNaltare ut.•ågs
lng. Falk, valnämnd blev ka•sör
Erik Ande,.,.son, exekutor Hans
Sjöberg och affån;bitr. Thure ,
Sjöhrrg. I programrådet lnvalrles ·
mu11lkdir. Per MArtenSRon, Hans
Sjöberg och Karl Blomgren.

rer 1 bygden. Och på lördagskväl·
len blir det en festlighet, då mölleklubben arrangerar su~ pA H!lganiisbolagets semesterhem Till·
flykten. På måndag fortsätter tysk·
laget sin sverlgt>turnt! ·till Stock•
holm före återfärden till Tysk·
land.
Fömtom bordtennismatchen mot
Mölle kommer klubben att spela
mot Force I Höganäs, vilket sker
på fredagRkvällrm. och mot Väsby
HTK med söndagen som match·
dag. Matcherna mot Möl!e BTK
spelas pi! lördagen.

I
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Stora merkostnader om· Brunnby
reningsverk skall skifta plats
I den mycket uppmärksammade
frågan angående platsen för det
av Brunnby kommun ~slutna avloppsreningsverket för Nyhamnslä·
ge - Kullens Havsbad har den av
kommunen för utredningsarbetet
anlltade lngenjörsflrman, Vatten·
byggnadsbyrAn 1 Malmö, nu ngl·
vlt ett sakkunnigutlåtande. Av det·
ta framgAr bl. a. att den av de
klagande villaägarna föreslagna
lösningen att förlägga reningsverket inåt land 1 stället för vid kusten skulle medföra en förhöjning
av kostnaderna med ej mindre än
260 procent och att fastighetsägarna Inom det betjänade området.
d. v. s. hela Nyhamnsläge jämte
Inom "Brunnby kommun belägna
delar av Strandbaden, flnge finna
•lg 1 en höjning av sitt bldrag till
reningsverksanläggnlngen från genomsnittligt liO Ull 620 kronor.
Utlåtandet är av följande lydel-

I

ee:

1

nalfullmllktlge beslutade platsen I
skulle innebära ur ekonomisk &yn- 1
punkt framgår av följande.
ökade anlllggnlngs'kostnader:
1
Pumpstation vid punkten B ;
150.000 kronor. Tryckledning B reningsverk och självfallslednlng
reningsverk - B 77.000 kronor.
ökning I pumpningskostnader:
Utgör c:a 1.500 kronor pr Ar, vil·

1955

,

"Lika nödvändig som den ffrll·
gavarande anläggningen är ur det
allmännas synpunkt. lika ogärna
ser den enskilde fastighet.ägaren
att den placeras I närheten av eller på hans fastighet. Atskllllga
ollka förlllggnlngsplatser ha under
utredningsarbetets gång diskuterats OC'h de beslutade läget liar
fastställts efter samråd mellan
kommunens hälsovårdsnämnd och
förste provln•lalläkaren, distriktsfngenjören för \'alten och avlopp
samt överlnspektö1·en vid Fiskeri·
styrelsens tll!synsa,·delning. Det
har även framkastals förslag om
att anläggningen OC'h utledningen
av avlopJl"Vattnet skulle förläggas
helt utanför de aktuella badplatsernas och strändernas Intresseområden. Man har emellertid funnit dylika lösningar alltför betungade ur
ekonomisk synpunkt och de ha
därför måst lämnas åsido.
Nu har vlssa av de klagande
anfört att "Verket torde utan
olägenhet kunna förläggas exempelvis till omrAde1' öster om stora
landsvllgen". En överslagsberllk·
nlng över vad en förläggning e:a
700 m. liater om den av kommu-

ket kapitaliserat efter 4.5 procent
r'',form av ökad eller bibehållen
motsvarar 33.000 kronor,
god trivsel A strandområdena skulSumma 160.000 kronor.
le gl\·etvls \ is11a kreditposter gott.
Om man berllknar totalutgifter- skrivas den av klagandena ifrAgana för lösning av avloppsfrAgan i satta ändrade förläggningen. En
Nyhamnsläge efter de linjer kom· dlrekt eRonnmisk jämförtlse synes
munalfullmäktlge beslutat till sam- icke vara möjlig.
manlagt c:a 925.000 kronor och
Med anledning av vad klaganräknar med ett sannolikt statsbl· dena anfiirt om hullPr och olukt
drag av e:a 415.000 kronor, åter- må anföras följande. N~got störanstAr för kommunen och fastighets· de buller kan Icke rimligtvis komägarna att tillsammans erlägga ett I ma Ifråga från en anläggning av
belopp av c:a 510.000 kronor. Det hä1· ifrågavarande typ. Vad beträftorde vara tvivelaktigt, huruvida far luktohrhag måste för•t anmiirstatsbldrag skulle kunna utgA för kas, att ""' t i1J anliigningen an.
en ändrlng av projektet I enlighet kommande klm1krnttnet glv'ct\'ls
med vad m•an skls11erats.
har ett så<lant \'altens alla egenOm stat•bldrag Icke skulle utgA ska1>••r. Jl/ågon Rilrskild anledning f
A den ökade anläggningskostna- hefara alt rlet skall anliinda i 1
den, blir kostnarlen för kommunen •kämt till~l~n<l finnrs emellerllrl
och fastighetsägarna tfllsammans ej. Tcke heller hedrives Inom de
c:a 670.000 kronor, d. v. s. en kost- an~lutna nmrårlena någon indunad•ökning av e:a :n procent. I striell \'m·ks.1111hrt mrd avlopp•·
totalutgifterna för avloppet Ingår vatten av I nu lfrilgn\'arande av·
enligt det av kommunalfullmäktl· seende f:lrlig lrnraktär. Slut•atsen
ge antagna fö!'Rlaget, reningsver- av d.. t ny•• anfiihla milsle hli att
ket med c:a 205.000 kronor. Med någon pil a\·sriind hPS\"iiranrle lukt
statsbidrag enligt ovan skulle av frän d .. lm• m· nnHiggning.. n, <llll·
kostnaden för reningsverket pA det Inkommande ,-nrrnet först hekommunen åcll fastighetsägarna hancJlRR Pllligt PrfarPnhrtPr fr(1n
gemenRBmt komma c:a IJG.000 kro- liknande anläggningar lC'ke torde
nor. Om man förutsiitte~ - något uppkomma.
beslut 1 denna fråga föreligger ej
Vid clP fnrlsalla renlngi:proce•- att kommunen av detta belopp serna tillWrr• klnnk,·att11Pt luft.
tar hälften, skulle resten, r.:a syre J snrlan miingfi. alt olul>t di·
60.000 kronor; fördelas pA c:a 350 rekt förhindras.
fastigheter, d. v. s. e:a 170 kronor
A.te!'Rlår så behandlingen av
pr fastighet.
kloakslammet. Detta skall uträtas
En konsekv8D9 av det redan fat- (mlneraliseras) I en sluten· rötDet "mogna" slammet
tade kommunala beslntet om re- kammare.
skall torkas på öppna. torkbädnlnpverkets läge torde vara att dar. De planerade anordningarna
kommunf!n knappast kan förmo- Innebär i och för sig mycket goda
dM ha lntrease för nAgon kommn· garantier för att grannskapet till
nal andel I merkoatnaden för en anläggningen Icke skall störas
förläggning östtt om landsvägf'n. av slambehandllngsproces11en. EnöknlnjtE'n, c:a 160.000 kronor, skul· ligt Vattenbyggnadsbyräns upp·
le dl· helt fl bä1'8S. ~v fastlghets- fattning torde man sålunda kunna
il(arna med c:a 4SO kronnr pr fas- räkna med att någon olägenhet 1
Ughf't. ökningen från 170 kronor form av lukt och buller icke skall
Ull 620 kronor pr fa.stlghet utgör uppkomma för de närbelägna fas·
l80 procent.
Ugheterna".
0

J:ys,ka bt-gästerna blev
·., _, ·· festligt mottagna i Mölle

Ln bild.. tr6n'·su.z;en i "TillJlykt.<:a." Fi·. v. ing. Harry Richter, jru Jlajl.:en Xils.~on, tyske hyledaren Paul Cemratt, M_?llekl11l1bens ordf. Ni~s Nilsson o. namnen municipalordf. Nil.~ G. ]\"ilsson.

I

Kullabygden har som förut om- inbjudit representanter från Mölle
samhälle, nämligen municipalfullmäktiges ordförande Gösta Svensson, qch ·nämndens ordf. Nils G.
Nilsson, polisman Bruna Johans·
l Kullen har. bestått av tre mat- son samt ingenjör Harry Ritcher
chei näw.Ugep .. mot Force, Höga· med damer. Hr Nilsson hälsade
näs.'Täraärila l\lölle BTK och mot välkommen på klubbens vägnar,
ArilJs GIF. Det sportsUga res.ul- vidare talade bl. a. folkskollärare
tat "blev att gästerna vann 1 )föl- ; .
le
.\rild men · förlorade 1 Hö· '
ganäs. Siffrorna blev 3-7 resp.
1-9-Ml41l~ ...r3:
. '
p4···tördagen hade mölleklubben
lnbj1,1.q.it till supe och samkväm i
Höganä'sböfagets • tjänstemäns semesterhem "Tillflykten" i Mölle.
Trivsammare torde vara svårt att
. uppbringa för en dylik fest. Ett
91T1växlande och trevligt program
hade Jnöl~poj~arna ordnat och de
tyska gästerna uttryckte sin stora
tacksamhet för allt som gjorts för
dem u::der besöl(et här under dessa dagar
Till supen hade klubben även
talats haft besök av ett tyskt bord<
tennislag frin staden Mölln i Västtyskland som ·just nu befinner s~g
pi turne i Sverige. Idrottsutbyt°et

oeh •.

Gösta Svensson som lyckönskade·
klubben till goda resultat och
framgångar. Hr Ritcher medverkade som tolk under kvällen. Den i
tyske lagledaren Cemrau tolkade
gästernas stora tacksamhet för ett
utomordentligt mottagande i :i\löl·
le. Kvällen förflöt under angenäm
samvaro och med bästa stämning.

I
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Hört, och Hänt

· L Ol? JJf lf"J

Sist jag träffade en Z1ttbefai:'en
vän gick han omkring i det vackra
vädret och studerade allt det vack·
ra vid Kullanäsan. När jag härom·
dagen träffade honom hade han
till skydd för den vassa sydösten
runt berget iklätt sig allehanda
varma och yllene ting samt utrust·
ats . med ett präktigt takdropp.
Trots allt kunde han dock gläd·
ja sig åt att det som finns· kvar
av grönskan är mindre gult här än
uppe på småländska höglandets
björkbevuxna skogsmarker. Här
som i Småland går nu fasanjak·
ten för fullt efter den första till·
låtna dagen i söndags.
Sillfisket har också gått för full1
de senaste veckorna, med växlan
de lycka och i kommande ålamör
ker väntar man sig stora ting ef
ter stormdagarna.
Hösten är annars ur kommuna
l)"npunkt en förberedelsetid til
Yad som komma skall. Då gör mar
upp planerna för nästa år och fö1
vad som skall betalas för de ge
mensamma angelägenheterna jmon
de gemensamma kommungränser
na. Ur denna synpunkt kunde mar
nästan tala om att budgetår'et bör

HÖJ!o°t<~J!f~%if,/}·,;J~0l

Sist jag träffade en ~ttbefai"en jar redan i oktober, då räkenskaps·
vän gick han omkring i det vackra avslutningen vid årsskiftet endast
vädret och studerade allt det vack· innebär att man ger sig på att
ra vid Kullanäsan. När jag härom· verkställa vad som ordnats nu. ·
dagen träffade honom hade. han
Sedan återstår att se 'om h1an i
till skydd för den vassa sydösten Brunnby kommun kan hålla de
runt berget iklätt sig allehanda nuvarande skattesatserna med al·
varma och yllene ting samt utrust· la de stora ting som ·ät: .i görnin·
ats ,med ett präktigt takdropp.
gen i sy11nerhet qfu ya~ten· och av·
Trots allt kunde han dock gläd· loppsanläggningetJ. i Nyhamnsläge
ja sig åt att det som finns· kvar fördyras · genom ·ett. allt •. för geneav grönskan är mindre gult här~ I röst bifall till anförda .. besvär. I
uppe på S!Jlåländska höglandets många samhällen utaii. utsikt till
björkbevuxn!l· skogsmarker. Här de förnämliga anläggningar som
.som i S~ går nu fa.Sanjak· planeras i Nyharimsläge vore man
ten för fullt efter den första till· nog benägen att utbrista; Du kla·
låtna dagen i söndags.
gar, men du klagar dumt!

· S~isk;t har också gått fö: fullt

I ~:n:nallullmiikti~~

får i näs·
ta vecka ta ställning till en fem·
årsplan för utgifter och inkomster,
vilket nog är en mycket klok tan·
ke så att man inte under årens
lop'p tornar upp beslut; som det se.
dan blir syårigheter att" lösa-.
- - Planerade för framtida gott i·
drottsutbyte gjorde Mölle BTK, då
klubben begav sig söder om ös- j'
tersjön för att strida för sin och ,
llfölles ära med de smattrande :
bordtennisbollarna. De bjöd·· tysk· '
arna hit på revansch, som dock
·· · · uteblev -'- men det är en annan hi·
storia.
, Det var som den sympatiske
j tyske lagledaren· Paul Semrau sa· ..
de, inte fråga om vinst eller för·
lust, utan om ett gott idrottsutby·
te. Och att det varit gott betyga· 1•
de gästerna enstämmigt, de lär i.Il·
te vara nödbedda hit igen så . bra
som de trivdes. Trivseln berotlde
också till stor del på allt det goda
i matväg de hurtiga "klubbmam·
utan tanke på allt besvär
1 morna"
åstadkom i sina hem och . inte
minst vid festen på Tillflykten.
Den torde gå till historien som den
trevligaste och därtill första rikti·
i ga klubbfesten i egen regi i Mölle.
1
Då lagledaren på klingande tyska harangerade Mölle och allt i
1 samband med besöket kunde han
1
också berätta en trevlig episod
från Mölle BK:s besök i Mölln.
· Då den mottagande tyske bo't'.gmäs·
taren Frank vid presentationen
av spelarna kom Ull ~d Fråtil,
från~, Möl).~r · ~t· -det ~Qm · e:n s
· .
men var· likväl sant....:.:. ftrank"äiii:
.. Mölln - FranJt- a~~ ,Mölla. ·:Ost 1r
inte ofta två pei;i.;bI_J.er ·med så ~i~ .
kalydand~ namn·, .<iCJ)Jf.äI):då ·av' oli~ ,
ka nationalitet träffas~.. -;:.

de senaste .ve:korna, med v~nde ly~a och l koi;iunande å_lamorker vantar man sig stora ting ef·
ter stormdagarna.
.
- - Hösten är annars ur kommunal
IYflpunkt en förberedelsetid till
vad som komma skall Då gör man
upp planerna för nästa år och för
vad som skall betalas för de gemensamma angelägenheterna ~l'lom
de gemensamma kommungränserna. Ur denna synpunkt kunde man
nästan tala om att budgetål'et bör·
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Många ärenden vicl Möll~
fullmaktiges. sammanträd

1

Onsdagen den 26 okt. 1955

I

Föredragningslistan vid Mölle munl-, 9.000 kr. Arbetet skall sättas i gå
c:lpalfullmiiktiges sammanträde pl fre- så snart fullmäktige fattat beslut o
dag upptar inte mindre än 19 ären- arbetstillstånd erhålllts.
den, varfär sammanträdet denna gäng
I anledning av den nya lagen <
utsatts till kl. 18, sl att det inte skall allmänna vatten- och avloppsledning
dra för lAngt ut· på natUmmarna.
som trädde i kraft den 1 juli 1 ,
Fullmäktige kommer att få besluta föresl4r municlpalnämnden, att ft
·om ny sammanräkning för utseende mäktige skall fatta beslut om och
av ny ledamot efter staUonsmästare 1 uppdrag åt minucipalnämnden at
Tage Holmberg, som avflyttat till förekommande fall plyrka fasUghe
Sklllderviken.
.
.
ägares anslutning till allmänt avlo1
Som anslag till föreningsverksamhet Vidare föreslås att 1 den allmänna 1
föresllr munlcipalnämnden en sam- loppsanläggningen inom Mölle mu
:manlagd summa. av 1.090 kr., 1'-araV palsamhälle servisledningen frän f;
till Mölle bordtennlsklubb 100 kr., tigheter till huvudledning i gata ir
Nordviistra Skånes turistrafikförening skall ingå samt att municipalnämnd
140, Kullens. turistförening 200, samt- skall få i uppdrag att utreda och
liga anslag oförändrade i förhållande komma med förslag Ull aYloppsta
till inne,-arande år. Avgifterna till för &\'gifter för anläggningens dr
Svenska stadsförbundet har nedgått och underhåll, varvid ä\"en fastighet
Ull 250 kr. och till Höganäs lottakår utan vattenklosetter skall kunna
har föreslagits ett nytt anslag på 50 begripas. Ersättningen till badersk
kr., men municlpalnämnden föreslår föreslås höjd med 10 proc. från o
fullmliktlge att. stipulera, att för med- med årssklftet.
len an&kaffad' -material skall komma
Munlclpalnämnden har upptagit 1
uteslutande räddnirigsstatlonen 1 Mölle prö\"ning frågan om nrmbadhusi
tillgodo. Anslag ·till kustsanatoriet i fortsatta drift samt underhåll. Då b1
Vejbystrand avstyrktes.
huset efter hand och i Ar till följd
Hundskatten föreslås oförändrad till den osed\'anligt varma sommar
10 kr. och beräknas 1 staten uppgå kommit att gå med allt större und•
Ull 350 kr": mot nu 400. Som återbä- skott har municlpalnämnden. fram la
ring av den municipala denen av en omfattande utredning om drifte
nöjesskatten vid Brunnby fotbollsf~r- lönsamhet. I anledning av utrednin1
enmgs och Brunnby brandkårs festlig- resultatet finner nämnden •det do
heter i somras föreslår municipal- t\"eksamt, huruYida driften skall fo
nimndea en återbäring av 719 kr. och sättas i nuvarande omfattning och c
till&tyrker att det lika stora beloppet, några mera omfattande reparation
som Ulfaller staten, återbäres av läns- skall föreslås. I detta läge anhåll
styrelsen. ·
nämnden om fullmäktiges uttalan
De nya el-tarifferna, som utretts un· i frågan O('h föreslår för sin del 1
der sommaren, kommer upp till a\'- badhuset stänges under \"intermår
görande, och municipalnämnden fö~e- derna efter jul O('h att e\·entuellt I
slår att normaltarifferna skall till- slutade reparationer utföras då.
lämpas med ett öres förhöjning i avTill underhåll av gator för nästa
vaktan på att ett 10-procenUgt tillägg har upptagits ett anslag av 10.000 l
på inköpspriset för elektrisk ström och aY dessa pengar Yill nämnden
skall bortfalla och att Sydkrafts nya förslag a\" traflkkommitten anl..'igga
taxor, som väntas komma med ett parkeringsplats vid Hotell Kullabe
öres förhöjning, skall publiceras. Om och färdigställa delar av Aker- o
ej dessa sarskilda skäl förellgg~r före- Gärdesvägarna. A,·gifterna för sk
&lir municipalnämnden att ettöringen bad föreslås höjda till 80 öre i ställ
skall bortfalla.
för 40 och hälso,·årdsnämndens be
Besl\l.t skall ocksl ·fattas om formu· föring färeslås sammanförd med rr
leringen l kontrakten med samhällets nicipalnämndens.
kraftabonnenter. Den nya taxan UllBudgetförslaget, som i Ar uppla~
pmmans med inkomsterna pl försåld efter de principer som anges I ko
starkström beräknas ge en samman- munallagen och de statliga myndig!
lagd inkomst för elverket av 60.488 temas redoirisningsform'.llär, uppt
kronor.
en omslutning av 112.171 kr.
X samband med införandet av nytt
En utdebitering av en krona fii:
bokfl!ringssystem som blir nödYUn- sH'ls och skatteunderlaget hernknas t
d1gt om de nya tarifferna fastställas l!l.:?Gl lnkomstskattekronor, \"ara\" f
föreslår munlclpalnämnden att en fastighet 2.693 och för inkomst 16.5<
adresSJDaSkin inköpes för 850 kr.. Ar- Sammanlagda municlpalskattesumm
vodena för eh•erkets för11ståndare, beräknas till 19:267 kr. Den p~o
l>okförare och avläsare föreslb höjda sorlska skattesänkningen uppgår. 1
&1ll 2.000 kr. sammanlagt mot nu 1.400. 2.300 kr., och nöjesskatten beräkn
Till ny- och omläggning av huvud- uppgå till 2.000 kr.
avloppet 1 Norra Strandvägen begär
Till municlpalfullmäktlges fl!rfog~
municipalnimnden att av innevaran- de för oförutsedda behov för nästa
de års avloppsanslag få använda ställes en summa av 7.383 kr.
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r:attaa .mea. rorai.ararna angaenae oe- l Som be?-åknas tr\nyta genom tomUUr·

Från kommunalfullmäktige i Brunnby

ra~~·senqvlst undrade hur'.siljnlngnr. Avsättningen tlll_allmlln·
det skUile gA om föräldrarna Inte kun· na lpvesterlngsf~nden med :z:,.ooo kr.
Vid kommunalfullmilktlges ssmman- · n.oiiiiiluii".;.. är lltl .
i;·
tlsk de betala och B r l hed meddelade 'som nämnden fureslaglt avslogs.
trllde I Brunnby, som I korthet refea " en pro .ama
att vlrden kommer I många fall att
rerades I lördagens tidning, förekom ~esvird, om bostäderna kommer ut strllcta alg llver flera Ar dl arvodet
Skattt'hi;Jning mrcl 4:i ilre
lven till behan.dllng fiiljande ärenden: 1 uppna marknaden. !'<!an miste utgl1 kan uppdelaa. Hr Gösta Sven . Under beha~llngen av . budgetfilrTUI ombud för deltagande I val av från behoyet O<'h prova saken dllr- son efterlyste hur det skulle gl till slaget för llläG yrkade hr Berggren,
vägnämnd utsågs fö~ fyra år de bida eft;t· om ä':' •)\atten skulle stiga.
:när det konstateras att tandreglering att utdeblter'niten skulle sätta• till
nämndemännen Lin
H
lb
h
r Andre an•All' att man måste llr nödvändig.
Hr Hasselberg 6 kr. I stället för av kommunalntimnHenry Svensson :ed a"::'nt~~k:e 1 ~ hiinsyn till 1"'·ernn, dll tvl duktiga tyckte för sin del att det var Ute den fureslagna n::io. llnn an•Ait att
Edvin Zaekow oeh handlande Karl l:lrare flyttat på gnmd av dllllga bo- .._akt att målsmännen skall llä~• den slopade avsfttlnln"•n av 2!i.OOO
st!ider. Hr ordr. efterlyste att dessa . -.;r
iae"
•
Bengtsson som personlin ~uppl~an· bo~tHcler mccl 00 k\·m. KOl\·yta Jnte är att betala 1 förskott, iven om de inte kr., ett med 10.ono kr. minskat a.nter. Samma personer SO':'_' ombud och tlllr'Jrkllrtn som A-bostiider för lära- kunde, oeh menade att i de fall det slag för oförutsedda utgifter och· I
supplean~er vu t.Ugs alt for ,;ex Ar va.. re. vari hr Rosenrtvlst Instämde. var n~vM.ntllgt skulle kommunen ansprlktagande av medel vid förra valmän 1_d utseende av vatten- llenrv S\·enRSOn menade att fullmik· · 1tllla alg bakom. Brlhed meddelade säljnlng av Smedstorps sml&kola
rättmAmndemän.
t'
•riv hn be
att man kanske kunde tänka sig skulle möjliggöra en höjning av enFrån direktionen '"id Ängelholms rge • "
~. •lutat om ett åttonde andra paragrafer l ömmande fall men dast 45 öre mot föreslagna 75 öre.
la.Srett förelAg· lnbjurlalt till kommu- skol.rr och d.rrmed oek•il pl förhand gtck g•-- m•~ · l att' skall, utb..+es
Hr ·ordfu"randen hli~dade dock att'
gjort •lg bundna av att hålla bOst.'1. · ~=
P
·
'·
naltullmäktlge att genom- t\'å repre- <ler. Hr llrilhed meddelade att för -mot bör. ·Hr··:J-v·a r NI Ja son UU4· man borde hålla en jllmn skattessts
. ·..';,•.·, ... sentanter deltaga I \'isnlng av lasa- ord. lärare sknll <)et 1 en A·bos.tad • lad~....att.. .f!l~l.aJ!:~t. 1\r .11ppgjort ~h såsom det bfista för kommunen oeh
redet och orientering· angående lasa· nnnns en gol\'Yta av OO k••m. men aii. 1 tidfigen väi .f6r.bi!rett. ·av skolstyre!- att kastningar I utdebltedngen verka· ·
rettets utbypnml. lo"ullmiiktlge beslöt G::; k\'ln. riirker fiir Icke ordinarie sen. som ocnå bygirt på erfarenheter de mindre tllltnlande I mngden. Han
utse kommunalfullmäktlges O<'h kom- liirore. Skolan skall dock ej an•·llndas från andra håll, varför han yrkade fick lnstllmmande av hrr Hasselberg
.~.n:iunalnämnden~ ordförande Erik A. f'f\nhetitRkolan, men.det dröjer ka'nske· ..på.. '~.:;~n/~.t;tHe:· ...ta .~kolstyi:alse?.s och Bror PerSROn. met;lan b~. a. hr
:ErlkSS11ncoch· c. W. L\11\dfl\"lst. Att. J.o··Qr dit. Under .tiden ·skall skolan ··f111'.1'!ag.,:•Kommt1'l?(llf1Rmaktlge.· beslut ROsenqvls& talade för den ~lndre huj·
· tllHän&StYreisen a•·ith-a ytirantle ij,·er ,·nra 1 gång och lärarna har flyttat.. ·1 ·enlighet· hllrmed.
nlngen. Sedrin fullmfiktlge ·beslutat I
1!'54 års famlljeutrednlngs betiinkan- ~·olk•kolestyrel.. n. har· då haft att· ta .... :.SJccilst~l.~. ha_de· IM!l:llrt att h!lgre enlighet med hr Oerggrem . förslag
de · angående "Samhiillet och barn- stilllning till att bostilder behil~.s oi:I). avdllnlngens :bostäder skulle ~epare- yrkades på i:otering vilken utriill så,
familjerna•• utsågs: !olk~kolliirarlnnan att d~ behih-~ nu. Ur skOtS.VilpUilkl:'ur· :·ras för· 75.~ · n.;··ot'h- att avs!1ttning att kommuna1ful~mUkttge. med 12 rös-:
· Signe F.rikP:~n. nHmndeman Henry clt't niKh·=im1igt. · att \•i·· bar :bostUder~: .härför. sk~~e sk,e· under nästa ir med: ter mot 11 beslut att uttleblterlnge.n
Svensson och kommunalkamrer Knut som dm·k k:ln byggas sA. att de vid 25.000 kr. Kommunalnämnden, so~ Wl den borge:liga kommunen f6r·
Frelgard.
;;,·~rliimnnndet kan uvergl 1 allmän- , menade. att endast den arkitektoniska: nllsta Ar •kall •ara G kr.
nn mnrknaden. Det hela komplleeras • sidan av saken varit föremll för ut:.. Und1>r .. budfll!~behanrltlngen gjordes.
Pilsneriirende
a\" att en statlig utredning ssilt, att · redning oeh ej det verkliga behovet i en del furfråi:.nrngar om de olika anFru Flerta Schoug. Kullens havsbad. tjfinstelxvotl1cler Inte skall finnas. Skol- i av slvlll skola som bostäder, avstyrk< 1slagen. Hr Drahed tyekte att anslaget
hade ansökt om tlllstlrid att fil sälja styrelsen har haft fullmllktlges bifall te oeh föreslog att om medel ändå • tltl branddammar hade kunnat mins• ~e avsättas detta skulle ~ke till kas med de tl~I arbetslöshetsnrkssm·
öl Ull avhämtning. Nykterhetsnimn~ att göra en enkel utredning.
Hr
Ha s se 1 berg replikerade, den allmänna lnvestedni;sfonden.
het anslagna a.000 kr. Hr Bror Pe":
den hade tillstyrkt. Henry Svensson
kommunalntimnden behandlat
Hr Ros e n q v Is t yrkade avslag. son vllle ha u11pglfter om skolskjut ,
ansåg att man gav sig In på okl\nd att
mark, om man tlll•tyrkte ölröl'!'ftljnlng iirendot grundlllft, Det har sagts sl /Yrägan behanrllades filr ett ~ar år aarna, som uptpa_111ts oförändrade faot
till a\•hiimtnlng från sernrlnJtSloka- m~·<'kot, så jag ,.111 följa kommunal- , sedan och det blev avslait. Bostäderna skjutsen från timedstorp Indragits.
blli: 1 alla fall för små för lärare. Hr Nils Niisson undrade om Inte mu·
ler, ,,-liket inte heller kunde '\·ara r!itt nöntmlrn. mlntnn pll 40.000 eller
gentemot bandlamle. Efter ,·oterlng 7ä.OOO kr. betalar Inte ens hyran. Hr ·. H e nr y S ~en s son: Det lir Inte . sikundervisningen Inte kunda de<"enGöicrta
Svensson
anförde
att
kommuklokt
att Utl[fa ~tre bostllller stl utan trallseras. vtarpA hr Dri\hcd m~ldela·
beslöt man med 13 rfu<ter mot 8 oeh
att .\·:r:i ränlehirnude. Hyran har va·: de at~ det ~og blev dubbelt Få dyrL
2 nedlagda att tillstyrka försäljnin- nalfulhnilktlge endast begärt en utHr Gösta S,; enfiR>n undrnde dork o.!11
gen. En ans;;kan frän John Lilja I redning för att kunna ta ställning till · ru. 21; 90.
Mölle att på pensionat Kaffemullan frågan. Enbart frånvaron av A-bostä- I I va r N i I s so n: OM mr Inte bli Inte några timmar kunde anslås fu.r
rlnr har Inte gjort att lärarna flyttat.. _.mera rilntebärando om bostll~ern.~ llfölle.
•
,
fi servera öl tillstyrktes.
Tjänsterna har som det nu lir ordnat ;·byggs om och man 151l!!er ner 7a.OOO.
Till delegerade att &\"ge ~ttrande •
Liinrr och arvmlrn
ondast nrlt genomglngstjänster och -'-x-rr~~yrl<äiie ait f;.Hmlitklge• över ._betD."kan~e om "Allmun penPA förslag av lönenämnden. som bl· liirarna har Inte stannat som extra ~ulle .göta upp I detalj vad som: slonsfors.:_krlng. ut...il!ll' •k?gsmnst;are
trätts av kommuMlnilmnden. beslöt ordinarie•. då de kunnat fl ordinarie qulle köpas och hr Hasselberg hem-·, Erik A. ErlksOlln, folk•ko!lfirare c;_u•ta
fullmäktige att städen;kan pA kom- tJiin•ter på annat hAll. Kanske bättre stllllde, att skolstyrelsen skulle ta ,.cl. Svensson och kommunalkamrer nut
munalkontoret skulle få avlöning en· IM>•tilder kunde göras till Jllgre kost· notam. ,·ad som sagts I debatten. Han• ; FreKlgard.
I d
Cl k 1 uppdrag
0 ~~~na namn en
nader.
yrkm:e .att 22.000 skulle beviljas i·
c
llgt samma regler som gäller fUr skoll'A detta genmälde hr B rå hed, stiillet ror det begtirda beloppet oeh att försolja Smeds~orps småskola till
sUicteonkor tlllEO c!f'!U; ny r<"ntrnl ö\-er- att hr ~i\·rnfN<>ns idRta yttrande varit setlan hr NU~n jämkat sitt yrkande pris den finner skäligt och en f~m-1
ensknmmels:c trHH~ti;c, Jlf'~lutet Jnnc- riirrmAI fUr Uvcrtuggnlng. Ma!I akall Ull (i\·erens.-;tfimmel~ härmed tog. sUlllnl~.g från Rlidcla barnen i llo~.e
bä~ 1:e:i~~~~iij~~~':f; kommunn1Cull- inte ,;lirra sig bUnd pA statsbidrag rullmäkUre detta förslag.
och Molle lottagrupp _oin anslag f~r
mlikti-ze remitterat tlrcnrlc angften<le eller hyror. NAgon halv repai-atJon
anskaffande av ident1tctsbrlcko~ for
er. ::\ttntng till skolhy::rgnad~kommlt· hiir ej förekomma och statsbidrag ut·
Pl"DHionärshen1skommitten
barn avsl~g!it.
t~n 1111 Jönenilmnden fiir utrerlnlm:. gdr Inte dA tjUnstrrna ej lir säkrade. hade föreslagit överenskommelse med - Efi~r f~rh~n~~';farna
!råf~e kord- i
0
Därefter hade fullmiiktlge också upp·
~·unmiiktlge be.•liit bärefter avslå Ytong·hus om leverans av bygpats foran :n
r
. ;,' ma~C:. unrtraglt At lönenämnden att utarbeta i:koli:;:tyrrlp:en~ framstiillnlng samt att uu· penslonärshemmet 1 NyhamJUr de tln a 8 g att upps uta
ganförslag till ersättning åt Jedamuter 1 medel Inte skulle avsättas till repara- läge. Kommunalnämnden hade anfört, de av den nya skolan till hösten Il
-nämnder oc-h Iångtids:arbetande kom- lioncn.
att uppförande av penslonä.rshemmet :!!r:t!!t:!~P:t~~r~~llal~es~!" ::':
mitteer, vilket dock fullmäktige vid
var a\·bänglgt av avloppsfrlgans ord· renlngsvewket då vore a\·gjorda.
•ammanträde I augusti aYi:isat. Med
Inventarier till nya skolan
nande. Dl denna blivit fördröjd pl
lir llråhl.d svaratle dock att man
hänsyn härtill för~slog fönen5mn<len
Angående Inventarier till den nya grund av besvären. föreslog nämnden ;llillt In sig pA nyttning och anställt
att fulhnäktig"c r::kulle a\·skriva frå- ukolan,. clUr skolstyrelsen begärt att ett uppskjutande av projektet..
vaktmästare m. Jll. sA. att man l·-,.rte
gan om ersiittning Ull skolbyggnads- fä ta i anspråk ett anslag pl 23.545
Sedan länsstyrelsens resolutioner fl"'
I:
ä 11 h t
kommlttCn frå11 i;in <ln~ordning. vil· kr. mt'n kommttnalnämnden inte an- utan birall till besvären föredragits · "".ta trots esv r g e ~rna.
ket oeksl blev fulhnilktiges beslut.. sett sig kunna tillstyrka, dl skolsty- och ordföranden redogjort för JllnsKommunalnämnden hade ingen erln- rcl~t>n Inte framlagt någon verklig styrelsens beredvillighet att medverka
ran.
kostmuh;;beriiknlng, uppstod en het 'till ett snabbt avgörande av ärendet
På fuUmäktiq1,•s uppdrag föreslo,:t dch.·ut.
·
l även i högre instans beslöts på förocksA lönenäntnden ny formulefolng
lit' F rank E I f ve r s son me- ' slag av hr Ha s se 1 b er g att man
av resereglcmttntet, !;om kommunal- mule, att rutst"hbana och klätter· skulle skjuta på uppförandet 1 NYnämnden tillst:n·kt. För rasar utom . djungel mera hörde hemma 1 kinder.. hamnsUige och 1 stäJ.let ge kommitkommunen skall ut,::å dagtrakta;mentr i ~arten. lir N 11 s N 11 s son Jäste terade 1 uppdrag att utreda uppföran- .
med 20 kr., ersättning för förlorad ·m· en förteC"knlng upp delsummor för det av ett pensionärshem 1 Brunnby. .
arbetsförtjfinst eller -tid med 30 kr .. Irut•<'hbanan. klätterdjungeln, gungor
Femårsbudget
nattraktamente med 10 kr. samt rese- bokhiirare och stoppad fåtölj I korrt'.
ko~tnads:ersfittnlng.
dorcn, och yrkade att det begärda anKommunalnämnden hade anmält en
~led Instämmande av kommunal- !slaget kunde nedprutss 2.000 kr., dl femArsbudget för kommunen med a.unämnden förcslol lönenämnden att man inte borde gå in för sldana sa.- ledning av de stora utgifter· som been del ar\"oden skulle ändras sålunda, . ker, som Jnte var erforderliga eller slutats orh töresllr. Budgeten blev
nuvarande arvoden Inom parentes: Jnte kunde erbjudas barnen t kom- fiircmM för en del lnlligJt. Hr BergValnämndernas ordfCrande (0) 50 kr., : munens a1'dra skolor•
gren anmiirkte pil att a•-sättnlngarna \
hälsovårdsn5mnrlens ordförande (150) · Hrr Bror Persson och Ha &til1 fonder var så stor, att kommu500 kr., arbetsU>shetFnämndens ordfö- se I ber .B anslg att t,räsvarv och
nens ställning efter femlnperloden '.
rande (0) 23 kr.• uttat:mtnq~nRmnclPns ; eldriven slipsten kunde vara rent av
,·ar onö<llRt stark, samt på att inordförande (0) äO kr. ~·ullmtiktlge farligt att ha I sföjden och undrade
komstP.r 1nte upptagits frän vatten·
biföll.
i otn det ,·ar nödvlln<Ugt med tr=.isvarv · och avlopp•avglfter I Nyhamnsläge.
Av tlUgäraglign mec1e1 ands:ades ~Ilr llauclberg menade ocks4 att dei i Han fick upplysning av kommunal1 ..500 kr. till fnttig,·årrb;:p:t'.\'Tel111en att ·kunde gå med en enklare fåtölj, som 1 kamrern, att avsättningarna var en ·
användas till arkitektutredning för !\J. barnen inte sA lätt kunde förstUra.
följd av fön:laget om avsättning till
derdomshemmets tlll· och ombyggnad,
Ift. Il rå hed som I olika repriser
reparationer, av högre avdelningens
hatle ordet för repliker, ansAg att
bostäder och att det som kunde hinna
Skolfrä;:or
mnn nu byggde en ny skola Ol'h att
utbyggas Inom femlrspedoden Inte
Folkskol~sty1·elsen hade :t\"1tivlt tre man nllgo""1ans skulle börja att viss
kunde beräknas ge lnkoJ!llter från
särskllda förslag och I och med be- hur en skola skulle se ut. Han tackavatten- och avloppsanläggJ!kigen.
handlingen av de111~a började debatt-- de hr Nil•"°n fiir att han oeksl tänkTiii protokollet togs ett' 'tack till
lusten ta fart. I fråp om regler för te pi. Ue andra skolorna. Kan 1iet vara
kommunalkamrer Knut Frellfill'd som
meddelande F.V ortodontlsk tandvård fullmiiktiges uppgift att ge sig In
stått för utarbetandet av prågnosen,
hade
kommunalnämnden tillstyrkt pl att diskutera sådana smllssker. Pl
varpll fullmäktige pil förslag av Henry
skolstyrelsens förslag. Hr Brlhed re- detta genmälde hr Nilsson, att full·
Svensson beslöt att vid tillfälle samdogjorde fllr ärendet. Man ·har byggt mäktige hade att besluta och dlskumankana nämnder och styrelser för
pl erfarenheter från Höganäs och ·tera alla utgifter,. såväl stora som r att gl Igen.om den digra luntan.
Väsby, där man lämnar bidrag med sml. ssmt kunde inte föratA att ·br
~·ulhnäklige beslöt härpå att anvisa
2/3 resp. hälften av kostnaden. Med Brlhed var bunden .sl starkt person5.000 kr. till arbetslöshetsverksamhet,
början nllsta lr remitterar !olktsnd- ligt \'Id de•sa spörsmål. Han poäng111-=n yi=ngarna får inte tas l anspl'åk
vArden barn frln andra oeh femte terade, att han Inte vllle ge sig 1n I
fö1·1·än ~ft~l" kommunalnämndens hö·
klaS!erna för undersöknln~ av specfa.. rcS011emang med fackmän om vad
1·antle. Hund•kntten faststlllldes till
list. Under •tartlret undersöktes ock- som var nödvllndigt l skolan, men att
10 kr. och till fonder avsattes: särså barn från tredje och fjärde klas- han endast velat hs bort sådant som
serna. Vid undersökningen graderas Inte var nUdvlindlgt oeh dlrutöver
behandllngsbehovet med
llffrorna vad rom Inte kunde fås I andra sko1-ö oeh de. barn. som -kommer 1 lor varav... erfarenheter . fanns.
grupperna 4-li erblller hjälp med
tandteglerJnaar. Kommunen svarar
för halva kostnaden oeh · atäller llg
aom ekonomlak jplrant. Alla 1'lllOr
skall betaJu av m11sm11nnen.·· JIHI•
mannen skall ockd l·fOralroU betala·
ln lin del av lr~ till speclallaten .I, fllrakott. Den Jbga'bahand~p.
tiden 161'. a~ elå:ver ·~ ~ Ja.:'
sen . .Uer .sedb' Ge llinn&t fålbkolan
elleil' irlltt tvi Ar' i asmrea!Uolan Inte
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Rolig stund med magister
.·Gösta Knutsson i Höganäs \

\
I

\

I
Magister Knutsson flankerad av morfar

Barnens Bokens äag 1. Höganäs
ägde rum 1 Folkparken· I går och
blev en fullträff för arrangörerna. Magister Knutsson, morfar och
mormor Ginko bidrog till succen.
Salen var till träng8el fylld när
gossmusikkåren . under -hr Erik
Götriks . Iednl.Iig inledde med
· ·

och

mormor

Ginko.

Bayersk marsch. ABF-ordföran·
den Carl·Eric Persson välkomst.talade, gossmusikkåren spelade
ytterlligare några nummer, karu·
se}lpappan Calle Johansson ft:am•
trädde och Margit Götrik sjöng
några sånger till gitarr.
·.
' Hälsad av starka applåder gjor·
de Gösta Knutsson sin entr. Han
etalade om böcker i allmänhet och
barnböcker i synnerhet och hän·
visade till att av landets boklåna•·
re är barnen tio gånger flera än
de vu.i;:na. Det är således tio gån·
ger viktigare med bra barnböcker.
Seriemagasinen vllte talaren jäm•
föra med skafferirensning medan
läsandet av en god bok är som att
- avsnjuta en härlig måltid.
Unga örnar har en bra mandolinorkester som spelade mjukt och
melodiöst och sedan fick man
höra Christer och hans syster spela dragspel pch sjunga.
~vällens mest efterlängtade pro
grampunkt kom nu. Representan•
ter för det unga auditoriet fick
komma upp på scenen och visa
sig på: ·styva linan. Madeleine
Olofsson hade en fenomenal för·
mäga att med förbundna ögon
kunna identifiera saker med blot.
ta känseln t. o. m. magisterns
slip. Staffan Anderb-erg och Ka·
dn Lindeberg hade stor framgång
i att säga svära ramsor, Inger
~ilsson,
Karl-Johan Sigfridsson
tävlade i att säga besläktade ord,
varvid Inger vann. Av en hel rad
barn segrade Lars Ringkvist och
sedan sjöng Lena Andersson Pippi Långstrump - sin visa. En
cowbovtrio visade även sin sång·
fö1·måga. l\Iorfar och mormor Ginko framträdde och väckte stort
jubel.
En barupjäs om hembiträdesbekymmer framkallade många ·1
skrattsalvor. Slutligen blev det en .
sitti-nittitä~'.Jing, där de vinnande
pojkarna ·visade mindre lu::;t till
I pengar än till de lockande paketen. ABF-01·df. avslutade den lyc· 1
kade kvällen med ett hjärtligt
. •ack tili pahliken Il<"
1.- '' fll•en
, som gjorde en värdeful !insats ...
; ~varatle föl· sista nunu·~t.
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Lörqagen den 29 okt. 1955
I

Tisdagen den 1 nov. 1955

.

Brunnhyfullmäktige
prutade ned höjning
av skatten till 0 :45
Långa och segslitna förhandling•
ar blev det som vanligt 1 Brunn•
by kommiinalfullmäktige vid torso··
dagskvällens sammanträde. · Sam• ·
manträdet :varade inte mindl'.~ än
fem timmar. )len viktiga frågor
stod på dagordningen, däribhl~d ....
femårsbudget~p; samt ut~,.pc~<'
inkomstfÖrslaget för nastå:· ar.< . •
Nämnden· ·hade föreslagit' ·f=)1 :med ·
T:J öre höjd SkattesatS,. men , full~ .
mäk.Jge vil1e inte- gl med· på. m.er
än 4ä öre.·
Folkskolestyrelsen hade bl. a.
avgivit tre särskilda förslag och l
och med behandllilgen av dessa ·
började debattlusten ta fart. I frå·
ga om regler för meddelande av
ortodontisk tandvård hade kom·
munalnämnden tillstyrkt skolsty·
relsens förslag. Kommunalfullmäk·
tige biföll detta.
Skolstyrelsen hade begiirt att
högre avdelningens bostäder skul· ·
le repareras för 75.000 kr. och att
avsättning härför skulle ske under
nästa' år med 25.000 kr. Kommunalnämnden, som menade att en·
dast den arkitektoniska sidan av
saken varit föremål för utredning
och ej det verkliga behovet av så·
väl skola som bostäder, avstyrkte
och före!i!log att om medel ändå
skulle avsättas detta skulle ske till
den allmänna investeringsfonden.
Fullmäktige beslöt efter debatt avslå skolstyrelsens framställning
samt att medel inte sktille avsättas till reparationen.
Angående inventarier till den
nya skolan, där skolstyrelsep begärt att få ta i anspråk ett anslag
på 23.545 kr. men kommunalnämnden inte ansett sig kunna tillstyr·
ka dl skolstyrelsen inte framlagt
någon verklig kostnadsberäkning
uppstod en het debatt. Hr Levin
yrkade att fullmäktige skulle göra
upp i detalj vad som skulle köpas
i
och hr Hasselberg hemställde att
'
skolstyrelsen skulle ta ad notam
vad. som sagts 1 pebatten. Han yrkade att 22.000 kr. skulle beviljas
i stället för det begärda beloppet.
Det blev också fullmäktiges beslut.

MÖLLE
Nya eltariffer beslutade ..·. ·

·

att införas för Mölle

Mölle mwilcipaJfullmäkti1e har
haft sammanträde under ordförandeskap av folkskollärare Gösta.
Svensson. Det blev en mycket
långdra1en historia på över fem
timmar. Då hade man ändå avstått
att behandla ett stort antal gatu•
arbeten till ett lenare tillf"ålle.

~

llan beslöt att hos länsstyrelsen. begära ny sammanräkning för Utseen·
det av ledamot efter stationsmästare
Tage Holmberg, som avflyttat.
Till J!Ölle Bordtennlsklubb anslogs
100 kr., Svenska Turisttraflkförbua·
det 200, Hälsing~orgs- och Nordvllstra
·Skånes Turlsttrafikförening 140 kr.,
Kullens Turlstförenlng 200 kr., Vlc·
torias Kustsannatorlum 50 kr., Höga·
näs lottakår för riddnJngsstationen 1
Mölle 50 kr. Anslaget till lottaklren
föreslogs höjt (och ett annat minskat) då det föreslagna anslaget befa·
rades ej fullt räcka till för att skaf·
fa all material. Fru ·Lalla Ollnson er·
bjöd sig emellertid att skänka filtar,
varför anslaget. blev· vid det fiSreslag·
na.
Hundskatten för nästa· Ar faststill·
des oförändrat till 10 kr. och återbä·
ring av nöjesskatt vid festlighetema 1
somras beviljades Brunnby FF och
Brunnby brandklr. Man tillstyrkte
också hos linsstyrelsen återbäring av
den statliga delen.
Härefter hade man att ta stll.Uning
till de nya el-tarifferna. Nämndens ut·
redning i ärendet föredrogs, vara1r
framgick att man genom kontrakt
kommer att få en bestämmelse om att
normaltariffer skall tillämpas elfor
ett med 10 proc. förhöjt inköptspris
på ström. Redogörelse lämnades ock·
så hur taxan kan verka för olll!:a
abonnenter. Municipafuämndens O't"d·
förande framhöll, att a'\"görande av
frågan också kunde uppskjutas tills
man hade det nya kontraktet med el·
kraftleverantörerna i sin hand.
Fullmäktige beslöt att införa nor·
maltariffema från och med den 1 Ja·
nuari 1956. Strömprlset blir 1 den ena
taxan 9 öre pr. kWh och i den andra
17.
Abonnenterna flr själva v:llja
vilken som blir fördelaktigast. Till elverkets förestlndare och bokförare
bestämdes arvodet till vardera 1.000
kr. De skall gemensamt svara för a..,.
läsning. debitering och längdföring.
TUI inköp av adresseringsmaskin anslogs 850 kr.
Till avloppsledning i Norra Strand·
vägen hade nämnden föreslagit att av
innevarande års avloppsanslag få ta
1 anspråk 9.000 kr. Ledningen skulle
anläggas i enlighet med de för avloppen uppgjorda planerna.
Polisman Bntno Jolian.,son undrade
om man inte kunde söka statsbidrag.
då man byggde planenligt. Frän mu·
nlcipalnämnden fämnades upplymlng.
att man för ett år sedan bordlagt

.ett avloppsförslag ;-ii)r ·.. U~~~g ~V.
statsbidrag; Man balle då fått. deri
upp}ysnlrtgen; ' att det var .tv:.~ksilmt
om man kunde få· statsbidrag eller om ,
man kuilde få det i önSkvärd utsträck·
nlng, om inte vatten· och avloppsan·
läggning inom hela Mölle utreddes
och detaljgranskades. Man hade åå
funnit
att
utredningskostnad:!ma
blev så höga, att · det ställde ·sig förmånligare att bygga ledningar för
pengarna I stället. Vid sammanträdet
i maj hade också fullmäktige beslutat
att lägga den av ingenjörsfirman bedrivna utredningen åt sidan. Municlpalfullmäktige .beviljade det begärda
anslaget på 9.000 kr. till avloppsledning I Norra Strandvägen. Nämnden
fick I uppdrag att höra sig för om
statsbidrag I detw fall, men om så· ,
dant inte kan erhållas får man byg.
ga i alla fall.
.
De ny:i kontraktsförslagen med lot.s·
styrelsen, fortlflkationsförvaltningen
och AB Kullabergs Natur för el·kraft·
leverans godkändes. Municipalnämn·
den hade föreslagit, att enligt ny 'ftt·
ten· och · avloppslag, fastighetsäga:e
skulle kunna anmodas att ansluta sig
till allmän avloppsledning i vig ell1?"
gata samt att i samhällets avloppsan·
läggning endast skulle ingå huvudledningar och ej servisledningar t'll
fastigheter, vilket också blev full.
miiktlges beslut. I fråga om avloppsavgifter hade nämnden föreslagit, att
fullmäktige i princip skulle besluta
om sådana, samt anhöll nämnden om
uppdrag att 'verkställa utredning och
till fullmäktige Inkomma med förslag
till ·taxa. Municipalfullmäktige beslutade 1 enlighet med municlp~mn~
dens förslag.
Ett förslag angående. ändring i hliJ.
sovårdsnämndens bokföring bord'a·
des till ett kommande sammanträde.
Avlöningen till baderskan höjdes med
10 procent och en föreslagen höjning
av avgifterna för skolbad upp~köts
för närmare kontakt för kommunen.
I fråga om varmbadhusets renove·
ring och fortsatta drift hade mun~ci·
palnämnden anhållit om fullmäktiges
uttalande. Driften är föga lönande och
behov av grundlig uppsnyggning föreligger. En ingående utrepnlng i
ärendet hade framlagts. l\Ian hade ookså föreslagit, att badhuset skulle hällas stängt de kallaste .månaderna. Ef·
ter ingående överläggning, varundar
framkom
att man gärna ville lia
varmbadhuset öppet så mycket som
möjligt, beslöts att nämnden skulle
få bestämma om öppethållandet och
att förslag till renovering skulle uppgöras.
.
.
:\Iunicipalnämnden hade föreslagit,
att få anlägga en parkeringsplats dd
Hotell Kullaberg för beräknade 1.800
kr. och färdigställa delar av Gärdesoch Aken·ägarna för berilknade 2.25'l
kr. Fullmäktige godkände förslagen.
Bullget'örsl::tget för 1956 genomglcl;s och fastställdes och utdebiteringen f:istställdes till oförändrat 1 1
krona.
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Hört och Hänt vid Kullanäsan
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Hört och Hänt vid Kullanäsan

I och med att vlntermö1·kret blir,. na princip är också a~tagen av
Den Isiga vinden kring Kullanä· upp m!d lastbil eller vinsch. Här·
tätare får frågan om ljus allt stör· övero1·clnacle myndigheter och di·
san har varit pinsamt närgången igenom lät kapten Nils Pyk sin
re aktualitet. Inte bara så att vi stributörer.
de sista dagarna och jagat in alla I "Svea" gå till vintervila och fler
tänt clet första advent.<lju$el, ord·
De statlii:-a utredningar. •om
sttigvärmen, s.om il'.lte nödvändigt· följer efter så småningom, om väiJc
nar Iju.fe"ter och·bc1·ed.-r o•• att finnas på omr~d.,t, hm· filrut•att,
vis behövt. vistas ute. Den kalla ret blir hårt. ·
··
·. ·
·
·snart ta emot ljusdrottningen.
att där mindre ci ..mcr:l'ifikcnin:
Att plötsligt n.ä!'· krönikan·. skall , :-· ... Cil<!.er::·;,_h&tcn hBL· möllebort1a, ,gar Inte är bärkraftiga •kall de
vinden, från väst-,till. nord kan ohehindrat svepa I.n över l\lölle. Det skrivas ner bil försatt 1 Egyptens ·
ockSå:' begåvats 'ined cirkulär angå: "förenas till stö1Te. jul!t för att få'
vill säga, de lägre belägna delarna mörker är rätt besvärligt, i synnerende de nya el-tarifferna. Upp- fram enhetliga taxo1"av den typ
är und.erligt nog mest utsatta. Hög.. het om tiden är knapp, oc!l qe,~;ä,r , .'.:'i'•:. g1'tl!!,r:, ~a.r .lämnats. om a.ntalet ,s •. d.et här är fråga om.
:re· upp på _backarna har man mera jäktigt. Att under 11\'örkfet tf!· reda' .;:.i.;; !t;.•:t~t,iff~llheter och den uppskatt· · ·..;.;. ...;;. lä av bergkainmen och således nå- på hur man reder' upp en ·såciä'n si.:· · "" nlrig'·'av: ·hul' många sådana vi
Om man bortser från den avgift
gorlunda drägligt ·I dessa vlnterli· tuaUon på" Kullens"fyr<kan.: einel", ·' · skall ha. I största allmänhet fin· Tör el·\·erkens fasta kostnader som!'
ka. blllsvädersdllgar med låg tem- lertid vara både itltressanfcich upp,
ner man, att de som tidigare för· pålägges varje fastighet. finner
peratur.
·
Iy•ande.
·' · ·' ·
brukat lite· ström kommer att få man genom att ange ett· exempel:~
Det till sjöfartens tjäilst"tända
betala mer undel' det att stor· att sjäh·a strömkostnaden· redu- ·
De som hade fångstredskap ute, fyrljuset bör givetvis Inte slockna
fllrbrukare l allmänhet får det bil· ceras avsevärt. För en antagen för·
när vinden börjarle r_rl$ka i, kunde under den .nörka tiden av dygnet.,
llgare. För ett stort antal torde brukning av exempelvis 100 kw
förmärka en förbättrad åltillgång, Radar och andra signal.medel skall:
· dock kostnaden för den elektriska under ett knrtal har man med ti·
. fas.t i(ädret sl!dermera lagt hinder hållas 1 gång. Så. sker oclt.qå •. även'
strömmen bli ungefär nd elen va- dlgare strö111pris il :!5 eile1· 30 öi·e
rit förut och sklllnäden uppåt el· betalt ::;; - :JU kr. Priset för desI vägen för fisket. Att under dessa om det skulle råka bli ett tillfälligt
dagar fiska med spö från klippor· strömavbrott, som till exempel
ler nedåt blir alltså Inte så stor.
sa 100 kw blir nu 9 °kronor. För
na har Inneburit fara. En spinn- häromkvällen. Så snart strömmen
Det är många frågor som ställs kraften har för samma k\·antitet
fiskare klarade sig visserligen från från den ordinarie kraftkällan
angående den nya taxereformen. tidigare betalts 10 - 15 kr. Skillolyckstlllbucl
häromdagen men hryts s:·.tter Iarmsignaler igång.
Först och främst gäller det ju att naden blir här Inte så stor.· För
måste m~d hänsyn till den stora Fyrperscnalen får då brått att sät.
bestämma sig för en av de 'två tax· samma kvantitet el-ström för be·
risk det skulle inneburit att bärga ta 1 gång det egna maskineriet för
or som erbjuds. Härvid gäller na· l;io'sning fick man således tidigare
en stor torsk låta elen löpa och strömalstring och efter fyra mlnu·
turllgtvis. att man vill ha den som betala ungefär tre gånger så mvcflck återvända hem utan fångst. ter fungerar detta och fyren
är fördelaktigast. Kommer man I ket som nu. Efter det m·a priset
Att ålen - apropå ålfiske - har tjänstgör lika säkert, som om
en grupp, som får betala mer järn· kirn man unna sig att hå tre gån.
sina egna vägal' och en stor del av !ngentlng hänt.
fört med tidigare, und1·ar man ger så ljust till samma kostnad föl'
sitt llv befinner sig på vandring
Man har till sitt förfogande en
också varför det skall val'a så. Sva- strömmen som tldlgave .
• är ju en känd salt. Det gäller ·så en-cyllndrig s. k. tennkulemotor,
ret på denna fråga ligger 1. att det
- - att säga att fånga ålen i flykten. som drivs med råolja. Att det hekostar så och så mycket att hålla
Givetvis bill' det också råd tlll
Att så är fallet fick Oscu Brandt ter tennkulemotor beror på att
ledningar ~h transfo1'l!latorel' och att ta alltfler apparater och anord·
och Percy liolln erfara häromda· man Innan maskinen startar måsatt dessa kostnader nu liksom av- .ningar till hjälp föl' att underlätta
gen, då de fick upp en märkt ål. te värma den i toppen befintliga
skiljts från den kostnad man har arbetet i !iäväl hem som· hushåll
Det åsatta märket överlämnades kulan. Vid strömavbrott, som I för·
att betala för sjjilva strömmen. och lnrlustrier till samma ström.
till fiskeritillsyningsmannen An· väg varit bestämda eller förutse<!·Alla får nu betala till ledningarna, kostnad som tirlig111·e - eller om
ders Malmberg, som sände det till da fär man givetvis m~ddelande
som i stort sett äl' lika Jtostsam· man ligger höi:t i strömförbruk·
vederbörande myndighet I Göte- och har god tid till att starta ma·
ma, antingen en fö1·ln-ukare använ- nlng - till en liten merkostnad.
borg. Man var givetvis nyfiken på skineriet. Vid tillfälliga driftsder lllet st1·öm elle1· mycket. Den· Enda nackdelen är de fasra kostatt få veta vilken långväga resenär störningar kan det bli rätt hektiskt
naderna, ~om verkar olägligt för
man lyckats få tag I. Svaret gav innan allt är igång Igen. Man försmåföl'b1·ukare.
dock till resultat att ålen märkts I står, att det vid fall av behov gäl-:
Man kan gh·etvls ,-änta. att
Lerberget dagen före fångsten, ler att ha alla grejor l ordning.
strömförbrukningen skall stiga.
varför resan ju Inte varit så lång Ansvar~t för en vak~vande fyrvilket dock Inte är så angeläget i
sedan märkningen men I ana fall man är Inte så litet.
just dessa kilowatt-Jakttidel'. lien
gått gan.;ka fort.
det onormala nuvarande förhållan·
det ska Il väl Inte räcka så länge.
-gq.
I övrigt noteras att allt fler bå·
tar lämnar de& våta elementet och
Intar sin vinterplats på planen
ovanfl!r slipen. Sedan man Väl fått
.----. -·-.
båten över på slipen dras den lätt
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Ingen kälkåkning på
farlig :Mölle-backe

Hört och Hänt vid Kullanäsan
..Sitter ~mm varmt och behagligt ett träd skall se ut och vad det går
bankad inomhus har man Inget för, lägger ner mvcket arbete på
obehag av vare sig storm eller ky· att skaffa vackra ·julträd.
la. En sådan kvällsstund kommer Under de senaste dagarna har
samtalet I.n på stormhlstorler. Käl- många 1 Kullabygden överraskats
Iarmästare Anders Nilsson kan be- med att få In främmande samtal
rätta huruROm I hans barndom en på sl.na telefonapparater. Fenome.
kraftig ,virvelstorm drog fram ute net kan enligt Telefonbyrån uppi öresund och stod som en mäktig stå genom att trådar går Ihop eller
pelare upp från vattenytan. Att ni.. genom uppkommande lnduktlon&iion sådan händelse sedermera In· strömmar I -ledningarna. Man hu
tr~ffat i dessa tra~ter kan han inte emellertid satt Igång Intensiva fel·
erinra sig, men väl stormar ute på undersökningar för att komma till
andra breddgrader under åren till rätta med problemet.
sjöss.
Skulle genomslagen bli så kraf·
,,
tiga, att man kan höra vad de ta·
:\o!ed mer eller ~indre fra~:ngang !ande säger, är det tillrådligt att
får affärsmänne~ i .~essa stromspa· lägga på luren och nmäl f'' hål·
randets dagar forsoka ordna med
a
a or
julskyltning och eklärerlng till jul. lanMt till telefonstationen. Man
I llölle liksom överallt annars har får inte lov att yppa vad som så·
man också visat upp vad man har lunda obehörigen avlyssnats._ Skul·
att hjuda och första julskyltnings- le någon Inte veta om denna goda
kv''llen v r alla skvltfönster vac- regel, tycker Telefonbyrån att man
ke~t uppl:sta.
•
i varje fall får låta det goda sam·
Snart skall julgranen också pry· vetet avgöra hur man skall handla.
da sin plats på statlonsplanen i ;,\lölle liksom I alla samhällen l
De tysk-svenska lbanden, som
trakten. r år liksom tidigare står skapats genom den duktiga sudetKrappP.rups skogsrörvaltnlng som tyska grupp~ vistelse I Mölle har
leverantör till samtliga dessa gra· nu ytterligare stärkts. Lille HeJ.
nar o~h skngi;mästare Eriksson på mut Dom, som tillsammans m
Krapperup, som verkligen vet hur sl.n familj ltervänt till 'rys

.

Municipalfu!lmäktige i Mölle ha·

i de I gir årets sista sammanträde,
och förhandlingarna leddes av'.
folkskollärare östa Svensson 'Som!
omvaldes till ordförande med An·:
ders Malmberg som v. ordf. Om· 1
vald ordf. I munlcipalnämnden ·
blev Nils G. Nilsson och v. ordf. 1
John Lundin.
1
Fulmäktige besöt Ingå till läns-I
styrelsen med anhållan om förbud
för kälkäkning I :\Uillebergsbacken
och å Kullavägen.
Sammanträdet avsl~ts med alt.
ordf. tillönskade ledamöterna en
god jul och ett gott nytt år. På I
p·
I grund av att v. o~df. Inte var när· i
har fått stå modell till pojken pli . varande framfördes tullmäktiges
Wallentin-tavlan i den nya skolan l jul- och nyårsönskan till ordf. av
1 Nyhamnsläge jämte Mölle-flickan , hr Nlls G. Xilsson.
Barbro Andersson. De ·båda nor· 1•
dlskt blonda typerna lämpar sig
säkerligen utmArkt vit för detta
konstverk Skulle den lllle pojken
fl 11äxa upp I sitt ursprungliga
hemland och I.nte komma tlll Sverige mer lln pi tlllfälllga besök.
så· vet han dOC'k att hanA och hanA
landsmans viste!Ae och insats I det
iillflllllga värdlandet förevigats genom konstverktt. PI al aJtt min·
ntr i.v"11 den lnl~e~IJ• 9JJl ~~
- - Qfre\ltn, dl ban~ alt\S oc:JI.

IQlOtS..
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· Hur vote det Jtt tnbjudj dtn.l!I·
1e mbdeuen att n!l!ftr& vid av--
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Stenspecialist Karl Hlomkvist i lVlölle
- vårt lands äldste kommunalarbetare?

..

. .

.

Sveriges äldste kommunalarbetare? Ja, epitetet är kanske inte
alldeles oriktigt, om man bortse!·
frän; en och annan pensiönär p:i
ålderdomshem, som i män av
kra.fter och energi deltar i olika
göroi;ncl.l.
.·......ÅJt -~31-ärige Karl :Bfomkvist i
''·" Nföfle''hör till de allra äldsta, som
mot timavlönat arbete deltar i

1

I
.\i

. ~I

..·.• ·: · ;;;;:; >j·>tfä:i~,,~~ii]~?;\{t')f:icte·~d:;1~äj!~1f:asti~W.~~;:g:1~;
·. · ·::.ty.tvet .Hans omsorg och nit att
båUa::. alla gatubrunnar klara är
.
..
oomtvfatligt och han torde också så lÄnge han orkar vara tillförsäkrad att fä övervaka dessa
angelägenheter och handha göromålen'däi'med.
Att äldre människor med lust
och intresse för arbete gärna
skaffar sig något att syssla med
är ju inte så ovanligt, men som
Mölles Kalle Blomkvist varit mect
att så att säga förändra traktens
natur och kanske därmed ocksi.i
kultur är mera ovanligt. Mängn
av de vackraste stenmurarna sådant är Blomkvists speceialitet
- har murats av J:ionom. Nu gcir
han bara och väntar på att ·få sätta igång uppmurningen av en
mur till ett hus, som skall grundrenoveras efter övertagande av
en sommargäst.
Det ·där med ändringar i naturen hänför sig till området utmed Norra Strandvägen i :Mölle
De .flesta tomterna där har till·
kommit genom sprängningen för
stenkrossen i seklets början. 'Cngefär vid Grand Hotell och norr
ut- gick berget med· branta stup
·ut ·till havet och någon möjlig. het till bebyggelse fanns inte, för·~ärt. bergssprängningarna lämnat
. phtts för såväl tomter som väg.
Pä Blotnkvists egen tomt stod
själva krQssen och han som 1 he, la sitt ~i\rhaft stenarbete som huvudintresse, deltog med liv och
lust i arbetet.
.
·
• Blomkvist är född i Höja. Un·
gefär som ett par av sagans gesäller vandrade han och en kamrat i unga år ut i världen för att
sökil sin lycka. Efter en tids ar, bete i en gruva en halv mil frän
i Hyllinge, där. de dock inte trivdes, vandrade de båda vidare och
kom till ?.Iölle år 1899. Engagemang vid krossen synes inte ha
varit svårt att få och sedan har
Blomkvist som sait vigt sitt liv
åt denna Norra Strandväg, där
han nu också bor och resiäerer
på egenhändigt framställd tomt
Från själva bergssprängningsepisoden finns säkerligen massor
av intressanta episoder att beTätta från den tidens Mölle-liv
vilket också kommer fram vid
samtal med äldre l\Iölle-bor. Mycket folk drogs till platsen och köpenskap och handel ökade så att
man kan tala om ett slags stenrush. Isaac Svenssons affär, som
är en av de äldsta på platsen,
startade blygsamt i ett p. ar rum
i nuvarande John Larssons hus
vid Södergatan. Affärerna fick
.,,..,...,v;no nrh' man kan kanske ta'.·"''

,~·.·

I

Kalle Blomkvist i en
la om guldgrävarliv 1· · d
skala
mm re
·
Bryg~?r lades ut vid Norra
~trandvagen för stenens lastning
1 de danska stenskutorna. Sedermera anordnades spår för transp~rt till hamnen. Enligt Blomkvist var. det bl. a. en dansk firma Klem &:. ~Ie~·er, som hade
hand om sprangmngarna. Enligt
samma källa är. det svårt at~~säg~ hur långt ~nften hade strackt
s~g. Det berattas dock, att uppt~ckten . av en. sällsynt bl~mma

typisk berättarpose.
d häll
1
ra
har hans kung ~ghet f !rl
ga om st7n tagits i anspråk: A1
loppsledmngar har också höt
till hans gebit.
Alltjämt intresserad av dess
och hithörande. ting bor han nu. ·
ungkarlshushåll tillsammans me
en son och reder sig fint. ~ar
intresse avspeglar sig i mån€
och välvisa råd, då arbeten kor
mer till utförande i samhälle
och reånga är de tips han kan 1
de sentida, som ärnar utföra n
got, som berör grunden i gat•
föranl~de b~ron ~yllenstierna och vägar.
a~t vidta _åtg~_rder for stenkrossmngens mstallande. Så skedde \
o:ks~ så s~åning~'.11· vilket i och
1
"if~r sig '..ant av storsta betydelse.
da det gallt att bevara berget som
n_atm~~kyddsofu.7äde..:Vart det herit ha~ m~d omskran~: fo:tsatt
d~_ift ar. eJ gott att saga l clag.
F.ormoclllgen hade en stor del av
be~get försvunnit och stenindu'.
str1en ..s!?elat. en stor roll i Kul·
lens narmgsliv.
l\Ien inte bara i fråga om ber·
get har Blomkvist "satt spår" i
samhällets stru!~tur. Förutom de
vakra stenmurarna minner också många gatuarbeten om hans
verksamhet. Backen vid Gran cl
Hotells avtagsväg var han sälunda med att spränga av och
jämna ut 1921 och på många an·

I
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Lördagen.den·: 19 nov. 1955

Hört och Hänt vid Kullanäsqn
..
.
~

De senaste dagarnas relativa ky- mans med sina klasser hjälpte
la och friska väder har. hjälpt till dock till att för nämnda barn göatt helt kläda av Kullabergs blad- ra de sista minuterna på svensk
skrud. Det går med stora steg mot mark i Mölle så ljusa som möjligt.
jul och i storskolan tränar barnen Skolbarnen hade samlat ihop till
för fullt under ledning av fru All- en avskedsgåva i fqrm av ett bokce Wallentin för att bjuda Jcamra- verk till kamraten och då tåget
ter, föräldrar och målsmän på en rullade ut från stationen utbringtrevlig julfest med µnderhållning. ades ett taktfast och kraftigt ·1eve
~. ~;;. - ...:·; .. ·:'.'.'.·.:::·. ·:,
med önskan om lycka· på ,färden
Annar.s har .det.. i ...öv;igt._ yarit och för framtiden r det• nya· men
gallS~!l tr§(und~r._de;_gå.9~- höst- ändå gamla hemlandet< :: : ·
månaderDa.' Mati: sa!mar '"i!rbetarna · ....;. - . ·, · · · : . .
på vli,g· till oclf·.ff'ån ·täm,'lken på Att vandra på_ KajJa~_ är ett
morgnarna; kvällai: ·oclr: mtd:dags- stort nöje, som· .ej.Ock·. krävef 'Viss
raster. Hj~ens sn.~nde Par ock- ansträngning. I synnerhe~ o~ man
så skapat, .. en . . f!ll,'.lä~i;n .:tys~d i väljer de svårast.~ .bac~ .......
kvarteren·_rlint för~taget;,Ma_n går Ett sätt att slippa besväret i bac-·
liksom· i väntan på att de så små- karna och ändå få njuta den· omenlngom skall komma igång igen. delbara närheten : till 'naturen är
..
.. att ta en tur l jeep uppför ba'ckKonsekvenserna for de anställ- sluttningarna. I anslutning ·tlll en
da har också nu börjat bli kä~~ rätt besvärlig olyck$ändeise på
bara. Den tysk-sudetska kolonlll, berget, passade Möllehässle Bilsom ett tag räknade 60-talet med- verkstad på att prova sin nyanskaf.
lemmar, har tidigare i viss ut- fade räddnings- · och Utrycknipgssträckning -decimerats. Efter fa- jeep uppför de branta ba~ 1
brlkens stängning har ytterligare terr~gen. Det Var något av . en
en familj återvänt till hemlandet.. upplevelse att ta· plats l fordonet
Denna familj som drivits hit gen- och på krypväxel lätt .och .slkert
om krigshändelsernas spel hade ta sig upp bland buskar och trän.
lärt sig att trivas väl 1 Mölle och Det är kraftiga fordon, som säkert
hade säkerligen också blivit goda är mycket lämpade att ltrypa fram
svenska medborgare inoµi kort. ·på oländiga ställen och ta rätt på
Då nu grUllden för vistelsen här bilvrak.
• ..
.
var undanryckt återstod intet an- Dock sätter Vi l allmänhet ~u
nat än att .återvända till hemlan- mera värde pä att vandra till fots
det, d~r såväl arbet~ som bostad uppför berget. Men det .är en anvar ordnad. Ett av barnen !ar nan historia. • •
fött 1 Möne· och hade börjat vaxa
~
·
·upp ~l:i,r, varför avsked~t för de
minderåriga var rätt smärtsamt.
Lärare Gösta Svenss9n tlllsam- r.....
')
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Lörd~ den 12 nov. 1955
.t

'Hört och-Hänt I vid Kullanlisan
Medan h~tmörkret alltmer tät· med tjänligt inriktade vindar vil·
tar lugnar tillvaron ned sig eft-er seleda ålarna och föra dem in mot
iöstens kommunalpolitiska avgö- land. Malmberg kan således berät·
~anden. Sedan de många och långa ta, att man vid goda förhållanden
iebatterna smälts i lugn och ro kunnat få fångstredskapen propp:illsammans med gåsen, har man fulla med ål på så grunt vatten,
1äl också kommit till den överty-latt vattnet nätt och jämt täckt
~~Isen, att det kommer att ordnas fiskredskapen.
1
på bästa vis. Det är att hoppas att :>örsen inte skall bli lika barskra· En fråga, som urinvånaren i
pad soni träden nu blir allt mer Mölle ofta får höra är: Vad i all
för varje dag på Kullaberg. Fast världen sysslar ni med på vin·
Mårtens-knäppen i år kom alldeles tern? Frågan är i och för sig rätt
för tidigt och lövfällningen är skrattretande då dagen för de fles.
ovanligt sen.
ta är fylld av verksamhet från
- - arla till särla. Den som t. ex. vill
AltillgAngen I Mölle hamn har göra en god fångst måste upp I
varit ganska sporadisk. F. tullöver- ottan och sedan flyter dagen hän
uppsyningsman Anders Malmberg i allehanda bestyr.
menar, att vinden kommit från fel - håll. Den en tid rådande sydosten Föreningslivet är också blomst·
har fört ut Uen från denna sida rande. På den fronten är det till
av berget.
·
synes damerna som leder. Till de
Uttrycket ålamörker kan för en i förut existerande föreningarna har 1
fiskets mysterier ej insatt "upp- ju i år den med stort intresse om- 1
länning" verka rena utrikiskan. fattade Fågelviksklubben kommit. 1
Men efter hand lär man sig att det Där läggs ned ett gott arcete för 1
helt enkelt avser, att tillsammans att skrapa ihop pengar till det kä· 1
- - - - - - - - • ra badet. Damerna har inte nöjt .
sig med att anskaffa och tillverka :
handarbeten. Den ersättning man :
tidigare lämnat värdl.nnan för kväl· :
len för kaffe med dopp läggs nu :
ograverad i kassan, varför kassö- ·
%1en, fru Gertrud Elfversson. efter 1
varje arbetsafton kan öka bank· ·
tillgodohavandet med ytterligare ·
några tior.
Men männen har också börjat
intressera sig för det vällovliga
syftet. Fyrbiträdet Ragnar Wllberg har sålunda på lediga sunder
tillverkat en vacker kyrka med in·
byggd belysning och skänkt den
till klubben. Den kommer nu att
ställas ut till beskådande i någon
·av affärerna. Sedan kommer lottförsäljning att äga rum och dragning verkställas. Klubben får därmed ytterligare tillskott för sin
verksamhet och Vinnarna en vacker julprydnad, 'som dessutom
minner den lycklige om ett gott
och osjälviskt exempel.
Heder alltså åt den glade givaren och tillverkaren. Men inte min·
dre åt de okända givare, som skic·
kar tior lite då och då, eller åt den
dom som säkert också Vill vara
okänd, men som håller på att med
finaste söm sy en duk, också den
för att lottas ut.

..
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Mmdagen

den 19 dec. 1955
--------

Årets sista sammanträde
med Mölle fullmäktige
Mölle munlclpalfullmäkllge har haftlgen genom ...mhäl\et upp tlll grlndar>lsta sammanträdet för Aret under na hade nämnden tYckt vara alltför
ordrörnnneskap
av folkskollärare fA. En bilist som frAn sidogatorna
Uiisla Svensron.

:. _ komme~ ut J>.A. Kullavlgen har tnte

LämsstVl"elsens meddelande att till inöjli!lhet att se märkena och erter·

ny ledat~ot etter statlonsmästare Tage komma parkeringsförbUdet. Nämnden

.-·~

Holmberg hade: utsetf.S :r.. Jailtl?i".. li:rlk 1,>egärde där~ör .rullmälctlges uppdrag
Olsson. Presldlerr.a I fullmilktlge och att hos länsstyrelsen göra · framstllll·
nämnd omvaldes. I nämnden om.-aldes nlng om ytterligare förbudstavlor att
il\·en byggmilstare Gllsta .. Andersson. placeras vid avtagavägen Ull Grand
löjtnant Frank'.·Elfver:•.'lliil,· )nl~,\iare H(!te~~ ·oc.!t ".!rl Hotell Elfverson?. av·
.\ke s,·enswn och ny\"8ldes •dlI',t!.ktör tag"v~g. &a1Dt. ),'Id Storhallsbacken.: Hr.
Elf,·er t:lfver.sson samt t.ull_tji\nst<1man Axel&Son ville· även ha ·en vid -.cafe
Nils .Ake .Jansson ·ert~r tr11flkb1Ulgare Centrum.. Fullmäktige gav nlimnden
C. i\xele..,n och fl•kar!! .Petter Petter&- I uppdrag att hos llln&stYre1sen gilra
•01\,
.am av"1igt ·sig. ':1 ::'•hftl0odnis- framställning I enlighet med förslaget
nämnden kvarstAr' jii'r'nväJi•t)änsteman och biföll liven hr Axelssons förslag.
Nils G. NU""""· självskriven. och Mot beslutet reserverade sig polisman
konditor Gösta Weilberg samt DY\1ll- Bruno Johansson.
de• ingenjiir Karl Erik Jönsson efter Som ny frlga anmälde munlclpal·
frisörmästare Knut NllBson som av&allt nämndens ordfÖrande förbud mot
sig ·och brevbärare N.· .J.,s,·ensson. En klllkAknlng I Möllebergsbacken. Enledamot utses av lllnsstyrelsen. Ledll· llgt •naste ·1ttalande frän lllnsstyrel·
m6terna i hyggnedsnämnden och sen borde framställning om förbud
hamnstyrelsen kvaratAr yt(erllgare ett göras, vilket ocksA blev fullmäkllges
Ar.
beslut. Sammanträdena nästa lr skall
Till elverkschef omvaldes mlilsre hlllas enligt samma 01-dnlng som tid!·
Viktor Johnsson och till bokförare vid gare och kungöras bl. a. genom annons
eh·erket hsndelsförestAndare John I Höganäs Tidning.
Erik Johnsson. T111 revisorer för sam- Nilmnden fick 300 kr. för lnltöp av
hället utsågs fröken Hanna .Jönsson duplikator och reservation av medel
samt Ingenjörerna Claes Paulsson och tlll nästa Ar bifölls enligt nämndens
Karl Erik .Jönsson. T111 suppleanter. förslag.
.
med uppdrag för en av dem att delta
Mun.lclpalordföranden anmlilde att
I granskning av byggnadsnllmndem arhetst11lstAnd erhllllts Ull den nya
och hälsovlrdsnämndens rlikenskaper avloppsledningen 1 Strandvligen. samt
utsAgs hrr. Rudolf Pyk och Arne dlstrlktstngenjör meddelat lgAngsitt·
Svlird.
nlngstlllstAnd med blbehAllen rätt Ull
Bordlagda frAgan om höJnln,r av av· statsbidrag. Om sAdant kan erhlllas
glrterna för skolbad upptogs Ull be- vet. man Inte nu.
handling. DA folkskolstyrelsen Inte
hart nAgot att Invända beslöt den av
munldpalnimnden föreslagna höjning·
en frAn 40 Ull 80 öre. En del bord·
lagda frlf(Or om gatuarbeten och tra·
flkkommlttens yttrande behandlades
därerter. Kommitten hade framlagt
olika förslag tlll förbättring av tra·
fik· och parkeringsförhAllanden I
salllhlilleL Förslaget hade behandlats
i uimnden och en del frAgor redan
avgjor'a. Resten nr föremål för fortDet gångna Aret 1<yn.q för
satt utredning I samarbete med bygg.
folknlngen vid Kullanäsan i ni.got
nadsnämnden och slutglltiga förslag
vidsträcktare bemärkelse ha varit
torde komma pi fullmäktiges bord vid,
ganska gott. Vid närmare gransk·
ett· senare sammanträde. Fullmäktige
liod~•ände vad eom Atgjorts.
ning kanske till och med övervä·
Pl .Jl'Und av ökade ko.tnader för
gande gott. Vi för v!ir del tacka
saltning enligt fullmäktiges beslut I!
för det gångna och önska en god
viras och kostnader för kroasning av.
fortsättning p!i det nya.

Trevlig Julfest hos-,,,ö/leharnen
Barnen 1 Gylleröds folkskol il
Mölle hade på lördagen ano~t son; skänkts av barnens föräldrar
en BynnerUgen trevlig julfest. ti avs utades med ett slämnlngsfullt
Vilken förutom liraren även fö:l luciatåg, varefter härolden !iste
äldrv och anhöriga inbjudits.
· upp ett tack Ull lärare och gäster.
På programmet stod underhåll- . Lirare _Svensson fick en varm.
n!ng av bunen själva med Sån hJ!';tad Julhälsning tillsammans
musllt deklamation och dans Säg, m
en vacker·blo1111na och ordför.
! skilt Utmärkte sig de medverkand°; : d : I lokal~:Vdelningen av Räd.
klasserna i engelska så .
. . . . rnell• froken J3lenda Rosen.
originalspråket under
på berg. fkk rörd träda fram oeh:mot.:
lärare Gösta Svensson samt ~ av taga hela Inkomsten från kvällen
sketch på Anna Maria Le!in
.~ ki;., ~m hjälp åt, behövandlltt "Porträtterna". Som hfnnes ~d~~··.~l)_n tackade yarmt å
nåd uppträdde fru Alma öhrströ
Barnens vägnar: de duktiga
~Il stor förnöjelse. Pigg konfere: =olbarnen ,O<:h framförde även de
c1er val" Christer Elfverson lisan;.' kvi"rlarandes · tack för. en trevlig
de från ett långt sigillprytt doku· . låd, :..$9.~t .. betonade givandets
m~nt. Programmet. vart även In· ~ Je och vard~t av att barnen I
gick gott kaffe och goda kakor ga år får lära sig erfara denna.
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Hört och hänt vid Kullanäsan
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sten anmälde nämnden att gatuanslagen Inte kommer att rH.cka. Fullmiiktll(e godkiincte I ammråktagande

av
)

~·tterllgare

t.too kr.

1'"i:r('~;tm1n•;.•n··,. \·i°•!\\•~;r~ r;i ~f1L'.lf"U·
'e parkeringsförbud utefter Kullavä·

be-I driften
ra sig märkbara. Kommer inte
lgAng igen torde det s!i
småningom fil !it~rverkningar, Inte
bara på samhället utan pA kammunen i sin helhet. Gång efter
annan ryktas om tillverkningens
igångsättande på ett eller annat
sätt. Hittills föreligger dock intet
bestämt besked. •·

Den nya ordningen· med mun!·
clpalfullmäktige debuterade p!i nyåret I fjol. De personer som del·
Nedslående var, att det planeratagit I besluten i Ar utgöres väl de reningsverket I Nyhamnsläge
i stort sett av samma som i fjol. fick stoppas p!i grund av klago.
Det är bara den skillnaden att ve- mAl över dess placering. Man fr!i·
derbörande nu är valda och bör gar sig också. nu, om det med hän.
känna ett vidare ansvar än förut. syn till den allmänna nyttan och 1
dll de •kulle fatta si11a beslut på de stora kostnaderna, som det all- ,
allmänhetens vägnar.
männa kan förorsakas, om beslutet
N!igot överväldigande nytt i fr!i· uppgives eller ändras av högre t>ch planeringssamarbete mellan
ga om beslut har kanske inte satt myndigheter står i gott förh!illan- landskommunerna och Höganäs,
spär I föt-valtningen, men det gäl· de till ett benhårt h!illande pA en- stad.
.
ler väl nu som förut att rätta mun· skilda meningar och rättigheter.
nen efter mat•äcken. Av de medel, Det är emellertid varje enskild ·För !ildrlngsvärden har i vår i
som sparats frän g!ingna år har svensks rättighet att frambära si- kommun beslut fatr11.ts om uppfö-1
dock vissa beslut avsett att använ· na synpunkter pA fattade beslut, rande av det första pensionärs·
das för bl. a. avlopp i större
va.rf~ de inte är annat än att hop- hemmet, vilket väl ocks!i kommer;
fattning än tidigare, då man nu pas. att det nya liret i varje fall till u~örande, antingen 1 Ny·!
gått Ifrån allt för långt gående och skall föra med sig ett avgörande ~:imnslage om avloppsfrågan i
kost•amma utredningar.
av frägan.
loses - eller kanske på annat stil·'
•
_ _ _.,
le. Samtidigt har planer utarbetats l
I övrigt är att märka, ·att H 55
på ändring av ålderdomshemmet.
inte "•lev den succe som väntat
Trots från den nyssnämnda frå· Kommunens beslut ~-ynes i dessa
var. Mölle har dock kunnat inre- gan emanuerande besvärligheter stycken stå I god överensstämmel-1
gistrera en bättre turistsäSong än kunde det nya skolbygget i Ny- se· med den· nyligen framlagda
pä många är, ätminstone vad fart hamnsläge föras i hamn und"er liret redningen om Aldrlngsvärden, som
och fläkt beträffar. Evenemangen och med vissa mOdifikationer i frå. understryker önskvärdheten av en
har avlöst varandra och man har gan om bekvämligheter tas
mera öppet anordnad sådan.
kunnat konstatera en uppryckning bruk på det nya liret.
- - i
I turlstlivet. Den stora Operation
På folkundervisningens områ·
På många områden har således
Kullen drng många tio-tusental be- de Infördes ~så ~n obligatorisk planer mognat till beslut och I
sökare till trakten och ett llknan· åttonde klas oc
vissa fall även kommit till utföde evenemang har aldrig tidigare
s h denna Inriktades r~nd!!. Att ~ sker f!ir väl I allt
gått av stapeln Inom Kullanäsans starkt på undervisning I praktls· vasentllgt sagas vara lyckligt och
domäner.
.
ka yrken. I ett måhända .11.nnu utmärkande för det gångna Aret.
dunkelt töcken skymtar i framtl· Allt stillastående innebär ju till·
Ett
den förverkligandet för.v!ira trak· bakaging. Det tycks dock på
na är dystert kapitel i det gång. ter av den nlo!irlga enhetsskolan. många håll råda starka meningar
t
ets ~lstoria var givetvis drif· De första stegen på denna väg togs om att man skall skynda 1.11.ngsamt
k~°: f~~f!8nde vi~ leksaksfabri· under det gångna året, då man· i och ~l!tta beslut om kostnadskrä.1
har givetvis' uV~krunga~ häralltlsvk ~vetandet om att samverkan pA vande,åtgärder föl"'lt eflet' moget 1
r ommuna po
.. detta plan lr nödväildigt, ·igång· övervigande.
· l
synpunkt ännu Inte hunnit att g& satte ett gemensamt utrednin_. . · ·
.gq.
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Hört och Hänt vid Kullanäsan
Sedan julfirande och tjugondag en förlängd brygga och trappor,
Knut är överståndna har ·effekt!· sandlåda, bänkar m. m. Nu får
viteten börjat inriktas på andra man naturligtvis inte glömma att
ting. I de lugna dagarna så här i det finns fler badplatser inom
januari har till och med en och 11amhällets domäner, som bör bli
annan börjat rusta för sommaren föremål för.'·omvårdnad, vilket· sä·
med inredning av sommarlägen- kerllgen också blir fallet, ·samt att
heter och rum. Det är ju också bra det .är många fler l'Om gJ()rt och
att vara tidigt ute Innan vårbi'åd· .göri.samt kommer att'·gör1f en 'itld
skan sätter in. Och på Kullaberg insats i den unga föreningen.
ser knopparna misstänkt stora ut - .~ 7 , . .
. ...... · . ..
i det milda vädret.
· .. :I,:.:Ji~~<gick ;vr 1,.~J>ä.nning .och
- - vllntad~·.:;pJ.· det "ovanliga· eveneFöreningslivet hat• också börjat ma!lg~t.: J.!l~d stenfiske.· .vid bad·
sätta fart på nytt. I Ingeborg··Ny:s l>.ryggil.n ·'sedan länsstyrelsen förskyltfönster· kan ,.ålunda beskådas [ klarat;;att .•man Inte behövde tlllett · alster av handslöjd, som. i stå~:: Ull sådant inom en rajong
sinom tid skall dra ett strå till av :IOO meter från Rtranden.
· stackrn i form av bidrag till FåEn.,.vacker d11g fick man dock
!l'<'lvik<'ns utrustning. Det är rrk- mcdrlrlandet att den för projektet
tor Axel och fru Alma öhrRtröm av~edda. "fiskebäten" skadats och
som egenhändigt förfärdigat, må: måi;.t.:gå hem till Tyskland för re-,
lat och utruwt en ·,•acker \'agga parati<fn. Under våren väntar man•
mecl tiflhi)ran!le dork-baby och det den dock tillbaka till Hälsingborg. ·
iir bara för lutgade spekulanter Hamnbygget har välvilligt lovat:
att g<'nnm inhan<llanrle av en lott allt bistånrl för att få ut en båt
fresta fru Fortuna att vända sitt och fiska upp de besvärliga stevälhrhag mot ltöparen. Att man narna.
dessutom hjälper den livaktiga
Fågrh·ik•klubhen att hjälpa till
Till lite· mera mog<'n ålder kommed Fågelvikens Ull'ltstnlng är ju na Mölle-bor'kan berätta hurusom
hara ett plus och \ itlna1· om god man I deras ungdom samlades och
samhäll•anrla.
rrnsarle upp på frivillighetens väg
Särlan anrla har rektor och fru •å att vägen ut I havet blev mera
öhrström genom förfärdigandet 'lättillgänglig. De största och längsitt al~l<?r \•isat, trot• att rek- re ut belägna stenarna kom man
torn numera lämnat samhällsbe- givetvis Inte åt och det planerade
st.yrr.n och njuter sitt otium.
storfisket skulle alltså bli en geneFågelv iken var redan på hans ralrensning" Hoppas nu bara att
aktiva tlcl föremål för hans intres- man Inte hugger i sten beträffan. •e och den utrustades således med de detta även till \•åren.

Stort avloppsarbete
igångsatt i Mölle

l

0

av

Hälsovårdsmyndlgheterna l lä·
net har på order från högre ort
Inventerat llandförings- och sumpnlngsplatser I våra trakter I anledning av gulsotsepldemlen. Man
önskar förvissa sig om att ett upprepande av sådan epidemi Inte
skall behöva förekomma. Från
dessa trakter föreligger emellet'tld
Inte något som skulle tyda på att
förhållandena äro tillfredsställan·
de.
-gq.
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·1Jö~t. och hänt viJ..!Kuiianäsan
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Det egenri'lmliga fenomen, som till besvär fö1· dem, som regelkallas sjörök mitt i kylan och som bundet brukat ta sig ett salt mid·
uppträder som om vattnet kokade, \•interdopp. Nu har emellertid det
fiirehädade Isbeläggningen. Och ekonomiska utfallet fört med sig
; någon:· dag senare kunde också att man måste inskränka på drif·ungdomen ta del! fina isbanan i ten en smula under midvintern.
lMöJle· hamnbassång i besittning Det behövs ju då Inte eldas bara
''.till stor · förnöjebe. Ä \'en Mölle för att värma badvatten. Man mås"moS~e bjuder på fin skridskois te dessutom se till att hålla varmt
"för·.närvararide, häromrlagen hade varje dag så att rörledningarna m.
Höganäs samrealskola friluftslov m. Inte fryser sönder o. bränsle~ på den Idylliska
isban<n såsom kostnaderna är just nu höga. I stället skall nu under tiden en del fel
traditionellt brukar inträf'ia.
Som ett slags skiltvakte1 . ha1· på rörledning-dr och panna och ben grä hiir av avloppsrör ställt tpp hövliga reparationer göras.
-gq.
ig längs med Strandvägen. Det 4'
en bit av den länge påtänkta avskärande ledningen. Därmed tas
också en del besvärliga avlopp
bort och avloppsfrågan löses för
en hel del fastigheter.
,Kylan är väl ännu för stark för
att böka I jorden men till de' första vårdagarna hoppas man atr ha
arbetet färdigt. Med ledning av erfarenheterna av detta arbete kom·
mer man väl sedermera att över1väga om utbyggnaden skall fort·
ttas I en följd och åt norr eller
öder. I dagens kostnadsläge och
reditrestrlktioner kan kommullerna inte planera för stora arbe. ten I taget. då man i allmänhet
måste lita till egna medel.
EntreJ>Tenörer för arbetet är hr ·
Axel Nllssop •och Wllhelm Eng- •
dahl I Lerhamn och kontrollant
Ingenjör Bengt österberg.
Att varmbadhU&et Inte är öppet
under deJl kallaste tiden har val'lt

t

E

I

I

Trots kylan gdr det bra att komma i jol'dcn tack i:arc Rröderna
Jollan ..son.• .•torå grävmaskin, I gropen jobbar r11treprenöreT1111
Anders F:ngdahl och Axel Nilsson. Niim.ndr.n.< ordföra11de Nils G.
Nil.•.•on är intresserar/ å.•kådare.
•

I

ArhPtPt 111Pd dPn stora avskliran. om utförande av denna IPdnings
:d.. avlo1•pslPdnlngPn vid Strandvä- del. lgångsättningstillständ har begt'n l )fi;J)p har n11 trots ~Pn rådan. viljats av distriktsingenjören ·i
de kylan satts Igång. BriidPrna Jo. Malmö med bibehållen rätt att sehanssons ,ll'rävmaskln hadt' på män. nare söka statsbidrag, Entreprenödagf'n dOC'k inte några svårigheter rer är hrr Axel N'il•son och Vil·
Rtt komma I JordPn. MPn på sina helrn Engdahl I Lerhamn. Arbetet
ställen får man tillgripa spräng- är kostnarlsueräknat till cirka
· nlng PftPrso111 tj.'ilt'n är 40 cm.
10.000 kronor.
Arbetet ingår som en del I en
avloppsplan för Mölle samhälle,•
som på sin tid utarbetades a\' in. genjörsflrman Kjessler och Man-i
. nerstråle. Fullt utb_,·ggrl skall led-·
ningen enligt planen börja längst
'1 norr i Mölle och gå utefter hela:
'stranden och utmYnna söder omj
brandsiatlorien. Där •kall ocksa 1
slamskiljare byggas och klorering!
Införas. Den grövsta dimensionen
på le<iningen kommer att uppgå·
tlli en meter,
Det var december ifjol som munlcipalfullmäktige fattade beslut

~O'/? cl t~ ~.- {
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Brandkåren släckte gnistan hos BTK
· · · vid poängrikt bandyskämt i Mölle
1

•

Brandmännen brinner av segerlttsta. Bilden tagen i halvtid och visar fr. v. i nedre raden· Gösta
Elfversson, brandchef Gösta Andersson, Eilert Nilsson, Ake Sv6nsson, stdende fr. v. Nils Nilsson (domare) Clas Jönsson, John Erik Johnson, A.rne Jönsson, Nils Jansson, Sven Olsson, Ake·
Sahlsten och lagledare Erik Nilsson.
.

Mölle har de senaste dagarna fått
tlllgång till en ypperlig skridskobana
på den stora hamnbassängenE is. Ungdomar från samhället och trakten omkring har en 'ypperlig pl3.ts flJr sin
skridskosport.
På söndagseftermiddagen spelades
en bandymatch som tillkommit på
initiativ. av Brunnby brandkår. Kåren
hade vid ett samk\·äm på ·lördagskväl·
len beslutat att utmana )Iölle bordten-

nisklubb till en bandymateh på söndagseftermiddagen.
Branclkårslaget
uttogs omedelbart och för att alla
skulle infinna sig beslöt man att <len
som behagade utebli eller anlände
utan skridskor kulle erlägga 2j kronar till kamratföreningens kassa.
:Sämnas kan att kassan inte fick någon tillökning!
·
Det ble\· en rolig tillställning. ..\.skitdare saknades inte och alla hade mycket nöjsamt. I brandkårslaget fanns
nämligen spelare som inte stått på
ett par skridskor de senaste trettio
åren. Trots detta lyckades brandm;;nnen hemföra en m'eriterande seger
hela 4-2 efter att ha haft leclnin~e11
i hah·tid med 3-1.
:\latchen gav manga potinger . _och
det utfördes ,·eritabel konsti\kn1:-ig-.

I

när brandmännen försökte· undvika\
att placera akterdelen på den nägotJ
fuktiga isen. Det fanns säkerligen 1
ingen i laget som inte satte en rova•
möjlig•;m skulle clet i så vara'
brandchefen Gösta Andersson ' !oiii.'
vaktaue· målburen. Han.. föredrog att
göra detta utan stålskodd fot. Så var
också fallet med dagens lagledare
elektrikern Erik Xilsson. Han skulle
deltaga aktivt i spelet men efter en'
perfekt stjärnsmäll vid ett bakåtkast!
föredrog haq,att hålla sig passiv.
Efter mat<'
durracl.e liölle BTK:s
ungdomar f• ·~Jet. segrande laget, och
leveropen ! tteracles a,- brandmä.'l·
nen, vilka .. ojöds till reYansch nästa söndag. :\!atchen dömdes av bord·
tennisklubbens 01·åförande Xils Nllsstm.

I

-----------~-~------

Onsdagen den 15 .febr. _1956
Måndagen. den 20 febr.

1956

En Kinas son i Mölle är
acklimatiserad kullabo ,Gammaldansen i Höganäs
öst är öst och Väst är väst
i
hade t.revlig kostymbal
och aldrig mötas de två lyder

--~

den slitna slogan. Frånsett språk·
brytningen och de karaktäristiska
anletsdragen skulle man dock efter en stunds samspråk i lugn
och ro med Kinamannen f. ky·
paren numera cafedelägaren As·
jang Jen i Mölle, som den 15
febr. fyller 70 åt-, mycket väl
kunna ta honom för vilken
svensk gammal farbror som helst.
Asjang, som är hans välbekanta namn i Mölle, såg dagens ljus
i Singapore, där fadern var sll!keshancllare - ett gammalt fint
yrke med anknytning till Kinas
äldsta tillverkningar. Förutom
·Asjang fanns i familjen ännu en
son och två döttrar. Såsoni ofta
sker under krig skingrades fa·
miljen under rysk-japanska kriget och år 1906 lämnade Asjang
Singapore och har sen dess aldrig
återsett· sina anhöriga.
Kina/ödde As;ang Jen.
Han tog hyra på en av OstAsiatiska Kompaniets båtar, des1 tinerad till Köpenhamn. Här fick specialiserat sig på kinesiska fi·
han arbete inom restaurang- ~esser i. sin rörelse, har han tillbranschen, dels som kock Och agnat sig konsten att förbereda
dels som kypare, och fick sålun- en måltid på det omsorgsfullaste.
da från grunden lära sig ett yr- God svensk husmanskost till fa.
ke. Efter något år i Köpenhamn c!la priser är- vad huset bjuder
sökte han tillsammans med en sma gäster.
kamrat lyckan i Sverige och ham- I Asjangs hemland dyrkar man
nade först i Karlskrona. Efter en Buddha, och buddismen var ocktid innehade han också anställ- så familjen Jens religion. Man
ningar i Hälsingborg på bl. a. hade trädockor, som Asjang säTerrassen och Continental. Även ger på sitt korthuggna sätt. Han
i Stockholm har han arbetat in- tror dock på en gud över alla
om yrket på bl. a. Operakällaren och hans fridsamma och stilla
och Hasselbacken.
väsen, som tillvunnit honom omI Mölle har han varit verksam givningens aktning, tyder också
i 22 år. Först som delägare i Ho- på att han funnit ro i sin väster1.tell Olympia och sedermera den ländska omgivning· och lever i
mesta tiden som innehavare av fred med sig själv och med allCafe Centrum.
varon.
Trots frånvaron av rasfränder Hans humor är en god tillgång
och anförvanter trivs Asjang Jen i ,det dagllga livet. Många hisio- :
väl i vårt bistra klimat. Det kan rier, alla lika välvilligt oförarg- .
också vara kallt i Kina, berättar liga, finns att berätta om honom. 1
han. I Sverige bosatta kineser Mest bekant är kanske den l
,finns det inte så många, mest från den stora isvintern på 40- <
:sådana som är knutna till diplo- talet. En hel del fiskare, bland I
matien etc. Annars är det mest dem Asjang, befann sig vid ett r
tillfälliga besökare, artister och tillfälle ute på isen, då denna I
andra resande. Språket är givet- släppte från land : och som ett 1
vis inte så lätt att handsRas med kolossalt flak drev ut mot havs. ·
för en österlänning. Någon vi- Folk i land observerade händel- ·
dare skolgång blev det ju inte, sen och man fick ut båtar i tid.
då Asjang som tolvåring utsat- Endast Asjang fortsatte att i
tes för krigshandlingarnas följ- s~bb ~kt springa mot Ransvlk.
der. En stor del av kunskaperna Formodligen trodde han att isen
i modersmålet har givetvis ge- där skulle törna mot land så att
nom åren gått förlorade men att han skulle kunna ta sig upp på
Jäsa svenska tidningar' går ut- det torra. Så skedde nu inte och
märkt.
.
i sista minuten observerade han
·På tal om det kinesiska kökets faran, ~ efter en del dramafinesser med svalbon och sniglar tiska händelser fick man också
m. m. så har Asjang inte så stor Asjang i båten. När allt var Jyckrespekt för dessa delikatesser. !igen överståndet och man efterRis är den huvudsakliga födan åt frågade · Asjang varför han
. för Kinas befolkning, menar han, sprang på så galet hlll svarade
och ris kan vem som helst laga. han.
•· Då det gäller fnom restaurang- Alla driva med .Asjang näringen i vlistt!rlandet verk- isen med!
.
' samma kineser tänker man i Stor är emellertid den aktning
· ~örsta hand på kokkonstens mäs- Asjang tlllvunnlt. sig i Mölle sam- .
tare. Ehuru ,Asjang således inte hälle och säkerligen· kommer ;
· ·
många bevis härpå till uttryck pä ,
högtidsdagen till denne fjärran ,
österns son och en av Mölles 1
mera namnkunniga invånare.
1
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Kti.~tiansson,

fru Thyra Bli:ct, Ktwt Berg .och Gotthar Blixt
i tr(l'IJlig mundering.

! '.Förenihgen Gammaldai9iens Vän- tanterna Brun, Gtön, Gredelin med
:tler i Höganäs . hade i! lördagen sin farbror BIA och dessutom verk·kostymbal j V.ästra Matsalen. Om· ligt roliga.pajaskostymer. Dansen
:kring ;mo medlemmar hade kommit tr_ådctes till taktfasta tonerna från
: tilfstä~s och stämningen var den Blixts orkester.
lbästa. · .;
· ·
Under kvällen förekom ett myc-.
Mänga l]ade ,infunnit sig i kosty- ket uppskattat uppträdande ·av
.mierlng (>Ch ett stort antal vackra Holger· Pedersen och Gunvor Anoch roliga dräkter kunde beskAdas dersson till ackompanjemang av
däribland Etik XIV och KarinlKjell Thore.
Månsdotter l stiltrogna dräkter,
. ,.

,
I

Mölle. BTK på en
. ·trevlig årsfest

..
•._.

Mölle bordtennisklubb höll på
, lördagen · årsfest på Turisthotellet
i Mölle under mycket angenäma
· former. Tillslutningen var stor
och stämningen god. Före supen
underhöll At'thurs orkester som
även svarade för kvällens dansmusik.
'. Under en paus utdelade municipalnämndens ordföllånde · Nils G.
Nilssons förtjänstpl,ketter till de
tre bästa spelarna under det gångna året inom A- och B-lagen. Båda
lagen har avverkat -16 matcher.
varav 8 borta. Av dessa har A-laget bara förlorat en och haft ett
par oavgjorda, vilket räckte till en
andraplacering i Skåneserien. Laget har endast stannat två år i
varje serie och nu hoppas man
att nästa gång komma upp i div.
III allsvenska:, även oin det inte
kan bli innevarande åi-, då flera
av spelarna fullgör militärtjänst
och har svårt med träningen. Blaget vann under det gångna året
andraplaceringen i serien: I Alaget fick Ingmar Ols$on, Bo Nilsson och Roland Frank utmärkelser och i B-laget Thomas Ny, Jan
Andersson och Bengt Svensson. :
Efter utdelningen av förtjänsttecken utbringades ett kraftigt besvarat leve för klubben och spe• \'> .-~larna.
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Kattagille

Hört och hänt vid Kullanäsan

l

Mö/le

:;

Alla utomhusarbeten har pA na, bistra vinternätterna med pA
grund av kylan i stor utsträckning dessa ·breddgrader ovanligt starka
måst inställas. Arbetet med av- knarr ·under skosulorna hjälpt till
loppsledningen i Strandvägen i att kvarhålla det senaste snöfallets
Mölle kund,1(.il\.te.Jullföljas::genom vackra vita täcke pA Kullabergs
tilltagande tjäle. Nu dröjer det skogklädda sidor har isen utanför
nog ett bra tag innan det kan Ater- själva Mölle in inte lagt sig till
upptagas, såvida: inte enA;tor och ro.
kraftig omsvängning inträder i vä· I den kalla och klara luften har
derleken.
morgonrOdnaden från den bort·
Till påskdagen 1 april hoppas över Kockenhus uppstigande solen
man:docl(~;a,~t k_UJ!~å..: 0 X~ta )tla.r, skapat ett vinterlandskap av stor
sA .jltt påsktrafll~en...pA .Strandyä- skönhet, men samtidigt är solgen .skall kun.11a .fortgå .o~hindrat. strålarna ett löfte om den ur vin·
:Av:"föi'sta.o;dagens'c'arbete>att;:döfua' terris järngrepp befriande och härtycks också finnas förutsättningar liga sommartid som komma skall.
för ett snabbt fullföljande av Ater··:,•·stKepdiac~;i\f • · · · ·
ädfe'.'för
.
.

r~;:~~~n.,~~,}~~;~~.na:av.'
FÖ~ ~i{åg;;&:rt>eiet'

s~ ·-tr-:.

3.7-f

Lö~n den 18 ·febr.

1956

pä: i<~naberg..

har situationen varit: ungefär de_n,-; ::
samma. Tränade skogshuggare
måste ge upp för kylan. Kamrer
Eric Jönsson kan berätta, att
klyvning av virke varit hart nar
omöjligt. dA yxorna ·bara studsade
i det hårdfrusna träet.
På fabriken fortgår ännu en del
arbeten och'ett antal man är ännu
sysselsatta. En del uppgifter att
driften Ater skulle upptagas kvarstår dock ännu obekräftade, fast
spänningen givetvis är stor lik·
som önskningarna om att Så skulle
kunna bli · förhållandet i någon
form.
·
·

Fast de pA morgonsidan blekgrö:

.

·'

''

N4gra av de maskerade deltagarna i kattagillet.

Kattgllle, d. v. "· "lå katten ur
tunnan . nted åtföljande kattabal,
gick igär traclitinnallt av stapeln
i ..
1 l\fölle. Nyhet för årt-t var att
Om.. det Inte had~ varit så !l\'ln· ström pA väg att söka sin lycka i .tvi, Jag, juniorer och oldbo:ys,
kallt. skulle det varit ·underbart ·I fråga om jakt på en ~avsutterl stlllde upp. Bland oldbo;vs återatt vistas på KullalX'rg i dessa da· \'Id Kullabergs kust.
fanns tvA till oigenkännlighet
gur. Den wiinga k,\·lun 11igger docl<
Utt<•rn. i fruga häller till I sin maskerade fllck6r, Inga-Ull och
hincler i ,·iigen fik en lwl del vin- Min \'i<i stranden någonstans vid Berit Svensson;"l!lom med friskt
ternöjen. ·
.
berget. Dä1·ifrlln går den ut pA fis· 1 humör 1 bröders och avrlga 'POJ·
Milt i <len värsta k\·(an och hl~•S· ke, som nu till 1l:1gs i motsats till kars lag dammade på tunnan
l<'n hiiromdagen tog tlock branclkå· sportfiskarna far förläggas under nummer.. två, sedan drt n1indr"
ren ett berömvärt initiativ. Genom isen.
pojklaget' gått sin match.
· båttrafik så länge det gick ha<le
Jägaren hade vaktat en hel dag ~I ·pQjklaget hade dessförinnan
hamnens ishnna blivit ojiimn. Se· vid hålan för-att väf!ta ut uttern ~engt Änders Wellberg, Thomas
dan man på söndagen sopat bort
•
snön gick det ändå inte att åka - annat kan inte göras. Men ut· Cillman, Matts Svensson, Karsten
skridskor. Nu tog hrnn<lkAren ern var Iis~fg och Inte. lätt att lura i!1ird (fjolårets kattakung), Per
fram sin motorspruta, hamnens ut. fnst han I bland ~·ar framme I lllger, Hans Wellberg, Folke
vatten pumpadt•s upp genom ett hålet och snusade. Havsutterns Johnsson, Björn Sahlsten och
hål i Isen o~h sprutades ovanpå
rister E!fverson i festliga dräk·
Ull Pn ckn fina•te isbana. som piils anses \•ara \"ackrare än "in· ter tilr publikens stora förnöjel·
också flitigt nyttjats av skolung- larulsutterns" och ·den är också se tagit hårda tag med sin tundomen om eftermicldngnrna.
stiirre. Allt entlgt sakkunskapen.
. Kattakung i det mindre laget
Nu vill mun naturligtvis önska blev I år ·Folke Johnsson, som
god
jaktlycka
men
det
är
Inte
Cick
mottaga "kattaprlset" av Mar·
Strax vid sidan om I lilla bAt·
hamnen hade man samtidigt be- utan att inan ömmar för den duk· g;ireta Hjort såsom tecken på sin
·
'Värdighet. I granr!sklädd kärra
kymmer med för mycket is. De tiga uttern·ändå.
Uttern har mycken konkurrens
•rslades han sedan frän ·valplat·
båtar som fortfarande ligger k-Vnr
om
fisken
från
sportflskarna.
som
;n. I det större laget segrade
fryser allt mer fast och skruvas
I
dessa
dagar
hemför
stora
fång·
11 demon maskerade Arne An·
upp av trycket. För att minslta
·
risken. för ~önclerskruvning ge- ster. Då inget annat arbete kan ut· ' ·ee.
Många bilar hade parkerats vid
nom isläggnlng<m fAr issågen rättas händer det att personer sy·
stematlskt
blir
yrkessportfiskafram och Isen närmast sägas upp.
Eftersom allt i dessa dagar hand· re och ägnar alla dagar åt den väl·
!ar mer eller mindre om kyla, sä· lovliga näringen.
-gq
har mölleborna också blivit er:.
bjudna att ·köpa kyla! I .detta fallet
gäller det·'· uppförande av frysfackanläggniitg. En · anordning,
som intet samhälle med självaktning kan .vara ·utan.. En· firma.· I
branscMn: har·tagit upp ·provteck"
ningar för ätt utröna lntress~ ocb
gAr det l)ela"ll1op·hat·kanske Mölle' ·
snart sin fi'ysanläggnlng. !?om.det
nu är. t'lnps··nål'maate anläggning
I Nyhamnsläge eller på mejerk!t. ·
Det är meningen ·Om andelsförenlngen, för en ·sAda'1 skulle .IM!t,
vara sA att· delägal'lla: Så amAnlng·
om blir- verkliga· ägare ·till"' sina·
. fack, kommet·' till stånd, att'. frys·
anliggningen )~kali · l!-PPföras pA
Firma Ingeborg· ~y:s fastighet: Då
blir den ocksä: c~trillt belägen:!
byn och lätt atn1esöka ·I.samband
med den vanliga ·~·/i,ippk!Spsnmd'an
· för lntlggnlng eller uttagning· av

-Hört. och hänt vid Kullanäsan

1

matvaror.

·. :.• .J

·

I

Utterjakt hör lrit11. till vani!gheterna · 1 vårt land.' . Hlromdagen
111ötte. vi. em~d jägare Hag-

hamnen och AskAdareantalet var
stort. Så vinterlikt som i Ar har
det sällan varit på fastlagssöndag fast · kylan välvilligt hade
mildrats några grader till evenemanget.
•
Sedan man slagit katten ur
tunnan vidtog kattabal I 'stotskoJans gymnastiksal.

·
•, _;.

··:n~it~agen den 28 fehr. 1956

~Hört och h~nt ·vid Kullanäs-;;;

------::..::·==~~~~--------

Fjärl'an den dröje1· - den efter.
Uingtade våren. Isen vl81ir · ännu
1Inte stor lust ·att sUippa taget f
strandkanten och hamnen, så att
fisket kan komma ·1 gAng. Stenbl·
ten blir sen I Ar. MAnga gAr och
längtar efter den härliga aromrika
stenbitssoppan tUJredd på egen.
händigt llancjförd stenbit och med
diverse goda tillbehör.

Sjökaplen
HJ. Bengtsson,
Mlllle,
'15 lr den :S febr.

Sjuttiofem Ar fyller den 28 rebr.;
sjökapten Hjalmar Bengts-·
son, Mölle. Redan .s9rt't 14-åring .
gav han sig till s:lilss med barkC'h.
"Skatan" av Hälsingborg, och kom
sedan med pA långfart i barken
"Halvar". Styrmans- och sjökaptensexamina avlade han åren 1901 .

-m.

D. gick däreft<'r som l:e styrman i barken "Venus" av Göteborg inen övergav 1906 segeJskutorna och tog anställning I Otto
Banks rederi I Hälslngborg, där
han blev befälhavare 1911 och '
tjänstgjorde till 1946. Han har. se• :
dan varit befälhavare I Sal~nrede- :
~ierna till 1949, då han gick I land.
Han innehar Emmerymedaljen I
guld.

vid c:len fruktansvärda flygkataMed hänsyn till den s-arart, som vilar över Kullaberg, händet dA o. då. saker o, ting, som kan
vålla olyckor och rllddningspådrag,
bl. e. fall fl'An branter, drunkningstillbud eller kanske rent av skogsbränder. Även om räddnlngsberedskapen - brandkår, hemvärn
och räddnlngspersi>nalen 1 Mölle
- besitter en god beredskap hänDe bofasta flst<arna I ·Mölle Ur der det att utryckningar kan unmycket obenägna att ge sig ut på· derlljttas.
Nämndeman Henry
den Is, som ännu finns kvar för Svensson, som ledde e~ •panlngs11tt dra upp en vack!!r torsk. SA grupp vid flygolyckan, · påpekar
mycket mer benägna är tlllresande att -man borde kunna köra över hesportflskare. varav en del har haft la berget med den mindre brandbil
mycket god fiskelycka. och tagit som finns stationerad f.Al'IJd, Väupp flera tio-tal. kilo per tur.
gar finns nästan b~la vägen över
berget. Endast · på en s~äcka av
Till eftertanke stämmer dock en 4-000 met~r sl!:ulle man behöva
sorglustig episod, dA en av turen rensa upp. sA skulle man fA en
säl'Skild gynnad sportflskara i den fullgod skogsväg att tilJgA vid ut.
härliga solen dröjde sig kvar sed;;n ryckningar. Han menar att det vid
·flskesllllskapet begivit sig hem. förefallande behov skulle ha myc.
Han Inväntades givetvis med tan- ket stor betydelse om ·räddnlngske PA fAngatens storlek med spän. manskap kunde ta sig fram åkande .
nlng på hemorten. DA han Inte an- sA IAngt som möjligt. Personalen är
lände som beräknat uppstod oro dA inte sA utpumpad efter en bäf·
;och man kontaktade Mölle och po. Jig rusch uppför bergsbran~erna
! lisen för efterspaningar. En hem· och kunde· därför redan frAn böri förd cykel och senare pA kvällen Jan sätta in mer kraft I arbetet. Nu
'Ingående
underrättelser kunde har det ju Atgjorts ganska mycket
~dock Jämna besked om att ingen ät vägarna I skogen p4 J>erget. fast
olycka Inträffat. fast Isen l dessa man ur dt:nna synvinkel tydligen
,dagar kan ge anledning till far· kan.ha ytterligare önskemål.
- .... ·
.
.'·,;_.]hAgor.
,"{; Det Inträffade manar till sådan i I veckan.efter olyckan har "fly,
förlllktlghet, att man helst är flera gande tunnor" :vid öv.nlngar över
1
11 sällskap &h att underrättelser Kullaberg åter svept ÖV!!r bergs; bör lämnas av ensamma fiskare topparna vid olycksplatsen och .
'som dröjt sig kvar pA hemvägen. ned.över Mölle.. I klart väder är.
·
det naturligtvis Inte någon svårig·
Flygläkare Löfberg hade>, som het och ser mycket "elegant ut.
tidigare anförts, mAnga goda ord
att säga. om den lokala hjälpen
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Hört och Hänt vid Kullanäsan·

·.

,,-....,

Påsken n.ärmar sig raskt, men
kylan håller. I sig. Påsken I Mölle
·är eJjest en repetition av sommar~ns turistsäsong och så lär det
trots allt bli även l år fast raggs.Jckar och vantar kanske måste
höra till utrustningen. Hotell Kullaberg och Strandpensionatet slår
upp portarna. Påskbal torde det
dock inte bil år, då Grand Hotell
. Jnte öppnar. För övrigt pågår där
reparatlonsarbeten. Bl. a. får så! lunda personaiutrymmena en behövlig ""ansiktslyftning" i det att
. de gamla utomhusinrättningarna
·U'.bytas mot moderna sådana med
installation av rinnande varmt och
kallt vatten etc.
- Man har fruktat· att avloppsar·
.bJtena på· Strandvägen skulle Jägga hinder i vägen för påsktrafi.ken, men med den rådande kylan
tord~ något arbete inte kunna be·drivas ännu på ganska IAng tid.
:'fåsken hinner säkerligen gA över
1· :--an detta arbet1! börjar på nytt.
'.Tjälen är på sina håll rätt djup
'och Bröderna Johansson ~om står
·~ör ·qe flesta "djupdykningarna"
på landbacken I Kullabygden, kan
iy>plysa, att den på "'"" håll är
;.Hppt!mot en meter.
~-

relsen fått rätt många problem på ,

halsen att avgöra. Bakgrunden är'
ju den stol'& ansvällning under
turistsäsongen och önskan att allt
skall förflyta utan olyckstillbud.
För den skull tillsättes på förslag
av nämnden en trafikkommitte i
Mölle under fjolåret, och det är
dess betänkande som efter förslag
av nämnden håller pA att manglasNu senast har man tagit upp till
granskning och även föreslagit en
stoppskylt vid Asgatans utfart på
Kullavägen strax nedanför Lunds
fotoatelje. Sikt och övriga förhAllanden där har gjort att man an·
sett att trafiken ut på den större
vägen borde stanna upp före utfarten.
Sedan landsfiskalen tagit sig en
funderar• på saken bar han emellertid ar.sett att ett traflkdelarmär·
ke borde göra samma nytta och
det har de kanske också, dA ett
sådant märke ju delar upp trafl·:
ken i sina bestämda filer. Frågan
är väl blott om man pA grund av
siktförhållandena kan placera ett
sådant påbudsmärke så att det
blir väl synligt både uppifrån oc~
nedifrån backen på Kullavägen..
För hastigheten på fordon, som
far ut från Asgatan exempelvis
j,.;..· ,_ ·nedför backen, har påbudRm~rket.
I frApCom trafik så har. jjnssty- givetvis ingen Inverkan.
L.~
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Lördagen den. 24 mars 1956
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··Rädda Barnens årsmöte i Mölle
. •.•

.

'

~

;" i;,kai11vdelningen av.Rädda·B~r,joch allt intl'esse uncJ.cr gångna
nen har haft ett välbesökt och året.
trevligt årsmöte. Det inleddes ·av Föl'eningC'ns räkcnskapC'r för
ordf. fröken. Blenda Rosenberg det gångna året balanserade på kr.
som hälsade välkommen. Särskilt 4.086 med en behållning i runt tal
vände hon sig till kvällens före· på 2.500 ler. Medlemsavgifterna
dragshållare, dlr. Zoega i Hälslng· uppgick till 454 kr. och I inkomsborg. Han underhöll därefter med ter har bl. a. influtit 600 kr. fl'ån
en fängslande och lärorik skild- lotterier, från auktioner 832 kr.
ring om en resa till kaffeplantager· och vid kaffeservering 2i7 kr. Till .
na i Västindien .• Föredraget följdes centralstyrelsen f Stockholm har·
av en av ·dlr. Zoega själv uppta· för höstlnsamlingen avsänts 1.000
gen färgfllm.
kr. '1'111 barn inom kommunen ·har·
I sitt tack till föl'edragshållaren anskaffats kläder och skor och
kunde fröken Rosenberg betyga, ved har lämnats till en familj.
de närvarandes · varma uppskattAnsvarsfrihet beviljades. I sly·
nlng över att få njuta av en skild- relsen omvaldes ordf. fröken Bien.
ring över d<'nlfa del av jorden. Ef· .da Rosenberg, v. ordf. fru Alice
er kaffet fölfde' årsmötesförhand· Wallentin, kassör fru Ann\-I.ilsa
Pålsson och ledamot i styrelsen
Ungarna.
Av styrC'lsens årsberättelse fram· fru Maja Wallcntin. Till revisorer
gick. att föreningens medlemsan- omvaldes fru Rut Jönsson och ny.
tal under Aret varit 227. I februari valdes trädgårdsmäst. Evert Lars·
hade anordnats arbetsafton med son, Krapperup, efter fru Svea
samkväm och den sedvanliga höst· Larsson som avsagt sig. Till att be.
festen som avhölls på "Tillflyk· vlsta sammanträdet I Malmö ut·
ten" blev 111ycket_ lyckad. I decem· sågs fru Anna-Lisa Pålson.
ber hade barnens. föräldrar m. fl. . Vid dragning I ett skinklotteri
Inbjudits till fest i skolan, där vanns högsta vinsten av fru An·
folkskolans barn bidrog med säng mi.·Llsa Pålsson. Fröken Signe
:och danser. I årsberättelsen har Eriksson hade tillverkat vackra
fru Emmy Andersson, som tlllhört påskdekorationer. Med fru Gerd
föreningen sedan den bildades Klllman som uppskattad auktions·
1941. och utfört ett berömvärt 'ar· utropare såldes ett tiotal. trevliga
bete; hedrats··mect ett särskllt ·.om·· figurer 'för. sammanlagt 50 ·~r.
nämnande. Styrelsen framförde Lottdragning företogs pA. en del
ett tack för allt ~yär~rqgt_~bete. i;u9oi;il..lf~~;.. ~ ~·
..__
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fest för!fölle-ungrarna
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på deftt,111.iYerska dage;nl
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Den tmgBf'BkG Rå.ttonaldagm den 15 mm'S har naturligtrm · firata ;.~
.. av alla fria ungrare. De 19vMVarande ungrarna. i MiJUe"lägret.1'
: bjiJda ·pcl fest av Grand-direktliren G-u.n.nar Ek. I · festligheten. f,
deUog ilvm MiJUe muntcipalfuUmliktiges ord.fiJrande Nils Nilsson 1>3:
med maka. Ungrarna var naturligtvis mycket tacksamma och na-. ;
tianaldagm kunde inte ha firats trevligare under fiir åem varan- ·
de omstilndigheter. Bllden visar ett avsnitt av festdeltagarna i..,,;
GrandB matsal•
. :,1.• -

.
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Mölle blir nu utan sitt varmbad,
fullmäktige anslog inte pengar
Mölle mnnicipalfullmäktige har med sex, varvid ordförandens röst fyra och två nedlagda, att taga
hållit sitt första sammanträde för fällde utslaget, au medel skulle an- disponent Elfversons förslag. Drifäret under ordförandeskap av folk- slåsförst nästa år, då nämnden be- ten vid varmbadhuset kommer såskollärare Gösta Svensson. Debatt- slutat om uppsättande av varnings- ledes inte som beräknats att upplusten var god och under tre och tavlor och man inte ville överskri- tagas sedan nu fullmäktige avsl_!l·
en halv timmar sammanträdet va. da "årets stat. För att efter överens- git de av municlpa~nämnden fönrade hann man med en resl'f'Vation kommelse med fastighetsägaren få slagna reparationerna.
och två voteringar.
avkorta ett takutsprång vid Backa- Distriktslantmätaren hade beSom första ärende förelåg revi- vägen, som visat sig vara till hin- gärt municipalfullmäktiges beslut
sorerpas berättelse med förslag om ders i trafiken, fick nämnden an- i fråga om namn på vissa mindre
ansvarsfrihet för nämnder och sty- vända erfordei:li~\ medel av årets områden inom Mölles stadsplanlagrelser för det gångna årets räken- gat~_anslag... .·_;i )
•
da omr~~en, som in~~ erhållit
skaper och förvaltning, vilket ockFor uppsattan.?e .. av 7tterhgare n~mn ~~digare. Det gallde återså beviljades av fullmäktige. En gat~brunn och forlangm~g av de~ v!indsgrander:. parker och J?.lanteomfångsrik redogörelse för räken- påb<?rjade
avloppsledmngen
i rmgar etc. Namnden hade lamnat
skap.erna förelåg för första gången Str~~dvägen fick nämnden lov att ~örslag till namn och fullmäktige
enligt det nya bokföringssystemet. anvanda ytterligare. 1.9~ k:. av andrade endast på ett av _dem. AnBalanskontot slutade på 133 966 avloppsanslaget. Förutsättnmgen tagna namn blev Granstigen, En·
kr, med en ölcning av municipal- är distriktsin~enjörens godkännan- s~gen, Högkullsi:enen, Lyckemose.
samhällets tillgångar av l7.000 kr. de och att. överensko~else om Pi~~vall~n, A~igen, ..Asbrinken,
Bokslutet enligt räkenskaperna ba- ar1>1;_tets ~~örande kan träff.as.
Bjorkerodsren:_n,
Mollebergsstilanserar med 158.827 kr. och ett For utforande av reparationer i g~n Bran~lld anda ned till Kulla·
budgetöverskott av 17.359 kr. Av v~rmbadhuset . hade municlpal- vägen, Glantan (med ,,an~pelning
195S års anslag har dessutom re- namnde~. i. enhghet med munici- .På,, det ?mla n~net Glantehall. serverats 32.381 kr. till innevaran- palfullmäk.~iges • tidigare beslut .en , Tradgårdsst1gen och Hagtor1de å
olik anslag ,
. framlagt forslag, som kostnadsbe- net.
· ·
.. räknats till 8.000. Täckning före- .
..
.
r av
a
En lång_ deb.att u.~span~ si_g har- slogs ske av medel till fullmäkti- Ny ordforande 1 hamnstyrelsen
på om ersättnmg for avlasnmg av
f"" f
d
.
·
lå
Eft lå
tid c· t ·· in
el-mätarna vid årsskiftet. Oklarhet ges or ogan e ~amt geni?~ n ur
er ng
s Jans gor g som
förelåg om vem soin skulle utfört egna fonder. Ärendet foranledde hamnstyrelsens ordförande. hade
detta arbete vid övergången från en lådngvladrig. dfebåatt · och ämdening- sjökapten Nils Pyk på grund av
. b-ord.~ordning t ill e~ annan. arna
e a es 1 r bibehållande
ga om v r etoch
av ålders,k""l
. 1se·
en upJ?
varmbadhusets
a anhåll"it om b ef rie
MunlClP.a~amnden hade foreslagit hänsynen till samhällets ekonomi, från uppdraget att vara ledamot
att åvläsn,mgen skulle anses vara sedan disponent Frank Elfverson och ordförande i hamnstyrelsen.
att betrak~ som ·en extra sådan föreslagit att driften vid varmbad- Municipalfullmäktige beslöt bifalla
och att ersattning skulle utgå m~~ huset skulle nedläggas. Underskot· framställningen. Till ·protokollet
60 kr. Mot detta beslut hade sjo- tet ;på driften har under de sista intogs ett tack för sjökapten Nils ·
k_apten. John Lund':11 reserve~at åren utförligt redovisats i en av Pyks långa gärning i samhältets
. sig. Sedan fullmäktige grundhgt municipalnämnden 'under fjolåret tjänst. Till ny. ledamot efter Pyk
I fund~rat _på proble~~t beslu~?e framlagd utredning. Fru Olinsson utsågs Vid fyllnadsval förre kust' man i enli~het med namndens..for- vilie ·aktivera frivilliga krafter, bå- överuppsynsman Anders Malmsl~g men till detta beslut anforde de damer och herrar, för att hjälpa berg. Till ordförand.l'! i halnnstydi!~onent Frank Elfverson reser- till med det ekonomiska. Hon pe- relsen utsågs vice ordföranden i
vation.
kade härvid på det goda resultatet styrelsen sjökapten John Lundin.
För täckande av utgifter i sam- damerna i Fågelviksklubben redan Ingenjör Karl Erik Jönsson hade
band med Kullensektionens sam- åstadkommit i fråga om medels- på grund av avflyttning avsagt
manslagning med Luggude Kraft- anskaffning. Mu'nicipalnämndens sig alla uppdrag i samhäUet. Till
intrt!ssentförening anslogs på för- och hälsovårdsnämndens ordföran- ledamot efter honom i hälsovårdsslag av municipalnämnden 890 kr. de anförde det stora värde före- nämnden utsågs tulltjänsteman
Municipalnämnden hade .efter komsten av ett badhus.har för hy- Nils Ake Jansson,. Till revisor efbyggnadsnämndens och fastighets· spenen och att många sommargäs- ter' ingenjör Jqnsson utsågs sjöägarens hörande föreslagit att ter i:äkert kommer att sakna bad- kapten Nils Bengtsson.
mUrhörnet vid Kaffemöllan i kors- huset, särskilt då vädret är dåligt På grund av. att municipalfullningen Kullavägen - Harastols- och utomhusbad ej så tilltalande. mäktige avvisat nämndebs förslag
vägen skulle avrundas på sam- Det underskott som uppstått un- av reparationer i varmbadhuset
hällets bekostnad. Municipalnämn- der fjolåret får ses mot bakgrun- föreslog härpå municipalnämnde.n biföll nämndens förslag. ·.
den av den osedvanligt varma dens ordförande att av de för detta
Den av trafikkommitten före- sommaren, då ini;cen ville bada in- arbete avsedda medlen högst 2.000
slagna breddningen av Asgatan omhus. Han vädiade dock om att kronor skulle få tagas i anspråk
vid Nils Pyks fastighet blev ett fullmäl;:tlire . skulle noira betänka för sprängningar i Asgatan. Med
brännbart ämne. Nämnden hade sitt. ansvar för samhällPts ekono- ändring av sitt tidigare beslut i
föreslagit att abetet skull~ bedri- mi då man e:ick att fatta beslut. ärendet beslötfullmäktige bifalla
vas i etapper och medlen anslås i Dispenent Etfversson ansåg det nämndsordförandens förslag.
staten för varje år med början oförsvarligt att lägga 25 nrocent _ På 'förslag av nämndsordföranunder nästa år för att engångs- av skatteintäkterna ni\ r'!rift och den beslöt också att ·med A 'B
, kostnaden inte skulle bli betung- unnerhåll av ett varmbad)1UR som Kullabergs Nat;ur upntagna <lii:kt•«~nde.
· kräver mer och mer 1mcJe.rhåH och sioner om gemensamt underhåll
Av flera ansågs emellertid. att allt mindl'"e besöks, allt eftersom av Ransviksvägen skall fortsättas.
riskerna var så stora att något skul- man får flel'" badrum i hemmen. Att sätta häck oinkring lekplatsen 1
le göras redan innevarande år. Ef- Efter votering. beslöt,« mun!ci- ville fullmäktige inte vara med
iter votering beslöt fullmäktige palfullmäktlge med sex röster mot om.
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Lördagen den 31 mars .1956

Nio

brunnhyhot~ll

ansöker om

måltidsfria sprituts~änkningen
'

Brunnby kommunalfullmäktige har
hållit sitt andra sammanträde för
Al'et under ordförandeskap av skogsmöotnre Erik A. ErlksROn, Krappen1p.
Sammsnträdet var undanstökat på ett
par tlmmnr och debatterna var Inte
~ allt för IAngdragna.
Sprit utan måltid.
Nio hotell och restauranger Inom
kommunen hade ansökt om rättighet
att under tiden för försöksverksambet
med sprltutskllnknlng utan samband
med mlltld fA denna rättighet. Endast
ett närlngsställe med sprltrilttigheter
- Hotell Mor Cllla I Arlld - hade
inte ansett aJg Yara betjänt av de nya
· bestämmelserna och sAledes Inte sökL
Utan debatt tlllstyrkte fullmllktlge ansökningarna frAn Hotell Arlld och
Strand Hotell i Arlld, Grand Hotell,
Hotell Magman, Hotell KuHaberg, Hotell KullagArden och Turisthotellet I
Mölle, Hotell Lerhamn i Lerhamn och
Hotell Tallbacken I Strandbaden.
Till bnvndmän I Brannby sparbank
utsAgs för Innevarande Ar tlli Arssammanträdet: Henry Svensson, Gerhard
Olsson. Gasta Svensson, Gunnar Lelre,
till Ar....mmsnträdet 1957: Gottfrld
Olofsson, Alfred Fex, Botvld Göransson, Frank ElfVersson, till årsmötet
1938: Magnl MAnsson, Albin Persson,
Bernhard Bengtsson, Karl Erik Bengtsson, till Arsmötet 1959: Folke LllJeblad, Knut Freigard, Willism Hemström och Erik Jönsson.
Arsredogörelser frAn nykterhetsnämnden, bibHotekarlen vid folkbil>lloteket och SLS-blblloteket I Brunnby lades utan erinringar tlll handling·
.ama.
Lönenämndens anmälan om inglnget
kollektivavtal med Svenska kommunalarbetareCörbundet för skolvaktmästare
och skolstäderskor godkändes och lö.
nenimnd•n ·nck fullmakt att I Cort·
sättningen JngA avtal för ytterligare

.

------

för förbättring av skolorna eller av ·
kommunen ägda fastigheter.

öl oeh vin
Kommunalfulhnäktlge tillstyrkte
liksom förut DYkterhetsnämnden ansökningar om pilsnerrättigheter från
Emil Nilsson-Rosenberg, Djupadal, Elna Mårtensson, Caft! Centrum, Mölle,
och Albin Magnusson, Caft!trädgirden,
Mölle. UkasA tllistyrktes i samma ordning ansökan från fru Alllda Bengtsson om till'StAnd till utskänkning av
starköl Jämte vin pA Strandpensionatet I Mölle.
FattlgvArdsstyrelsen fick 5.000 kr.
till kostnader vid utredning om Alderdomshemmets till- och ombyggnad·.
Industriområde
Sedan f. d. Bräcke folkskola försålts
för lntlustrlellt ändamål hade det '"isat
sig nödvändigt att företaga lindring
av byggnadsplanen sA att skolfastigheten med omgivande område I stället för som nu lir fallet kommer att
upptagas 1 planen sAsom lndustriomrAtle.
Byggnadsnämnden hade anhållit om
fullmäktiges fullmakt att ansökan om
ändringen och kommunalnämnden
hade tillstyrkt.
Hr Henry Svensson menade att
man inte skulle hindra utbyggnad allt
för mycket, då det fanns rörelser som
behövde mark. Sedan kommunalkamrer Frelgard redogjort för de möJUgheter, som f. n. står tlll buds för hantverk och Industri, befanns den föreslagna Atgllrden vara den bästa. Hr.
Hasselberg ansAg att man skulle förlägga Industrierna utmed järnvägen
på mark. som tidigare avsetts för
ldrottsindamAI och hr Bräbed ville
Inte vara med om industri och hant- i
verk I bostads- eller villakvarter. ·Fu11mäktige biföll byggnadsnämndens av
kommunalnämnden tillstyrkta förslag.

sUidninpper1110nal utaver en heltid•
ansllilh.I <K"h tvi deltidsanställda skolF tksk 1 t
t
h k mm
1vaktmllstare. som det lngAngna avta· n.'lm~den ;:d~ ·~~.:i.u~nga;'":,,_
let gäller för.
giirt tilläggsanslag med 5.000 kr. ·fjlr

°

Skolförsäljningar
Kommunalnämnden anmälde verlr.
ställd försäljning av Smedstorps smilskola för ~-000 kr. och Bräcke folk·
skola för 33.000 k!. och föres!~ att
medlen skulle nsättas till en forsäJJnlngsmedelsfond för framtida ·användnlng \"Id anskaffande av fast egen·
dom.
Henry S\•ensson ansAg att medlen
skulle användas för förbättringar I
skoloma, bl. a. till olJeeldnlngar.
• Ordföranden menade att man Inte
utan turednlng kunde ta ett Stldant
beslut, dA tnan Inte vet hur skolorna
skall användas. överlärare BrAhed uttalade, att allting flyter men trodde
att fullmäktige till hösten fAr ta stlUInlng till an,·ändnlngen av en del skol: lokaler. Skols17relsen kan Ju fi åter·
komma med anhållan om mede1.
Fullmäktige beslöt I enHghPt med
kommunalnilmndens förslag. men pA
förslag &\" hr Hasselberg beslöt msn
tillägga, att medlen skulle fA begagnas

~'::!i':!~r::" ~te~=!P ~!:'.n:i':
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Inlösen av kylskåp 1 tJlinstebostlider
där lnnehavarel" pil egen bekostnad
IAtit Insätta sådana. Man hade föreslaglt viss ordning vid lnlösnlngen och
att förhandlingar skulle föras härom
med befattningshavarna. Fullmäktige
ansAg emellertid att man skulle för·
handla med befattningshavarna först
och bordlade ärendet tlll nästa sammanträde för. återremiss tlll skolstyi·elsen.·
·

Liin<'iirende
På förslag av kommunalnämnden
beslöt fullmälttlgtr till komplettering
av tidigare Ata15anden beträffande egnahemslAn och !örbättrlngslAn att
gentemot staten ansvara för förlust,
som annorledes än genom avskrlvnin·
gar kan uppkomma I den räntefria
stående delen av slutligt beviljade egnahemslAn. att Ikläda sig full ansvarlghet till ett sammanlagt belopp av
högst 300.000 kr. för förskott till !Antagare, som preliminärt beviljats sådana !An, att bemyndiga kommunalnän'lndens ordförande och kommunalkamreraren .att pA kommunens väg.
nar underteckna erfoiderllga ansvarsförblndelaer och att uppdraga ät kommunalnämnden att som förmedllngsorgan i övrlgi fullgöra de förpl!kte1'1er
som enligt kungörelaen åvilar kom-

munen•

. Anslag frln ldrottsringen
Brunnby fotbollförenlng. hade an·
' hlllit om att Atgllrder mAtta vidtagas
frAn kommunens sida aA att förenln·
; gen kunde få anslaget genom Idrotts! ringen för Ar 1954.
Ärendet diskuterades ingående och
br Henry Svenason yrkade med instämmande av hr .Ake Svensson att anslaget omedelbart skulle utbetalas.
Kommunalnämnden hade ansett att
ldrottsrlngen förfarit fUllt riktigt ·att
Inte utbetala medlen förrän Vissa vill·
kor Infriats 'av ldrottsprganlsatlonerna
beträffande frlvllllgt arbete på den
Iblivande Idrottsplatsen. Fullmäktige
. instämde I kommunalnimndens lslkt.
De anslagna medlen P4 1.000 kr. för .
· 1Sö4 finns reserverade 'för fllrenlngar- 1
nas riknlDB ·och !kall. erhAllas· t och ;
med ·att· villkoren ·:uppfyllts.
Hr Vice· ordf:· :Henry Svensaon reser- 1

v$/!'!\D.!$t!J$!f&. :: .
..~··
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· Måndagen den 26 mars 1956
I

•

Hört och Hänt vid Kullanäsan.
Enligt almanackan gir vi medlsklld mark och frågan om lag·
Rtora steg mot en ny · sommar stlftning till skydd mot naturens
och en ny sisong med turism nedskräpning, Om man också
Ioch uteliv. Den tillhörande vir- lagstiftar kan det vara svårt att
'men flr vi hoppas kommer så veta mot vem ·man I en aktuell
småningom.
•
situation skall rikta åtgärder,• då
Med semestersäsongen kommer vederbörande kanske för länge.
semesterfirarna. En stor del av sen har farit sin väg.
rlessa söker. sig per motorfordon
Bäst är om det utefter större
till rast- och campingplatser; Hur stråk anordnas rastplatser genom,
,där kan tlllgA har belysts vid en exempelvis
vägförvaltningamas
1stor rlebatt I Stockholm. som an· försorg, som rlå ock!'å skulle ha •
1ordnats av Föreningen för allmän att svara för viss renhållning av
"hälsovård.
en zon vid sidan av vägarna. För
' Det är dock Inte . bara .svens· .längre uppehåll borde riktigt an··
'karm. som så att · siga ·gör det ordnade campingplatser !ordning·
1nödvändlgaste I närmaste buske ställas och det anses på många·
,oeh sedan llinnar platsen I be- bli!, bl. a. från norskt. att det
fintligt skick åt näste besökare. skulle vara en kommunal aitgeEn föreläsare frän Norge kunde lägenhet. om Inte enskilt lnltla·
Intyga att Inte heller där hade tlv finns. Det är bättre anses det,
11emene bllturlst sA stort Intresse att anordna sådana platser än att
för hygien I naturen. Att emel· bygga epldemlsjukhus. Resultatet
lertid pi alla hlll fanns .ftt .stort av semestern bör inte •yara en
behov av ordentl!Jt ·arc1nade mag- eller tarmsjµkdom -~.\l.tan
rast- och ~-.,·-··~ntyga· bättre hälsa. Inte _heller djuren
des· alllillint. -~ ~fiiiiif6rallt gir fria. I Norge strök förliden
ordnas med avträden och upp- sommar ltta nötkreatur med som
..amllngskirl samt tlllglng till följd av att ha ätit rakblad,
vatten.
trampat I konservburkar med
förblödning eller förgiftning som
Många ritt Intressanta frige- följd.
•ställningar kommer dock med
såsom allemansrätten eller ritten I vira trakter med stor turist·
att sil ·tlger"'pl ·-1lmin
eller en· trafik är kanske förhållandena
.,
- - - - - - - - - - - - - - - · • l l l t e Sl drastiska, fast olägenheter genom camping på sina håll
torde föreligga. I Mölle driver
A/B Kullabergs Natur en synnerligen vackert belägen camping·
plats. där betydande förbättring·
ar också kommit till stånd .under senare tid. I Lerberget har
byalaget på sin mark ställt I ordning .en plats och ytterligare
omrlden kommer säkerligen till :
stånd allt efter som frlgan ak·
tuallseras. De stora motororganl·
satlonerna. har vänt sig bl. a. till
turlstförenlngarna med beglran ·
om uppgifter om vilka platser
som finnas. Allt detta kommer
att sammanRtällas till ledning
för campande turister, så att befintliga platser blir kända · och
besökta och kanske därmed ock·
så andra områden frilagda från'
olägenheter genom detta slags
hantering.
·
Frlgsn om lönsamheten måste
väl dock vara en stark faktor då
det gäller anordnande av dessa
platser. Det är svårt· att tänka
sig, att någon gratis skulle ställa
anordningar. till förfogande, om
Inte Intäkter Inflyter i form · av
platshyror eller ökad enskild kö-·
penskap. För att skapa ordning,:
bättre natur· och hälsoskydd anl
ses det vara en kommunal uppgift. Men även här kan frågas,
om hastigt· genomilade kommu
ner skall plta sig kostnader för
service åt Invånare frän snart
sagt hela landet och en stor del
av närliggande utland I den mån
Inte fördelar stlr att vinna för
de egna lnvinarna. Det minsta
man härvid skulle kunna tänka i
sig vore väl, att avgifter för I
platsernas begsgnande täcker ut·1
gifterna för anliggning, drift och
underhåll.
Dl det gäller rastplatser utef· I
ter de större vägarna finns ju 1
de rikligt flödande bilskatterna
att ta till.
Vid sidan om dessa anläggning·
ar kommPr de befintliga vandrar·
hemmen. Ett stort antal biltul'ister. besöker således varje som·
mar vandrarhemmet I Mölle.
Kanslichefen Halvar Sehlin I STF
Intygar också, att dessa förr åt
vandrare och cyklister reserverade anlägglllngar numera I enlig·,
het med tidens krav även står
öppna för bilister.
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budget för n~Ptaste_ fe_~. åren:
Vid Brunnby kommunalfullmäk.
tiges sammanträde pl fredag föreligger en ganska diger föredrag.
•inpllsta och många viktiga fri·
gor kommer upp .till avgörande.
Förutom budget.förslaget för Ar
1936, vari kommunalnämnden före.
ellr en med 75 öre höjd utdebite.
ring, förekommer ocksl anmälan
om en femårsbudget för lreil-.1956
-1960.
.
Det är de tidigare besluten om
vatten och avlopp, skolor och pensionärsnem, som nu på detta sätt
slår igenom i utgifts- och inkomst·
staterna. Huvudstat.en för 1956
balanserar på ·1.194.525 kronor,
vari ingår ett kommun:alskattebelopp av sammanlagt 526.574 kr.
efter en utdebitering per· skattekrona av 6: 30 (nu '5: 55).
-~

\

Kostnaden för undervisningen
drar som vanligt den största utgiften med i runt tal 335.000 kr.
varemot svarar inkomster i fonn
av statsbidrag etc. med 188.000 kr.
Kapitalutgifterna. för avloppsan·
läggningen _beräknas till 300.000
kr. och vidare föreslås avsättning
till ålderdomshemmets renovering
. med 30.000 kr., till pensionli!"shem
med 26.000 kr. och till branddammar 22.000 kr.
Inom finansförvaltningen märkes . vidare lagstadgad avsättning
till den särskilda skattereglerings.
fonden med 23.000 kr., så att den-na fond vid utgången av 1956 skall
uppgl till 69.ooo· kr.

punkt för kalkyleii. Härutöver anDe sammanlagda driftsutgifter- :
tages· at't I de på li:ommunens eko. na för. perioden beräknas till, kr.
nbml inv~rkan~ {örhlllandena inte 4.328.000, driftsinkomsterna till
inträffar andra nämnvärda förhll- 1.898.000, kapitalutgifter:na till kr.
landen än följande. Penningvär- 2.307.000, och kapitalinkomsterna
desförsämringen förutsättes stan- till 1.790.000. Från drift- och kapina vid genomsnittligt 3-4 pro~. talutgifterna avgår inkomster av
per år Ullder peri9den. Personal· motsvarande art, varför samman·
ökning förutsättes komma att be- .lagda
utdebiteringsbehovet · för
hövas vid ålderdomshemmets ut· perioden blir 2.947.000.
byggnad,· inom hemhjälpen och på
Den·föreslagna utdebiteringshöj~
kommunalkontoret, vartill åtgår
en summa av 50.000 kr. ·för .hela ningen av 75 öre mot nu är dock
perioden. ·Pensionerlngskostnader-· i minsta laget för att·progi-ammet
na beräknas stiga och an.8es under skall kunna genomföras, varför en
perioden· uppgå · till sammanlagt utdebiteringsbalans av 204.000 kr.
38.000. Kostnadsökningen för folk·
pensioneringen beräknas till 4 .000 beräknas uppstå vid ·ingången av
kr. liksom driftskostnaderna 1 och lr 1960, som dock beräknas kunna
med tillkomsten av pensionärs- täckas genom tillfälligt begagnanhemmet. Ko.stnaden för uppvärm- de av medel ur kommunens egna
ning och. underhåll av den nytill- fonder.
kofllna dele~ av ålderdomshemmet
Bland större projekt under perioberäknas till 10.000 kr. lrligen.
den märkes utbyggnad av vatten
För l.\Ilderhåll ay .vissa icke ut- och avlopp med 1,8 milj. kr. till
nyttjade delar av det nyaalagda vilket dock redan anvisats medel,
vattenledniµgsnätet i Nyhamns- som tillsammans med ett framtida
läge räknas m~d. en. årlig utgift va,ttenverjc, soin ej medräknats
av .l.000 kr, frAn 1958 ,men i ÖV· gör att för de närmaste åren krärigt beräknas att. övere~kommel~ ves 't.350.000 kr. Pensionärshemse med Höganäs.om vattenleve:ran- met beräknas till 170.000 kr., ål-_
ser och inkomster. skall göra att derdo_mshemmets renovering till
utgjfterna , uppvägas. Driftkostna· 300.000 kr. och branddammarna till
derna för .reningsyerket beräknas som förut nämnts 22.000 kr. Till
under femårsperioden till samman- fonder avsättes 171.000 och ur
lagt 6.000 kr.
dessa ~anspråktages 219.000 kr.

Foikskolestyrelsen
har äskat att till ombyggnad av
högre avdeiningens bostäder för
en sammanlagd s:umma av 75.000
kr. skulle avsättas 25.000 kr. om
lret de närmaste Aren. Kommunalnämnden anser dock, att skolstyrelsens utredning endast avser
den arkitektoniska sidan av saken
. samt att det ej visats' huruvida
.skolan kommer att bestå· under
en längre tid, vilket får antagas
vara förutsättningen för en mera
genomgripande renovering av bostäderna för skolans eget behov.
Skulle användningen av. bostäderna för skolans egen räkl'ling blott·
kunna påräknas under .en över·
gångsperiod för att därefter stäl·
las till förfogande i öppna mark.. naden ifrågasättes lämpligheten av .
att offra några större summor !
eller binda penningmedel för än- ·
daip.ålet :::ned hänsyn till både belägenhet och konstruktion. Kom·munalnämnden förklarar sig där·
för inte beredd att tillstyrka någon
ombyggnad av bostäderna. Om
kommunalfullmäktige detta oaktat·
vm bifalla skolstyrelsen vill kommunalnämnden att ~engarna avsättes till allmän investeringsfond,
som dock kommunalnämnden med
hänsyn till den aktuella budget·
situationen 'vill pröva i sambandl
med slutjustering av budgeten för
Ar 1956.
Den föreliggande femårsbudge- :
ten torde inte föranleda något särskilt beslut av fullmäktige, men
uppgörandet av denna plan torde ·
vara en nödvändig förutsättning
för att möta de väldiga investe- ~·
ringsbehov, som föreligger under
de närmaste åren.
Det förutsättes att utdebiterln·
gen hela tiden skall vara 6: 30,
som föreslagits för 1956, vars bud·
.sret ocksA fAtt. t.iäna som utgångs-
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· Tisdagen den 3 april 1956

Hört och·· Hänt ~id Kullanäsan /·

Hö.rt och Hänt vid Kullanäsan

I ' Om inte alla påskkäringarna ~.Att
Sällan har Yäl en ~6sk vicl "u • At Ull päsk går det ju an
kop~
i lanäsan ~.ngål~ så ,.1~dl.gt me<~ts~ dem efteråt och spara till en an·
1
vackert va1ler. Desokm nns · a a nan påsk _.det är saker som tAI
har ocksA varit legio.
.
D t . ekra uppslaget kom·
om det b('l"OI" på delta vackra lagrmg.
-~~·ttas med försäljan·
. vädret eller nt<l lir inte go\t k~~t ~;~e~va~~st~: :~ a~nan modell Jäng·
säga, men faktum _est att P•'s, a : re fram: Och vem skulle inte vilja
gen smaka<le oyan_llgt,.g.ot\~aå• ;:~. stödja en sådan verksamhet och
<la~ barnen ~M!f sm ~1~1:;;
kolorit även förvärva en Pgenartad och
tus1 ge lln l.tngt .~tal ' 3 .• • , •
Qkta i\löllc-som·ernler.
åt dem än vad 11onan fo1mu•. .
.

I
l

. r

'tt

t

- - i I
Vid sista brunnbvfullmäklige ut·
För Inte sl'1 många l\~t fin~ ~'\1~~ lovade· Överlilrare Brllhed, att full·
dan nöjde man s,!g 1 }''~na b~der mäktige till hösten skulle få ta
Inte mc<l att a~a .igg . ·
till ställning till användningen av skol·
påsklovet roade sig ~adt nenr·· ·st ·lokaler för hö~stadlet. Nu skulle
ll k
ed att "rulla
cm ot. .
"
p s ·en m
i M'"ll d'"r folkskolUl· man ju kunna befara att detta utPå den tomt
o e a.
. talande Innebar slopande av vissa
rai·c .Jarlhem nu har sm somma1·
o. överlärarc Bråhed har
" villa fanns e~. alldeles l~go: ~:ut~ :~~ll~rtid kompletterat sitt utla·
nlng. Sedan aggen ve er r ge lande i denna angeUlgenhct, och
härdkokts och hemlllats tfsam~~~~: omtalar alt bakom detta ligger den
man pA s~uttnlnge~. oc . rl
stora frågan om utbyggnaden fö~
äggen sA la~ge de holl. Om
si~~ att fA den nio-åriga enhetsskQlan 1
Ihop eller törnade mot en s en
d
och hade hjärtans verket. •
.
man upp em
t t""nka sig nöKullakommunerna har I allmän·
rollgt. Man kan go t fåa h t . så· het Inte möjligheter att ensamma
jet för barn att fritt
.~n ei8iiur var för sig ·klara högstadiet. Bara
~ana hse~~r~;:;~~e:o~~ ~~g;11 s~å.- klass nio är ju uppdelad ~å. ~·e
"l?m
..
·· d 111 d
vid linjer och det fordras spec a o an_mgom f<k•~--d~~l~nge~";:r a~sedda ler och yrkeslä1·are och _lärar~ I
sulan om ac
.
1 • ämnen på· högstadiet. Till·
till och ä_ggen var ju Inte så dyi a ;~~~a till industti och hantverk
på. den udcn.
för praktisk undervisning erford·- - å kanöje har ras också. DE'n samarbetskomm!tte,
Ett annat s 1ags P s
ka al. mellan Brunnbyfo!kskollärar!n~an S!gned Er!;s8 i:.00~ ~:s'b;-J~nslorp och Höganäs har
ägnat sig åt. Hand!g me sm
.
å •tt ro"'ram An·
alltid intresserad och ener- dessa fr!\gor p s1 p '
t.t t
som
•
. f" dl at de allra tingen nu en plan kommer a u .
giski· hart hon l~ö~t=~kt! påskkärin· arbetas för ett gemensamt högs~~
~~~v !~~ ~uo~örsäljas hos Ingeborg dium I någon av kommunt~n~öfgo;
•
.
ä
tt vad dessa al· kommunerna gemensam
Ny. ~fom_ngen.. ~ ~I användas som näs för alla kommuner och staden,
st~n~n~~~~~ ~a:nbibliotek _ ett sA hoppas man till hösten ha ~tt
f~ etag helt i fröken Erikssons an- principförslag klart, så att ~uimäk·
d:- bokintre~era_d recensent och tig~ ~\k::n f~o:m'i~~~t~~:g ~~.
författarinna vid sidan om skolar· vaom~ framtiden.
-flq
betet.
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Onsda~en

den 25 april 1956

1

~"((._yrkoherde Witzell blir

.· f
årets vårtalare z Mölle ·

'"1
I

Vå~en tycks dröja. lika. länge. !'att' det li~ps~.:.,bide kapitalet inte
år som stenbitarna går till. Man kan ;sktillt räcka till· ett ·lyckligi shit.
fortfarande tl llhandla sig de allra I stället lade ·man på båda ställen
läckraste av ilettii slags fiskar for bräder på· grunden och anordnade
vidare .b!!ford'rah till soppgrytan, dans på dessa ända tills man hade
för såvitt: manlrite fAr dem graiis pengar nog· till' sin ·samlingslokal.
förstås vid detta laget. Sedan vår- Mari. hade riktig kapplöpning pA
förkylningen vär avverkats smakilr ömse ·:sidor om gränsen om vem
det förresten bättre än vanliift att soni var styvast att dansa ihop
värma. upp. sig ..med "stenbiqa· pengar. Och sen man dansat fä,.
soppa".
, ·
.
·
, dlgt. ute var det bara att resa väg·
Den röda Smedtorpsgrusen .Iig· garna Ocl! .fortsätta inne "på säker
I ger Jämt och· vacke'rt sedan. den grurid. Riktigt så bygger man kan·
• rullats .ut . bak , ~I .And.eriisons ske inte upp ett samhälle, men till
1 lastb!lsflak och. verkar .också. ·att många: samhällsnyttiga. saker går
göra•gott .på uppkörda'gator. På det, naturligtvis förträffligt med
jämna gator tycks den. ocksi · äta något lockande I nöjesväg.
I sig väl ned i. 'vägbanan,' men .m;m
lliÖlle 'Bordtennisklubb går ock·'
J vet inte vad .som kan. 1$.onµna 11tt så· och drömmer om en klubblokal,
r ske till ':sommaren; orii det .blir men Inte heller på den fronten
torrt och ·dami:zt.lgt. .
. ., .
tänker man nöja sig med drömmar.
I Strandvägen I Mölle. har gräv· Kan man bara fä tag pA lämplig
skopans Ilskna morrande: tystnat tomtplats tänker de flinka grabinför nedsänkan'1e~ av ~n stora barna snart bolla sig till ett klubbkulverten i mask_inbjässens långa hus, allt i det frivilliga samarbe-,
löpgrav. Det,. ser,, prydligt ut .med tets tecken.·Och det är kanske inte I
de snörrätt.lilgd&; rören fast nyttan omöjl!gt att också tomten kan J
torde vara större. : ·
ordnas. Vi hoppas i varje fall det I
Frivilligt ·• kollektivt samarbete bästa.
·
tycks
efter Fågelviksklubbens
Efter matchen paRsar det givet·
start vara dagens. schalager. Allt yis mycket bra med ett dopp l
med tanke på det badvatten, som FAgelv!kens salta bölja eller ett
; Inte kommer att rinna. ut I den ångande ·bastubad eller saltat
nya kulverten frän varmbadhuset. varmbad - allt efter årtiden.
Handlingskraftiga damer --c och
Efter vad som erfarit har man
varför förresten Inte någon gång på hamnbygget i Hälsingborg för
också herrar - kommer. att på tillfället. lagt om programmet och
pingstdagen låta bomben krevera sänker nu i stället i vår ned bevid en festlighet på Grand; som tongkasuner på den plats där Få·
välvilligt ställts till förfogande av ·gelvikens stenar enligt löfte skulle
direktör G;unnar Ek, då han i alla lagts.
fall. inte kommer att ö!ll>na till
TiU en annan säsong beräknar
pingst.
·
man dock att ha behov av detta
Vad .programmet kommer att be- slags sten. varför man kanske först
stå av är väl ännu inte utrett till t!ll ett kommande år får ta ställ·
fullo,.men nog tror vi att den som n!ng till en uthyg~nacl av bad·
efter söndagsutflykten vill .intaga platsen. Tills dess kan kanske
sitt eftermiddagskaffe på Grand kapital ha samlats, vilket vi hopi Mölle i s. k. privat regi Inte skall pas skall kunna åstadkommas utan
bil besviken~ Högsta vinsten kan den av Hernqvist fruktade skatte-I
kanske bli ett helt års härligt sal· höjningen.
1
~de varmbad med eller. utan. tAng
..
vem vet. Man kan allt vad man
, ; 1 ·•
vill heter det· fast det som sagt
:
hittills bara är på spinnsidan som
. man velat. Herrar tycker kanske
'. bättre. om att sitta <>eh dryfta saker
. ?Ch ting lite mer högtidilgt, och
1 intet ont l det kanske. En rollg
. och llirorlk historia berättas från
ett par socknar 1,1ppe i mellersta
Norrland, d'en ena på svenska si·
dan ocli de.n andra på norska~ Man
ville .Så rysligt gärna lia ett •· k. .
medborgarhus eller dylikt. Då man 1
lagt grunden på respktivc ställen 1
vågade man sig inte på att fort·
sätta längre, enär man fruktade
0

.-1

1 ~ Den efterlängtade vAren• anko1nst
tJ,;s i Mölle valborgsmässoafton pA

&raditionellt eätt. Dl mörkningen sän
·.J,r sig över Kuilaberg tändes bålet
'1ld Fågelviken or.h under flammorn""

.Torsdagen den 26 april 1956

i-~n sjunger en singk~r vårsAt1ger

i der ledning av foikskoilllrare GllstB

}. ensson.

alet Ull vAren hAlles i Ar av kyrko-

MÖLLE

rde Gösta Witzell som hälsar vlr"'1
;- lkommen och utbrlnsar ett teve.
Sfter talet följer ett fyrverkeri.
:-i lllajbllet kommer I Ar .att uppbylt.1\,g av tjärtunnor och annat llimpllirt
·-~·aterlal, då uppläggning av ris e•c.
1 stort sett avlysts från fäladen. ne
•- ra rlsbAien var ocksA svAra till ntt
l
ått brlnns tliifredstlllande. Entreenilr Valter Björk står för bAlets

En kvlnnofiirenlng
kommer att bildas I Mölle i dag och
ett upprop om densamma bar under·
tecknats av fruarna Lalla ounsson

och Ingeborg Ny-Höber. Alla Intresserade är kallade . Ull sammanträd<!
på ·Turlsthotellet i' dag kl. 19. Sedan
FAgelvlksklubbens start har Mölle
damer alltmera .enat sig om att vilja
uträtta nAgot gemensamt till samhäl·
lets bästa. Som diskussionsämne I
kväll har angetts nvarmbadhuset l
Mölle'.
.
'

; pbyggnad och .har under v1nten1

- !opsamlat en hel del material.

' ' Efter bAlet följer sA kaffesamkväm
• tA Hotell Kullaberg, där ett trevligt
w·•-~zz
'~'nderhAllnlngsprogram med .muolk,
Kyrkoherde Gösta
· ltaUon och sAng m. m. kommer ett
l nordnas. Vad.som bjudes: under den· från si.väl oamhlllet som bygllen. Al
.. •
• a programpunkt brukar komma som tonen bllr sikerllgen som vanligt
• överraskning, fastän mllil. i allm.tn· stlmnlngsfUll.
· ··
. · ··
·• t följer vlasa hju\spAr i vad avser Om vildreta makter skulje VIU'S"Rll
~ derhAllnlngen. Men man torde na' onådiga att högtidsstunden. vid· bålet
ledning att Nltnta sig en angei>llm Inte kan hållas, ' kommer I atäl·
"~ familjär underhlllnlng.
· 1et ett motsvarande· utökat prograi,n
I Tiii sAvlil bAlet vid FAgelvlken &Om att genomföras pA. Hotell Kullaberv...•
1 mkvämet efteråt pA Hotell Kulla· V"'1'\'ld eventuellt f)Tver~erlet 'kO~
, rg brukar komma mAnga beaökare mer .att upp~udas frAn ~~"·. ' .:
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Fredagen den 27 april 1956

M_ölle kvinnoförening bildad igår
Ett 40-tal damer t. Mölle hadelErlksson sekr., fru Gertrud Elfo
samlats i gå!,". på Tilristhotellet verson v. sekr., fru Gulll Svärd
varvid man beslöt bflda en kvln· kaasör, fru Tora Svensaon v. kaanofi!renlng. Ämne för kvällens si!r aamt fruarna Lisa Knafve
överläggning var varmbadhusfrl· och Gerd Kfllman.
gan och efter en livlig diskus- FörenJngens arbetsformer och
sion förklarade sig de nJlrvaran.. stadgar kommer att faatstlillaa
de Intresserade att arbeta för senare. I den händelse det visar
varmbadhusets blbehlllande.
sig vara omöjligt att blbehl1la
Till föreningens ordf. utalgs varmbadhuset kommer hopsamlafru Ingeborg Ny-Höber, fru lalla de medel att användas för ilnllat
Ollnsson v. ordf., fröken Signe ändamll.

Lördagen den 28 april

Måndagen den 30 april 1956

Kvinnoföreningen i Mölle fick
grundplåt redan vid starten
Utöver vad som tidigare refererats om bildandet av en kvinnoförening I Mölle beslöts att man
till en början skulle gå In för ord·
nandet av festligheterna på Grand
Hotell pingstdagen.
Alla var mycket tillfredsställda
med föreningens tillkomst. Ett 60tal damer har redan antecknat sig
för medlemskap. Sedan festen på
Grand genomförts kommer man
att låta 'arbetet vila under sommaren efter att till hösten uppta verk.

samheten på nytt. Eventuellt an·
ordnas en tombola med vlnstet
som var och en förfärdigar hem
ma. Man kommer troligen inte att
samlas till regelrätta arbetsaftnar
Efter sammanträdet p1't Turist·
hoteliet intogs kaffe. Fru Selm<
Holmbäck skänkte hela Intäkten
därav och serverlngspersonaler.
dricksen som en grundplåt till för.
enlngen. Tllhoammans med vad dE
närvarande överlämnade uppglcli
summan till över 200 kr.

1956

Vatten och avlopp i Brunn.by-kräver
två miljoner .för nästa tioårsperiod

·lördag 28 april 1956

Sjutliorem år ryller den 28 april
innehavaren av Care Centrum I
Y>ig. <K'h vattenh,\•ggnadsstyrel· fa<ta befolkningen utanfö1• tät· manlagt 15.000 kr. för perioden.
Mölle fröken E In a M Artens·
"'"' har för en långtidsutredning orterna ber'Jknas Ull l .000 perso- varav 8.000 kr. för ny beb~·ggeises
s o n. Bon är född I Fllgeltorta för·
h"giirt en bedömning av lnveste- ner. Fllr des<a anses inga behov f?rseende med avlopp, 3.000 k_r.
samling och har under en lång
ringsavvägningen i vatten· och Cö•·eligg-.. för gemensamma vatten· till omhyggnad och 4.000 kr. fo1·
fö!Jd av lir ägnat sig ät care.. och
nvlopp.o;aniäggnlngar och anser att och avloppsanläggningar.
nya anläggningar till befintlig bepensionatrörelse. Han kom I unga
dPs~a investeringa1· i bety<lande
Av <let antal sommargäster o. byggelse. För Nyhamnsläge med
år till lliiislngborg och hade där
grad hör stiillas I relation till bo- <ly!., •om vistas Inom kommunen Bräcke t.::h Kullens Hav~bad har
först cafe och pensionat I Ramlöstadsproduktlonen.
vi<i tid årligen. ber'.i.knas 400 ha kommuner. (utom utrednmgskost·
sa. HäreftPr hade hon WienerbageAtt Igångsätta en förnyad, mera ordnat med vatten och 200 med nader) under år 1954 nedlagt
riet I Bruksgatan i Hälslngborg.
lngåe ide Inventering av behoven avlopp, medan l.600 i;esp. l.800 80.000 kr. och 19.).3 5.000 kr., sam·
På 30-talet flyttade hon sina bopåInom kommunerna anses emeller· per•oner beräknas vara I behov av manlagt 85.000 kr .• varav 30.000
lar till Mölle och övertog Hotell
lid Inte möjlig. l\led hänsyn till förbiittrade anordninga1· för vatten k1. avHe1· ny bebyggelses förs~n·
Olympia. som numera är annex till
rn ·ä11dringar scdnn tidigare under· rcH," avlopp.
de med vatten· och avloppsanlägg·
Grand Hotel. Sedan fröken Mår·
•t>kningar vill man emellertlcl ha Un<ler Aren l!Nt-l!l;;.; har inom ningar och 55.000 kr. för n.vantensson en tid drivit denna rörelse
cn på lokalklinne<lom grundad B• ,mnhy kommun filrdlgstiillt.• 48 läggr.lngar för heCintlig beb~·ggel·
överflyttade hon sin verksamhet
ungefärli!l upp<kattning av nulä· iägrnheter. S.1 beräknas komma se. Skäret-Flund1'8rp Inga kostna·
till care Centrum, vilket hon rort· 1
get och vad som kan krävas inom till umlrr perioden Hl36-1000 och der.
farande Innehar tillsammans med
en relath·t nlirallggande f1'8mtid. under perioden 1!161-1965 HJO.
FUr ål't'n tll;;G-100.'i brriiknas , ihr Asjang Jen.
! ,
Pi• kommunalkontoret i Brunn·
Eftersom den fasta befolkningen för enbart avolpp i Arild och )föl- , I
, , .r;...
I ·_,.
hv har för den skull samman· utlmfär tiitorterna beräknas Inte le komma att behövas rrs11. A.000 •
·.'
>iällt:- vissa uppskattningsvis be- vara I behov av gemensamma an· kr. och 260.ooo kr. Flir Nyhmans- :
"liknade uppgifter om framtida be- längnlngar för vatten och avlopp lä1te ml!d Bräc.-ke och Kullens '
w.- och kostnader och vad som ha1 pmgnosen om befolknlnp Havsbad beräknas kommunen !
:Jort. under senaste femårsperiod. u~vec.-klingen kommit att omfatta kPmmonl!n komma att lägga ned •
Jesmi uppgifter gäller inte bara tätorte~a för 10.llrsperioden rn;;o t.G:S.000 kr. och fiir Kklirf't• :
nodPrkommunen utan avser ock- -t!lliG. Siffrorna Inom parentes Flundrarp !I0.000 kr. Fiir alla tät· •
'å inom densamma belägna t\"å anr;t'r antalet lnvå.nare den 1 jan. nrtrrna tlllummans skulle utglf. '
muni~ipalmimhällen Arll<l och Möl· 1006, öv-lgi. beräknade den 1 jan. trrna för vatten• och avloppsan- •
le. LikaHå Ingår I uppgifterna vad 1!166. Arild (200) 250. Mölle (566) läggningar enligt brriiknlngarna ;
som åtglorts eller kan bedömas .j()(), Nyhmansläge med BräC'ke och 01 pg-\ till sammanlagt z.oso.ooo •
hehövligt fö1• sommargäster o. d. KullenR Havsbad (59il) 800 och k1•., fiirdelade med 313JJOO för n:r· :
lliir har man dock endast tänkt Skäret·Flundrarp (100) 150. För bebyggel11f', Z0.000 för ombyl!(gnad, ,
sig att förhättrlngsbehov skall munlcipelsamhällena räknas såie- 90.000 filr nyanläggning för IJto. :
'medtagas endast då antalet som· des Inte med någon ökning utan fintlig bebyggl!lse ot'h SR:J.000 f'ör '
m2rg'.ister är betydande och det srarare minskning under. det att av11kirande ledningar och renings. :
gäller a··t undanröja eller fö1·ebyg- för Nyhamnsläge med Bråcke och verk. Av de sistnämnda kostnader- ,
ga •anltära olägenheter.
Kullens Havsbad en ökning förut· ..,. på 5113.000 kr. beräkna11 :ro.ooo ·
Inom Kullabygden med dess ses. Denna utveckling är dock en· kr. komma på Arfld, :!Z0.000 kr. på ,
stora mängder sommargäster är dast ahtagen på föreliggande för- lllölle, :1193.000 kr. på Nyhamnsläge o
dr.t glvl!t att desaa saker måste utsätt•ilngar. Skulle lnduatrlrörel· och 00.000 kr. 11A Skäret·Flundrarp. •
·äknas med.: Vidare skall medräk· se .åter komma igång ln~m exem· Som t'dlgare nämnts avser benas de1 tänkbara befolknlngsut· pe.vi. Möll~.torde även här finnas folknlngssiffrorna enbart den fasvec~llngen, uppdelnln~. skall s~e i utrymme for öknln~ av : be!olk· ta befolkningen I tätorterna, meberaknad utbyggnad for att forse ning~n Ull båtnad for hela kom- dan kostnaderna avser tillgodony bebyggelse med anläggningar, munen, ehuru medelåldern hos In· seendet av såväl den fasta befolk·
v~d som lfrAgakommer för förbiltt- vånarna- .troligtvis 'ligg~r högt ~h ningens som sommargästernas berlng och utvidgning Inom b~fint· aygång ~unda kan be~ara~ järn- hov av vatten· och avloppsanlägg·
llg
bebyggelse etc., samt llt~rder s1des •ned l!tfl!ttnlng, vilket dock ningar. Den fasta befolkningen
1
. till motverkande av vattenforore- I viss utsträckning. medräknats I utanf:lr tätorterna beräknas till c·a
1.000 personer och att för de~
;ning. Vattenvårclskommltten har utredningen.
;Ju föreslagit skärpt lag<tlftning så Uppglfte, för Inom tätbebyggel· inte föreligger behov av gemen·
Iatt mins~ slamavskl!jning skall serna nedlagda kost~ader för vat· samma va-anläggningar.
fordras for att få slappa ut av· ten- och avloppsanlaggnlngar In· Det är således betydande belopp
: loppsvatten. flt"h man utgår Ifrån går ocks1't I. uu·edningen, varvid som skal! Ull för att lösa dessa i
~tt vattf'nvårtl11ko111mlttl'ns fill'!llag för Arlid och 1\Jölle '!_Vses ~~bart del moderna samhället synnerll·
1 drm1a <le! knmmt"r att r~alist"ras avlopp. Under år~o l9al-1!1.'j3 l~~r gen angelägna pl'ojekt. Det förtjänn<lrr ll<"n aktn<"lla tO-år11perindt"n. man i Arlld anvant 8.000 kr., for- nar att nämnas, att enligt de in·
F.nllgt ~runnhy kommunalkon- cle~ade med l.000 kr. llrl.~gen utom venterlngar och uppskattningar.
tors uppgifter till IAngtidsutred· l !J.i4, dA 4.000 kr. anvandes. Av som tidigare 1 olika sammanhang
nlrgen anges folkmängden inom dessa medel fördelas 4.000 kr. på verksJUlts, beräknas att för m·a
konununen den 1 jan. rn:ro till nyb(,byggelses förseende me<l av- eller förbättrade va-anläggningar
:!:G:JO per~oner. Av <les~ har 200 l<_>PP:. 1.000 kr. till omb~·ggnad och skulle erfordras föl' befintliga bo•ma host'\de1· ai:istutna till vatten- för~ttrlng och.. :1.000. kr: till nya städer e:1 summa av c:a tre miijarorh avloppsanläggningar ..Ulunda. anlaggnlnga1· for befmthg bebyg· der kronor. vartill kom.mer behoatt inom r,;ullens-havsbadsområdet gelse. I Mölle har man under sam· Vei av nnlngsl\tgärder för beflnt·
200 har anslutning till vatten men ma femårsperiod använt resp. 5-, liga anläggningar för minst en
inga avloppsfrågan ordnat. Den 2·, :J.. l- och 4.000 kr. per år. sam- miljard.
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måndag 30 april 1956 _

Onsdagen .den .2 maj 1956
-
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~runnby förvaltning under 1955

Trevlig TårfPst l :'llölle
Den regnigast~ · valborgsmässoRedogö1:elsen för 19;:;:; års rä- er 128.0l:l (118.000) samt samma ~ftonen pil m,,·cket länge kunde
kenskaper för Brunnby kommun summa · som ovan för nyttjade mte hindra att Mölle-borna ändå
föreligger färdig I dagarna. Den fondmedel. Aktier och andelar firade en trevlig vårfest, fast
är C'tt digert aktstycke på 20 tät- uppgår till 25.7;j4 {46.510).
utomhu•programmet nästan helt
skr.lvna sidor, uppfyllda med slff· Ur egna fonder har under året Inskränkt!! sig till att man för
ror och upplysningar om den disponerats
175.000
{skolbygg- att tillfredsställa rlr. yngsta satte
kommunala verksamheten.
nadsfonden) och avsatta rn.757, ,fyr på bålet I I•'ågeh•lken.
Inkomsterna enligt budget och varav till allmänna Investerings- ' Efter dagslångt regn hade man
särskilda beslut balanseras pA en fonden 50.000 kr., särskilda skat- skrinlagt alla förhoppninirnr på
summa av l.052.930 kr. och enligt tereglerlngsfonden i anledning av att ens kunna elda uton1hus.
de bokförda räkenskaperna pi fastighetsskattens omläggning kr. Sång och kyrkoherdetal stod det
1.731.290 kr. Alla förvaltnlngsgre- 23.000 och markexploaterlngsfon- tidigt klart att man måste avnar visar överskott, som tillsam· den 14.757 kr. Donatlonsfonderna njuta Inne. Omkring kl. 19 hade
mans för hela räkenskapsåret uppgår till 33.711 kr. Ur Elsa det dock lättat så mycket att
uppgår till sammanlagt 40.960 Möllers fond har under året ut- Valter Björk kunde sätta fyr pli
kr. jämfört med stat. För bestri· delats 720 kr., ur Astrid Brandts det för året spelcalbyggda hi11et,
rlanrle av utgifter under år 1956 premiefond 25 kr. och ur Agnes som snabbt övertände• och i fall
redovisa• vida1·e som utgående Löfgrens fond 100 kr.
.
det varit vackert väder bllvlt en
reservationer :144.610 kr., varav Trots att bortåt en halv miljon prakt•ak att •om vanligt a.vnju- ·
märks 204.96j kr. å kapitalutgif· sålunda nyttjats I form av lån ur tas av stora skaror från bygrlertcr för •kolorna, vilket till störs· egna fonder måste man med hän- na runt omkring.
ta rklcn hänför sig till hestri- syn till den motsvarande ökningI stället samlades •å många
clancle av likvider för uppföran- en av de fafita värdena i faslig- i•om fick plats pi Hotell Kulla·
<let av ny folkskola 1 Nyhamn:r betet•, anläggningar och lnventa- : lw~g, som fyll~es till. hristnlngslägc.
rier säga att kommunens likvidi- ,gränsen men anclå fick en hel
Halanskontot slutar pli rlen tet fortfarande är god, ehuru Jd~l Inte plats. Häi: bjöds nu ett
1·C'spektabla •umman av 2.i35.G15 gi\·etvls inte befintliga tillgångar ;rikhaltigt och upp•kattat prokr. (förra året 2.061.192:- kr.). i t. ex. skolor etc. är så lätt rea- •gram ·I den sköna värmen inomBland fasta skulder märks bl. a. liserbara. Det torde emellertid ! hus. Kullahusorkestern beståen·
heh!lllningen
I
egna
fonder kunna ifrågasättas huruvida inte 'de av fröken Margot Fischer. her500.961 (594.20.11, fast nyttjade tlllgångama gör bäst nytta pla- : r~r Rudl . Sittauer, Otto l<'ischer,
fondmedel 476.800 (80.0001, 1954 eerade l' anläggningar tlll invå- ;Karl Memlsmlth och Holand
oeh 10:.:; års överskott och total- narnas bästa. Vad som emellertid !Frank inledde programmet med
." '
summan av reserverade anslag uppmärksamt måste studeras vid ltrev!ig och glätti.~ underhållnings·
uppgår Ull 507.956 {228.908).
anskaffande av anläggningar av musik. Sedan koren under folkPå tillgångssidan redovisas fas· alla slag är de driftkostnader som skollärare Gösta Svensson sjungit
~-·~
tigheter och anläggningar med kan följa vid genomförande av . några av de vårsånger. som skul· . uppskattniPg En ma'ld 0 r 1 ••
t.486.325 (984.824) och lnventarl- anläggningen i fråga.
; le sjungits vid_ Fågelviken. höll L t ·~t · ur s';~'o•·kest
-. ••~~·<'-;.'.
k\·rkoherde Göota Witzell ett \..
"·
",., ·
ern •1•-·• •'
hÖg•tämt och även tankeväckan- <; ~·::;;~.nsh.'i;'\ hest:O~nr.!~ ,,,. :~n
de, varmt uppskattåt tal till vå- ,_,; . 1 ~ell..t~n:. c,u~11la • .larr~~
r<'n och utbringade ett trefaldigt ; daj Br1tt ,'."tlsson o •. •1 bina Nt
("'
lc\·e. Nä•ta punkt på program- .. :~~· som m:en beledsagade m1
,_, ,)
lll<'t upptogs a\' simg av de' hjärt· :
g - till \•1ssa _nummer, \•Isa•
" prov pi sin förmåga Siirsk
k:n 1pande vårba~nen Karin och .. upp•kattad blev gh·etvi~
anle
i:-rancPSco RanlehP, som t!ll ac- ning av· Gahrir.I ,Jijnssons näi'\·
knmpanjemang av fru <.unvor 1 ro :"1''1ickan från Eackafall"" 80
Fredagen den 4 maj 1956
R~_ml~l.ie på ett både syn- och ;1: kom publiken att sjunga ' me
~?rba1 llgen
mycket upp•kattat , .:;<?dan Fl:r::·!ol'l<e~terflickorna, \
• ~tt sjöng de allra näpnaste vår- I;kalle n1ell rn. frimoril!l"l cc:h ft
maj-;~~;,
v1•0~.
•
..
, t1'instfullt stiillt ·upp lill fråp
Härefter framtradde fl)rfatta- ; •port. km·"ätnlng och P•l'JM
havarinnan av Mölles enda årshoren ~h skalden Gabriel Jönsson I· ml!ning till de ,- 11 zrco; fi'l'tit
tell direktris fru Selma Ho I m·r
och Juste ett un•al egna dikter. i nlng hirirog 1'u'i1ah11•ork~stet
Dikterna hade ~alt• så att de ' med ytterligare rnusi.knnn;,,,,
beck, •ruristhotellet. Fru Hoim.
omfattade en tidrymd från vår Som
l:nnf~rendl'r
tjänstgj01·1
beck Ar rödd I Växjö och erhöll sin
till vår. Blott fä torde väl ROm . municlpalorclt Nils G. Niisso
skoltutbilllning där. Erter praktik
Gabriel
Jönsson
lyriskt
kunna
·
som
varmt
a\·tackade
rtt' me
1inom hotell- och restaurangbranuppfatta och återge de fina stäm- · verkanrle och tillstäcleskom11a oc
schen övertog hon och hennes manlngarna kring Kullaberg och det t öl1ilv fick ett tack och applåd •
ke, framlidne k1illarmästare P. J.
var nilstan .. mo:d smärta man ef- ;• folkskollfirare
Gösta Svcnlis;
Holmheck Turiithotellet i l\lölle
~<'r ..den f~rnämllga recitationen , l'"JTVCi'kcriet
u1lpsändf's und•
Ar l!J25. vilket företag fru Holmaterfordes t.'11 dage'.!s ~lttert våt- : ~ffiHlens lopp från h:<mnen.
beck ertcr <lir. !Iolmbecks bortkalla .verklighet. Pubhkens upp- I
K\·ällen avslutades med "Hä
Hot..ndtrektr'
gång sjiilv drivit. Under den tid
St!hna Holml~ck,
Turlsthoteliet gått I Holmbecks
. skattning var d()('k Inte att ta : tig är jorden" unisont till ackor
)fillle,
regim har röretaget genom sin ·
· fel på efter cle långvariga bifalls- panjemang trå piano av frökc
10 Ar dt'n 4 maj
dugliga och riirstldassiga ledning
• .vtt~·1~garna.
· Ulli Lundq,·il'it.
blivit kiint och uppskattat i vida
r ..1' ro~en Ulll Lunrlq,•ist. Höga· '
Seclvanllg kollekt upptogs ti
kretsar såviil I Kullahygden som I
r nas, Indrog med vacker sång till · d" mrdverkand!' barnens trakt
vårt gr11nnlantl, varifh\n ett stort
.. gltan· och .Aterkom för övrigt yt- ring och Ö\"fl"•kottct ö\·erlämn
gäster kommer vid. de stör~ terllgare ~nnu en gång senare 1lcs till Hädda Barnen .
,, '\. antal
re helgerna. l\lilnga berömda pnunder kvällen O<'h rönte varm .
soner hrukar ock•A regelbundet
vid ferier på Kullaberg ta in på
!Turisthotellet. Den biskopliga svl. ·
ten, som så ofta reserveras för bl·
skop l\lanrred Björkqvist är väl
känd. och höga kyrkliga dignitärer från andra länder har också
brukat bo på Turisthotellet. Fru
Holmbeck har som hotellvärdillna
gjort sig känd för ett gott bord,
älskvärdhet och vänlighet, samt
har vid olika tlllfällen visat stor·
givmlldhet då det gällt att stödja
det ena eller andra förtaget till ·
samhällets eller andra ändamåls
bästa. Säkerligen kommer hyllningarna på högtidsdagen att vittna
om hennes stora popularitet.
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haft en ny fyratimmarssessio'n

···~

Bronnb)· knm 11rnnalrullmäktl1Ct"" rer Frrigarrl påpekade att rlet var tlge var mera Intresserad av att
trrcljr Mmmanh•ädr I år 11n•lrr den första starlsplan man fick in- exploatera områden för fast beordfiirandr,.kar• av ><k~"mil~tarr nm land•kommuncn. Ingen hade folkning eller Industri samt a.tt
Jolrlk ,\. Jo:rikssnn, KrappPrHt•• unC:t•r ut•tällnlngstlrlen riktat nå- det Ifrågavarande området Inte
hlf!v rn f)•rallmma,.,. lång drl.,.,tt, gon anmärkning mot förslaget.
var si åtråvärt för sommarbebyg·
va.,. länl{Mta tid iit~~k tlll att •Il><·
19;; I hade kommunalnämnden gelse, beslöt man att bordlägga
knirra frågor 11tn:ilii1· dagordnin· I uppdragit åt distrikL•lantmätaren frågan för att kommunalnämnden
g~n samt n1Pd Pn ,.otrrlng om k)•I· att efter verk,.tällande ~• en del skulle få tillfälle att värdera kost:
~up I tJäRHtrbostädr.rna.
komlpettcrande mätningar upprät.- naderna för områdets exploatering
i'"ullmäktige ha•le virl förra sam- ta en sammanställnlngskarta över I avseende på vägar och avlopp
manträdct beslutat borcllä""" frå· B1·unnby kyrkoby. Enligt kommu- etc.
gan om installation av k,;'l~kAp I nalnä~nde~. kunde denna grundLönenämnden hade föreslagit
alla lärarbostäderna 'l<'h kommu- karta jäm,.tallas ml'<I en byggnarl"" att kommunalfullmäktige skulle
nalkamrerarbostaclen för att folk· plan. Kostnaclema harle dock ge- fastställa bestämmelser enligt censkolcstnclsen skullr rA tillfälle nom opåräknat rnt•rarbete och trala förhandlingar angående de
att fö1;h1t11dla mc•l lägPn hets1nne- priAAtegringar uppgått, till 2.270 kommuns !anställdas löner och till·
havarna om inlösen av· rlerns •Jälv- kr. i stället för beräknade 500 kr. lägg på löner och pensioner. Löanskaffade kylskåp. Kommunnl- Fullmiiktlge biföll framställningen nenämnden ville också ha I upp·
nämnden ha<le den gängen till· o~h anslog medel av re•ervatlonen drag att· slutbehandla återstående
•tyrkt ett an•lag på :i.!KKl kronor for byggnad•plan~r.
fönefrllgor, varom centrala förför Inlösen och nyanskaffning. Då
l anslutning till frågans avgö- handlingar förts. Ful!mäktlge bl·
nu frågan kom igen hade folksko- rande vl~sordade bankdlr. Ivar föll.
lestyrelsen hegiirt och kommunal· Nilsson vardet av kartan och kunnämnden tlllstvrkt etl 2.;;00 kr. de anrlr~a en del intressanta förDagsverken pA ldrottsplahen
.högre anslag på.7.;'ilHI kr., mot vil- hAllanden ~rån forl'knlngar angåBrunnby Fotbollsförenlng hade
ket dock kommunalnärnndsle<la· encle kyrklig Jord.
Inkommit med en skrivels~ angå·
moten hagar<' Rror Prrsson I Ny~·unmäktige biföll an.soKa~ från ende utförda dagsverken vid lord·
hamn•läge resrrverat sig. ~·tir· Greta Lundin om tlll•t~•M till Ars· nlng:•tlillandet av Idrottsplatsen. I
hanclllngar ha<lc förts llll'd lär~t'- ut•kllnknin_g av.. öl pi .Mi.'llebergs Nyhamnsläge: Denna 'behundladl'S
personalen och p. m. härom upp- TP~~-as,.kafc 1.Molle.
.
efter det att ordinarie föredn;:riittats, varav framgir•k att inl(i,;en
~ orslaget till yttrande över All· nlngslistan genomgåtts ocn föran' skulle ske till ett pris. som rnl'd rnä~na
statsbidragsbererlnlngens ledde en gar~ka lång debJ:t. S1'rl·
10 procent understeg r•·•pektive he~n_k.ande om stats~ldrag till vel•en ansågs delvis Inte var" vcinköpsprls. Absorptionsskåp skul· pr1markommunerna blfolls.
derhäftlg i avseende på uppgiftt·rle lnsta lieras I C-ho•täder och
·'" om utförda dagsverken.·
kompressorskap I A-bostäder. varBor<llHgt faKtlghetskiip
På förslag av folkskollarare
vid en del kylskåp skulle komK'.'mmunalnämnden hade före- Gösta Svensson uttalade q!o; fu!I·
ma att f6 omflvttas. Efter en del slagit att man skulle Inköpa fastig- mäktige för att stl som garant for
diskussion lleSlöt fullmäktige ef- heten Flundrarp 8.13 om cirka en summa av 1.000 kr. I hanrtelsl!
ter votering, som utföll så att 11 21.340 kvm. intill Arilds munlcl· festligheterna vid ldrattsplutsers
röstade för hr Perssons förslag. 4 palsamhälle för ett pris av lS.000 Invigning med tävlingar •ltUlll! bli
för folkskolestyrclsens och S nerl· kr. Meningen var att området förlustbrlngade pi· grun·.I av 1lå·
lagda röster, att biralla hr Pers- skulle exploateras för sommarbe- ligt vädPr , te. lnvign•ngen skall
sons förslag med en uppöknlng b)·ggelse. Efter en stunds diskus- gå av stap•h1 den 17 j•1r1
till 6.000 kr. för Installationer och ston. varav framgick att fullmäk·
ökning av inlösensumman för ett
·
kylskåp. som kommit att åsättas
Fredagen den 11 maj 1956
"> .1
>
fel värde. Absorptlonsskåp skall
f' r
;; ~, '1
1insättas i samtliga tjänstebostäder. l"!!~---!1!!!!!1!!!!!1!!!!!1!!!!!1!!!!!1!!!!1!!11----------===------ ...--·
·Den närvarande lärarpersonalen
deltog pil grund av jävsbestäm-
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llif I ka i ··Mölie, föraren
g1orde Iuft fa""rd. pa 25 meter

m~;i;:~~~~~':n~n°~~~~n~~f;n~par- 1'. C·O yc.

bank 1111 och med Arssammanträrlet 1960 omvaldes nämndeman
lh•nrv S\•Pnsson. Arild, lantbn1ka1·e Gerhard Olsson. Jo'Jiilnstorp,
folkskollärare Gösta
Sven,.son,
Mölle ÖCh lantbrukare Gunnar
Leire. Louisefre<I.
Till valmän för utseende av en
ägodelnlngsman för Lugguclj! domsaga för tiden till och med utgången av 19ö7 utsägs nämnrlemännen
Linus Hasselberg, Krapperup. och
Henry Svensson. Arild.

•

_

En nintnttJ'krloly~ka 1<om lätt
kandf! krävt rit mäunlsknllv In·
träffade
t•ii tOl'!ldall:"rft•rmlddaltf'D
~mile. Kn
mntnrP)'kllHt
t'lf'ktrlkPrn Karl Akf' llatt1<Hnn.
Bruanby, var pi väg fliiflrn1t på
Strand1·iigrn fH'h av allt att döma har han h•illlt f"rir hiig ha,._

10.i.'i års räkenskaper
Redogörelsen för 1955 års räkenskaper, som tidigare utförligt refererats, samt revisorernas berät- ·
telse för den kommunala förvalt·
nlngen och räkenskaperna föranledde Ingen diskussion. I enlighet
med revisorernås förslag bevilja-•
des ansvarsfrihet för kommunens
nämnrler och styrelser för det
gångna Aret.
Efter beslutet ~fterlyste folk·
skollärare Gösta Svensson I anlednlng av ett uttalande av revlsorerna undl.'1' ett föregående år deras Inställning till utanordnande
av bidrag till kurser etc., främst
för lärarpersonal.
Ordföranden
genmälde att enligt vad han kunde erinra sig avsåg uttalandet bl·
drag till sådana kurser, som sedan
befattningshavaren
genomgått
desamma
berättigade vederbörande till extraförtjänster på
grund
av ökad kompetens etc.
~nna principfråga kom att för·
anleda en 45 ll\lnuter lång överläsgnlng utanför prngrammet och
resulterade I att folkskolestyrelflck I uppdrag att Inkomma med
utredning om hur kursbidrag skall
utanordnas. ·
. Araredogörelaerna för 1955 från
Brunnby Idrottsplatsfi!renlng och
Häl.ll!µg1]2rgs :,QCh Nordväfftra.:
"'98 · -. "'Tiirlsttraflkförening · lades
iged. godkännande tll~ handlingar-

I

. ·,•;.Första ·stadsplanen I Brunnby
· " 'Länaarkltekten hade · utarbetat
ett'förslag till stadsplan för Brunn' by. · reningsVerk ·och byggnadlilllinµiden föreslog fullmäktige att
'antaga planen, vilket också bl·
fölls utan debatt. Kommunalkam-

0

j

tl11:hrt. I slutrt 1>å väitrn finns
f'n mlndrf' backe och vid ojämn·
hrter I d•nna har förar•n 11:Jnrt
h·å laftsprång på två rr1<p, sju
mPtt'r.
Vid hacken~ krön I höjd med
Fågelvlken• badstrand, där \'ä(forst 6 sista sid.)

J' "1-7 .:: 3• OJ.,
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Mc·----olycka

•

..----:F-o-rt;_s.-tr-.-f-ör-s-to-si-d-.)gen svänger åt höger. finns vid
södra sidan en stenmur. MotorC\'kllsten kunde inte hälla fordon~t pA vägen utan körde ut mot
vänstra sidan och hamnade i
stenmuren.
En nedanför densamma liggande sten på ett par
hundra kilo n1bbadss bortåt en
meer vid krocken. Efter sam·
manstötningen gjorde motorcyklisten en luftfärd på ett :!.'i-tal
meter och hamnade I vägbanan.
Tack vare störthjälmen blev
skadorna dock inte alltföt• svåra.
men han skadade sig I ena ljumsken och fördes i taxi1?11 till lasa·
rettet.
•
Motorcvkllsten var på väg till
den fastighet omkring vilken
stenmuren är belägen. Han skulle
där göra ett besök hos en ..fa~ilj.
Motorcykeln hamnade .tvarsover
vägen c:a 7 meter från olycks- .
platsen och blev s\'årt ramponerad.
Vid utredningen av olyckan har .
polisen funnit. att orsaken till '
att den höga farten bibehölls var .
att det troligtvis uppstått ~ågot
fel på motorcykeln. Detta gJorde
att föraren Inte kunde s~nn:i.
Den skadade har fått en lindrig
hjärnskakning och kvarllgger på
lasarettet för observation.
Maskinen förvandlades till en
skrothög. Den var v~.rd ~.:a 4.000
kronor och föraren gor darför en
kännabar förlust genom olyckan.
På grund av .att masklnfel var
orsaken till händelsen kommer
inte något åtal att följa.

Onsdagen· den 16 ·maj 1956

Möllefest med mannekängshow,
dukade borduts~ijl~ril'ng ·m. m.
Mölle kvinnoiörenli1gs
fest på so~ma;modet både för b~rn och vux·/
plr.gstdagen på Grand Hotell I Möll~ na. B_ärarna av plaggen- bllr givetvis:
artar sig ·till att" bli en trevlig till· ·Mölle-clamer och ett par· bärnmarint~ /
ställning eallgt vad ordföranden I den känger. Det kommer säkerligen •·tt;
nyst.artade föreningen fru · Inget>Org ges många -goda tips ·for sommargar·'
Ny-Höber qmtalar; ;Förberedelserna deroben. Vidare förekommer: lotterier]
pågår för ·fullt bch häromdagen vand· och försäljning av allehanda ting "''h
1
rade en hel del av Mölles damer be· alster, Bland annat kan nämnas att I
väpnade med. städattiraljer upp till konstnären . Einar Bager skänkt en
hotellet. för att si.lida och ställa i ord· vacker tavla som skall utlottas. Lo:tning efter lokalernas vintersömn och försäljning anordrtas i Ingeborg Nys
hantverkarnas framfart.
affär och under festen. Tavlans m.>'lv
På pingstdagen kl. 14 går startskot- är hämtat från Mölle och en vy från 'j
tet, då den sam man räknar med, st'> vägen vid Vattenmöllan.
. ·
ra publlken gör en tre· till tonerna av
Efter mannekänguppvisnlngen l)lir
Gunners orkester. Innan man slttr det dans till kl, 18 då man gör ett :ipslg ned för att njuta av det goda kaf· pehåll till kl. .20. Programmet upprefet och gott hembakat bröd kan man .pas sedan och tillställningen pågår j
beskåda. utställningen av vackert du-. till ·kl. . 23, så att det blfr även till· ,
kade bord. _Man har efter råd och iä· fälle 'till en svängom på kvällen.
J
genhet; plockat fram vackert duktyg . Inträdet Inklusive kaffe och avnJuoch klenoder för att smycka borden tande av hela programmet belöper !!'g
på fesU!gaste sätt; Utställarna kom- till det facila priset av 4 kr och halva
mer att· uppträda· anonymt, men tlet priset för barn.
'
blir tillfälle för publiken att rösta
Att _förtäringen blir g~ 1torde da
på de.t man tycker är sma:kfUllast och merna ·1 i\'fölle m!!d .heder ~~~na svara
vackrast och et,t pris utdela8. bland cle för då .var· ocb en drar sitt strl till
röstande. för den ·först öppnade "r.ät- stacken i fråga· om hembakat bröd.
ta" lösningen.
· För den goda sakens skulle har. ockSå följer m.anrtekänguppvlsningen så många firmor skänkt tillbehör till
kl. 15 varvid Blända Hanssons Eftr. festen.
·
och ·Barngarderoben 1 Höganäs visar
.
· ,
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Stor Mölle-fest med
n:innnekänggala

:; '

.

~ackert ..Skir är den 1Jusa vårb~t;.,:.
gron~ over Kullalferg till. plngE:to;!il
fast vädret är kallt och björken är
långt efter vad gäller löv.spricknlngen.
,
l
Att många kommer att besöka Möl·
; le under årets pingsthelg kan man ta
• för givet även om Mölles storhoftill
l Grand inte har öppet på "..tlr+<-'• _,
attsäga;

· - - · ....

·

Kvlnhoföreningen rustar dock för
fullt. i Grands lokaler för plngstfea. tea i mpl'SOD med mannekängi.Jppvi~ '

nlDl8L't llalddakDIDe ..... DlleJd&o

Eks hantverkare· har I viss utstriick~
ning fått stryka på foten. för.· sta:l·
ningsivern .. Fru Gerd Klllman är
"bas" för b'orddukningen, en både .ioande och tacksam sysselsättrilng och
hon planerar att själv visa både kl)ksbord och festdukning. Säkerligen får
Kvinnoföreningen fullt hus både pA
dagen-och på kvällen.
För den ordinarie pingstpubliken
bjuder övriga hotell pä fin service
som · vanligt. Hotell Kullaberg och
Strandpensionatet ·har redan haft äsongpremlär och Hoteli Möllegården
öppnar
med ny regim och i nytt
namn; säsongen till pingst. Hotell Möl·
legården bar dans tre dagar i följd
• med .start ikväll, Willys dansorkes_tei; utför mulken.

.

Övning i livräddlling. för·
~uktigt sjövärn i ~1ölle\: ~.
municipal~

Sjövärnssamariterna i Mölle, Bruno Johansson och
·.
som tillhör Höganäs lottakår, hade nämndens ordförande Nils G. Nilsi torsdags kväll gemensamt med son. Han framförde ett varmt tack
, Möllegruppen och Höganäs lotta- till länsförbundet och dess ordfökår anordnat övning i livräddning rande, AB Kullabergs Natur, Mölmed sin fina' materiel varvid även le municipalsamhälle,. polis - Jobrandkåren m. fL var närvaran- hansson och de duktiga !ottorna i ,
de. övningen övervars också av MöUegruppen för den hjälp och;
ordföranden i Malmöhus läns lot-1 det stöd alla lämnat lottakåren i\
taförbund fru Sara Lundborg och dess arbete. Genom anslag från; kassaförvaltaren i t'ö.:-bundet frö- Kullabergs Natur har inköpet av;
ken Gulli Olsson samt ett i:tort an- den förnämliga utrustningen möj-1
tal !ottor från Höganäs· c.ch Mölle. liggjorts och anslaget från Möl-\
övningarna leddes p~ ett mycket le municipalsamhälle säkerställel,'
sakkunnigt och förtjäns:.i:nllt 'sätt den förnyelse och upprustning
av brandchefen Osc'ii:o S"'ndberg. som är nödvändig; Fröken Welin'
Hö~näs. ·
överlämnade härpå till lottagrupSamling skedde vi~ hrw1dstatio- pens ordförande fru Syster Holm- :
nen i Mölle, där samarite:-na sam- berg en svensk bordsflagga att
lat sin enligt de närvarande ex- användas vid gruppens samlingar. '.
perternas utlåta.YJ.de föruärr..liga ut- Till lottagården i Revinge lämrustning, bl, a. Evegunga, syrgas- nade därpå fröken Welin från Höapparat m. m. Ordföranden i Hö- ganäs lottakår till förbundsordföganäs .lottakår hälsade i:a~tliga randen som gåva en präktig stekvälkomna till övningen, varpå gryta i rostfritt som komplement'
brandche~ Sandberg i p!'alctisk de- till utrustningen på gården och.
monstration visade och instrue- fick härför ett varmt tack. Förrade om apparaternas använd- bundsordföranden uttalade sin sto-;
ning. Den räddningsgung'i, som nu ra tillfredsställelse över de uteslu-:
demon15trerades, är helt ny, c!å den tande goda . intryck hon f~tt av
i; 0m man tidigare haft in~e var arbetet inom lottalcåren och lotta-1
av så lyckad .konstruktion.
gruppen i Mölle och den imponeFörbundsordföranden fru Lund- :ilande utrustning vid räddningsborg uttalade sin glädje över att stationen och den förtjänst och
ha fått närvara, för den fina ut- skicklighet, som kommit i dagen
i:ustningen och det för~Jii11stfulla vid övningarna.
stt på vilket samariterna fruarna
Municipalnämndens ordförande
Ester Lönnegren, Aina .Tohnsson Nils G. Nilsson framförde gästeroch Gulli Svärd under bn.ndche- nas tack och uttalade samhällets
fens perfekta ledning gencmfört tacksamhet över förekomsten i
· '
l\Iölle av räddningsstationen och·
.övningen.
Efter övningarna samlades man det arbete som där nedlägges ..
till samkväm på Turisthotellet i Även om man kunnat skaffa en•
'Mölle.
del av utrustningen genom anslag_!'
Ordföranden i H. ögimäs lottakår, synes det intresserade frivilliga:\.
, fröken Vålborg Welin, hälsade de arbetet vid räddningsstationen
närvarande välkomna, bland vilk'i fylla behov vid våra klippiga k.us-l
också förutom represantanterna ter.
.
.
för länsförbundet och brandche- Till sist utbringades ett kraftigt
~.. n "'iirkt<>.. k"mrl'!raren vid AB besvarat . leve för lpttarörelsen · 1

;

1 .srutFt av sistnämnda år fick,•
Ragnar· Jönsson förverkliga sin
dröm att åter få verka i den egentliga hembygden~ Han blev redaktör för Höganäs Tidning och den 1·
. befattningen sköter han alltjämt
, " med den äran. Ingen slår honom
! på fingrarna när det gäller kun1 skap_er - om Kulla bygden, Ragnar
i Jönsson känner allt och alla. över-! allt där det händer något av intresse är han med och med sin
«)mfattand.e person- och sakkänne" dom har han· förutsättningar som
få· andra att skildra vad som bänd~. Det- är detta som bl. a." gör det
möjligt för· honom att under rubriken För dagen åstadkomma ett
dagligt kåseri med randanmärk! ningar till vad som händer och
1 sker i Höganäs och Kunabygden.
Detta att år från år dagligen pres- ·
tera en kåserande spalt med lokalt i!
nytt är ingenting mindre än en ~
journalistisk bragd. Det vet åtmin- ·
stone kolleger som prövat på att
För cirka 25 år sedan fick en försöka något liknande.
ung man kontakt med journalisti-,i
Men Ragnar Jönsson hinner,
ken och gav sig detta alltid intres- 1 som den arbetsmänniska· han är,
santa men inte minst i fråga om: med åtskilligt annat än sina skri!:
s. k. obekväm arbetstid' ganska! verier och det omfattande journa-:
k:.ävande arbet~område helt i våld.. l~~tisk~ bt;vakning~_ar?.ete, som ~r
Darmed hade ratt man kommit på·, forutsattmngen liarfor.. Han ar
rätt' plats i livet. Vilket utan vi- ·medlem av Höganäs Hantverksdare inses av den som aldrig så förening och tillhörde bestyrelsen
litet kommit i berör.ing med re- för föreningens jubileumsutställ- ~
daktören för Höganäs Tidning. ning 1951. Han var även komm~s
R agnar Jönsson. Ty det.
sarie för Höganäs fruktodlareförehonom det är fråga om. närmast nings utställning . i' Höganäs samav den anledningen att han i dag ma år. Till Kullens Turistförening
behagar passera livets middags-\ är han en av initiativtagarna och·
höjd
.
är medie~ i dess styrelse. Han är
Ragnar Jönsson är född i Höga-! också medlem av. styrelsen för
näs. Efter realexamen år 1923 och i Höganäs Museum. Höganäs Rotahand,elsutblldning hade han kon-\ ryklubb tillhör han och var med
torsplatser på olika håll, ·bl. a. vid/ i dess första styrelse. För att fortHöganäsbolaget. Sedermera fick sätta uppräkningetl av hans mån~
han försäljningsuppdrag för några ga engagemang kan också nämnas,· l
grossistfirmor oc':t via detta arbets-. att han är intresserad medlem av ;
område övergick han att syssla' frimurarelogen Kärnan i Hälsing- .
med annonsreklam och journalis- i borg.
Ledningen för NST sällar sig
tik. Ganska snart insåg både han:
själv och andra att .han var som· härmed till raden av gratulanter.
klippt och skuren för dylika upp-:
·
W
· gifter. Sina lärospån i journalisti-'
ken gjorde han vid Engelholms
Tidnings redaktion, som han till- ,
hörde åren 1935--42.
Så blev befattningen som redak- ·
tör för Klippans Tidning ledig och
Ragnar Jönsson fick uppdraget att
sköta denna betydelsefulla tjänst i
NST-koncernen. Och med sedvanllg och känd energi gick han tilli
verket..Hans redaktörstid i Khp-·1
pan sträckte sig över åtta år. Vid
sidan av det krävande redaktörs.
jobbet med arbetstid från bittida
till sent. hann h:m med att deltaga
i arbetet in:>m Klippans Hattt-.
verksförening och Klippans Han:
•delsklubb. Han var en av initiativ' tagarna till Klippans Konstföre- 1
ning och tillhörde bestyrelsen för Il
K!_lpp_anutställningen 1949.
·
_ _ __..._...;.._ _ _ _ _••
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Mölledamernas pings~fest på Grand
blev succe, modegala med klädn:ytt

Fr. v. fri.i Nilsson i klii1lsmn i:it kjol med srnrta prickar, i a1<«'e" risar fru Gertrud Elfverwn en
elegant ensemble med vidd i kjolen, t. h. en hypermodern tzceedkappa buren av fröken Elfverson ,

,.ou.cces ett o.~a stycke över fÖr· sc_hal. _:'1d?re sågs e_n my~ket söt
vantningarna. ar vad man skulle flickklannmg med vita prickar på
kunna sätta som· slutvinjett för blå botten, vitt liv och garnering
i\Iölle kvinnoförenings fest 11å runt halsen, en i sin enkelhet
Grand -~lotell i ~lölle 11å pingst~a- charmant klänning.. med_ svart liv,
gen. l'liar de trotta men lyckbga bara axlar och gt"On kJol. Tapet·
arrangörerna slog igen rörelsen på mönstret gick ofta igen på 'somsöndagskvällen hade man under marklänningarna och en vacker
de två föi:eställningarna kunnat sädnn visades i blått och rosa bomräkna in över 600 besökare i sfäJ. ullspoplin med bolero. I schwei:
let för tippa,de 500. Publiken var zisl;: sidensatin visades en söt af·
också synnerligen nöjd och tack- tonklänning i vitt med st1·ödda
~~ och uppskattade allt som svarta prickar. Aftonklänningarna
bJödS.
·
hade genomgående ballerinalängd.
Tillställningarna på efteriilidda- Man fick se klänningar i röd or·
gen och kvällen började båda ~~nza _och taft, i vit tyll med t1·e
gingerna med att fröken Signe langsga~mde spetsmönster fram
Eriksson efter några inledande samt dJto med schal i blek lila
musiknu~er a:v Gunnars välspe- med h_~lt I_iv 1 äkta spets, för vi!·
!ande trio hälsade publiken väl· ken bararmnan fru Gertrud Elf·
kommen och talade om anledning- vers~on sp?ntant av en herre bland
en att nystartade Mölle kvinnoför- pubhken fick motta en liten blomening redan i startgropen ställt sig ma.
scm festarrangör. Man vill hjälpa ..orange, gärna med svart i till·
till att rusta upp och ·bibehålla horande schal . eller garnering var
varmbadhuset och göra det trev- ?n mycket omhuldad färg liksom
ligt för ~uristerna i den mån den t kappor etc. den moderna säck·
bofasta befolkningens resurser in- vävskvaliteten.
te förslår. Hon påminde om initia- Efter mannekänguppvisningen
tivtagarnas fru Ingeborg Höbers hölls .auktion på den nya Mölle·
och direktris Lalla o'Iinssons hand- scuveniren, tillverkad av fröken
lingskraft och iderikedom och Signe Eriksson. Det var docko1· pil
övergick sedan till att redogöra för sk.?ft så att säga, med fantasifulla
programmet och hälsade samtliga klader och mycket · lämpliga som
hjärtligt välkomna och hoppades m~scots i bilen eller på väggen.
på stor frikostighet. .
Priserna var genomgående goda
En mycket uppskattad program· och dyrast blev den som fröken
punkt utgjorde naturligtvis man- Valborg Vellin och ske'ppsredare
nekänguppvisningen, som introdti- ~~rl Noi:thon j:r; Hö_ganäs, i ädel
cerades av fru Ingeborg Höber. I tavlan trissade upp till 22 kr.
välformulerade vändningar och
Borddukningstävlingen
med stor sakkunskap kunde hon ..
_ .
.
redogöra för kvinnans intresse för ront: m:i; cket stort mt:esse och
ett nytt mode och lamna en god vackra bo~d a~lt från _enklast~ var·
beskrivning på riktlinjer och en- dag~lag t~ll kungamiddag kunde
skildheter i fråga om sommarmo- &eskåda_s 1 Grands salong. ~tt. fru
det 1956. Genomgående ·bär man i G_erd. ~111 1?1an~ bord nr 10 .. Hippa
, sommar lättare dräkter i linnekva vid fis~eläget i båda ~mrostnmgliteter, likaså klänningar i skryn- ?rna fic~ ~~ _flesta rosterna var
.kelfri bomull· i alla färger i rutigt i~te e~. ti_llfallighet uta_n det både
och randigt,
. .
.
konstnarhga _0 ~!1 fy~d1ga · uppsla·
Blända Hanssons Eftr. AB och get med fisknat, v~lda blo;?lmor
Barngarderoben i Höganäs hade från s~randen och div~rse ..sanken
ställt kläde~na till förfogande. och fl'.lten samt _glas i gront ocT1
Mannekängerna var diimer från
'Mölle och sedan nervositeten efter
första premiärrundan _genom sa:Ien
. lagt sig skötte de sig med all heder. Det va.i: ju synnerligen läckra
saker för sommar~n som Kerstin
och Ann-Mari.E)fversson, Ingeborg
Nilsson, Gertrud Elfversson, Gunilla Loren och Birgit Andersson
tillsammans ·med hjärteknipande
barnmannekängerna Ann-Christin
Jansson och Thorsten Wellberg
samt Margaretha Magnusson och
Birgitta Täckström hade att visa.
I kollektionen ipärktes förutom
de söta barnkläderna i bomull och 1
lqtppor av impregnerad poplin,
kapJ.la och klännin.g i orange, kappa av engelsk helylletweed med 1
taftfode1·, smultronröd plisserad
shantungklänning, som f. ö. kan
fås i alla färger, kort aftonklänning med volanger i· orange med
svart kantgarnering med jacka i
poplin, röd klänning i skrynkelfri
'rayonylle, mycket söt med svart

I
I

rustiskt svl!rt porslin var verkli·
gen en ide som med enkla och
billiga medel kan förverl<Jiaas· av
vem som helst. Andra pris flck på
ef~~rmiddagen bord nr 6, "När 1
krogarkärringen dukat· till mid·
dag", dukat av fru Lalla Olinsson,
och tredje pris bord nr 4, "Kunga~
middag•·, dukat av fru Wanda
Bugler. På kvällen erövrade som
nämnts nr 10 äter första plats
följt. av nr 4. Blomsterhyllningen
till fru Killman som segrarinna
var således fullt rättvis och som
förste pristagare vid omröstningen
fick hr Kuno Bengtsson på eftermiddagen och hr Sune Hagström
på kvällen motta var sin parfym·
flaska. Herrarna i Höganäs tycks
således ha god smak i fråga om
borddukning, ty eljest verkar det
som om pt·iset va1· avsett för en
kvinnlig pristagarinna.
Vidare förekom försäljning _av
små korgar med blommor, gotter
och lotter på en tavla, skänkt av
.kor.stnär Einar Bager, Malmö, lotterier på_ dockor och vaggor etc.
Alla lotte1· gick emellertid inte åt,
varför dl'agningar och kungörelse
härom kommer senare.
·
Eft~r respektive tillställningar.
avtackade fru fngeborg Höbet• alla
som kommit tillstädes och alla •
medhjälpare både framom och bak-\
om kulisserna. Ett särskilt varmt
tack fick ·.damerna i kvinnoför·
eningen . av municipalnämndens
ordförande, som sade sig inte kun- i
na acceptera uttrycket om Mölles 1
tillbakagång. Kvinnoföreningen av-1
tackades sedan med en särskilt
kraf~ig applåd av alla de närvarande. Sedan fru Höber på nytt efter:
det . slutliga avgörandet av bord- :
dukningstävlingen hyllat fru Kill- i
I?Jan och musiken utbringade fru ·
Killman för henne ett kraftigt ·I
leve och medan man ännu var !
varm efter de första hurraropen
också ett synnerligen kraftigt fyrfaldigt för orsaken till hela . tillställningen -:-- Mölle varmbadhu8. ,

I
i
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Mycket näpna saker visades från Barngarderoben för de yngstas
ekipering, söta kjolar, och kappor, piffiga ldngbyxor för "unge ,
herrn" och mycket annat. Barnen kom ofta in på arenan i par
och här ser vi ett sddant ungherrskap i klädsamma lekdräkter.

Tisdagen de~ ~ maj 1956

Högmodern charkute.riaffär i Mö/le
Under vintern och våren har ett
Intensivt byggnadsarbete bedrivits !nom Ake Sahlstens fastighet 1 Mölle,
och resultatet har blivit, att såväl
fastigheten i sin helhet som chark~'
teri, tillverknings lokaler och affärs
lokal undergått en fullständig om•fa·
nlng.

Kakel från golv till tak, ,rof!tfrltt
och marmor blir de allenarådande materialen i denna högklassigt ..moder-.
na affärslokal, som 1 fråga om hY.·
gien kommer att llgga mycket lån·rt
framme bland affärs- · och. tillverk·
nlngslokaler. Kommer därtill att tr
Sahlstens produkter är kända för att
vara av mycket god kvalitet och rf·
terfrågade långt utanför Skånes grän·
ser kan man på det varmaste gratu.
i lera såväl firman som dess redan för·
i ut belåtna kunder· till den lyckade
rombyggnaden.
Firman kan också på dettl sätt värdigt celebrera sitt 10-årsjubileum, som
dock strängt taget Inföll i fjol, då ju
också ombyggnaden startades före jul.
Det var nämllken under världskrigets
sista år 1945, som hr Sahlsten med
maka flyttade till Mölle och start:irle
sin rörelse i fastigheten mitt emot fa·br!)ten. Fastigheten omändrades l'E.·
dan. då för sitt ändamål och har även
under den gångna tiden stått på ett
högt plan, fast loka1erna givetvis Inte tidigare kunnat mäta sig med de
nya.
Charkuteri, rökrum och övriga till·
verknlngsfokåler, som tidigare varit
belägna i gårdshuset har nu flyttats
);ift~dt!J!. förstorade och fördjupade
kä:llaf.lokaleil under hela fastigheten.
AI!ii. väggar har klätts med vit ka, kel och moderna fläktanordnin~ar
sörjer för att rök och imma sugs ut,
; Alla tillverknings- och berednfugsbo•·d
: är av. rostfritt material eller i mar:
mor, liksom också alla de ·modernn
·maskinerna"och verktygen. Hal~ ·kiilarlokalen mot väster. upptage$. av
· harkliteriet där i rostfritt finns~ l;l;<ra
· rier såilom elektrisk bakugn,
' andare, kvarnar, späckmaskln och
i rvstoppare intill ·ett stort rostfritt
:. b!i!tsbord, där avlopp anordnl!ts g~
J m skivan så att all fuktighet kan
a genom golvavloppet. Innanför
ner man bakom en halvvägg av
las koker).et med två kokgrytor,

I
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.
varav en elektri.sk och en gaselda.J. Ugga på vit marmor och skyddas av
Innanför kokeriet tigger rökeriet m"<l glasskivor. Behöver man fort få upo.
två moderna ugnar, stora fläktar sör- varor från den stora kylan eller char-'
jer för luftväxllngen i dessa lokaler.
kuteriet etc. är ~et bara att beor.~1-a
Längst mot öster återfinns ett stort, upp dessa, som forslas upp med hiss,
modernt nyinrett kylrum i kakel och till ett mindre kakelklätt stycl.mlngsrostfritt, där kropparna lätt och ne- och förrådSrum Intill affären. Bak,1m
kvämt kan radas upp· på löpande 'tro- disken finns två hyllor 1 vit marmor.
kar. Vid sidan ani ligger saltnings-· I den förutvarande Wlverknlngslorum med kyl. ·En fYndig detalj har kalen på gården kommer att Inredas
påtänkts av hr 8ahlsten själv..Kilma- omklädningsrum för personalen nit!.d,
sklnerna har placerats 1: det förut- vattenklosett -och tVättställ n;i; m., va:'varande rökeriet i gårdshuset; . val" för man ·även plj. den fronten går :."l
ifrån rörledningar står för förbint!f'·l· för att 'följa tidens krav. Uppvärm:
sen, då den värme som dessa moder· nlngen av denna lokal kan · tlll stor
na agg.regat 'utvecklar skulle' vara del ombesörjas av de stora kylaggreoförmånlig 1. tillverknings- ·och förva· .gaten, som förut omtalats.
rlngslokalerna.
·
Slutligen förtjänar omnämnas att·
En trappa upp I bottenvåningen byggnaden, som tidigare varit en fJCb
Uggercd.en WI ca 40·kvm golvyta ut- enhalvvån!ngs nu omändrats till två•
ökade· affärslokalen, där moderna dis- vånings genom att taket lyfts och l:i<>
kar, frysbox och en lnt!lllggande kvl, staden i båda· planen grundligt Olll·
som är direkt åtkomlig· från ~f'åre1\, ändrats och moderniserats i samband
svarar för att kunderna erhåller t!n med övriga byggnadslirbten.
god service oc)l fllrska varor. Vid siByggnadsentreprenör
har ' .varit
dan om deli nya entren ·i teak, som byggmästare Gustav Lundblad', ·Nyflyttats mitt på södra fasaden och ut· hamnsläge, för rörlednings- och i.a·
vändigi inramas av brunt ~egel 'upp. nitär Installation har var~t österb'!=g
tages utrymmet av nya stora skylt- & Bengtsson, Höganäs och fär--P.linfönster. Skyltvarorna kommer här att stallatloner Höganäs Elektr, Byrå.

Onsdagen- den .. 30_:_~~j ·19S6 \
~;
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>J'olv tusen i gåvor till Möll~ •. j
:-~. t 'for varmhadhuset·_och vag~r
Mölle varmbad.hus och driften
Styrelsen för AB Kullabergs Nadär tilldrar sig fortfarande stort tur har också generöst bes!utat
iniresse, Kvinnoföreningen i Möl- stödja rörelsen av varmbadhuset.
ie kommer i dagarna att i skrivel- Vid et~ nyligen hållet sammanträse till municipalnämnd och full- de har man ställt 2.000 kr. tlll
mäktige erbjuJa samhället resul- samhällets förfogande för detta
i tatet 51v den bedrivna verksamhe- ändamål. Bolaget har dessutom
r'.ten till varmbadhusets fromma. beslutat anslå 6.000 kr. för permal!µtäkterna vid festen pingstdagen nentbeläggning av vissa besvär1 uppgick tHI över 4.000 kr., och liga sträckor av Ransviksvägen
det anses mycket sannolikt att som utgör utfartsväg til1 bl. a. bofullmäktige kommer at.t bevilja de lagets campingplats och förbindelav municipalnämnden · föreslagna seled mellan övre och nedre grin1reparationerna och fortsatt drift darna.
,
~av varmbadhuset.
Som bekant . Det är givet att man inom Mölle
avslog fu!~mäkti~e vid sitt ..förra municlpalnämnd livligt uppskattar
samman.trade namndens forslag bplagets generositet. ·
i~·_:d~e'.:t~t~a:.,!ä~r:e~n:'.:d~e:_:._______:......;._!.......:..;:...·:. ·:.:;· :...:··::.,·!:.:.,,:,_"--'·::.'.";:l·!:fl<J,!,~/;t':i,tj~~i'.i:li'd.;J. .··

Torsdagen den 31 maj .}956

Hh

Ny säsong tied''fari
fiäkt
förberedes p~· Grand i Mölle,
Grand Hotell i Mölle ~omme~· Ek är har han d.ock inte bara
iven i fortsättningen att ägas och låtit det ·stanna vid· att ti!l e~en
lrivas av direktör Gunnar Eki .och _sina g~sters trev~ad __ drr_va
und. Denna glädjande underrät~.• ~rand .Hotell ?å ett foredo.mhgt
lämnade han på tisdagen tid-. sätt. _Han. upplät som: be~ant h~la
ns medarbetare och alla vän-· _etablissemanget gratis tI~l Kvm1
ier av Mölle och det förnämliga· noför_eningens pingst~est till va.:m:
~tablissemanget då han för att ord- badhusets fromma. Vid sitt be~ok i
1a fest för Hälsingborgs pensionä- Mölle lovade han också ordfor.a~
·er åkt upp· från Lund medförande den i Fågi!lviksklubben, fru MaJ~rforderlig personal och utrust- ken. Lindelöw-Nilsson, att under
- ·ng·
själva högsäsongeA i juli anordna
m .·
..
..
en' Mölleafton till förmån för fri.. Direktor E.~ med fru ar sto_ra luftsbadet i Fågelviken, vars utalskare av: Molle o_ch h~tellet kom- byggnad legat ett stort antal permer att i_ sc;>mmar drivas under soner varmt om hjärtat. Det torde
samma trevliga fo~.mer och ~ed kunna bli en särdeles trevlig tillsamma fart ~ch.. fl~kt som ~orra ställning just i badsäsongen. Lokasommaren. Fornamllga upptra~an- ·la inslag kommer säkerligen inte
den och arrangemang kommer inte att. ·saknas i underhållningsproatt saknas.
. gi:ammet, som skall utarbetas unStartskottet går den 15 juni. Till der- den närmaste tidert.
d'!tta datum hoppas dir. Ek ha fått ·
färdig.!;timt den största nyheten för - - - - - - - - - - · - - - - året ~·!fi' trevlig bar i den nuvarande '·· cafäavdelningen. Bardisk
och övrig inredning har ritats och
beställts hos N. K. och gästerna får
~är en säkerligen mycket uppskattad möjlighet att erhålla en drink
. - även spritfria sådana om så önsi kas. En fullt kompetent kvinnlig
bartender skall stå för mixningen
. av drinkarna enligt kons-tens alla
regler. ·Barnens tillkomst sker
nästan samtidigt som de nya .bestämmelserna om fri spritservering har premiär. Bar-avdelningen kommer att avdelas från matsalen och dansgolvet genoin trevliga arrangemang med fisknät och
dekorationer i ·form av fisktillbe- '
hör.
-I övrigt har matsalen restaurerats med .vackra färger· och möns·
ter i tapeter och målningar, he'rr·
, och damtoaletterna har moderni- ,
serats och utökats, den förra i \
svart mll.rmor ·mot röda väggfält ..
Nya hygieniska installationer har I
utförts· i bottenvåningen för per· i
sonalen.
•
Musiken på en i;;ommarrestau- I
rang betyder ·givetvis mycket för
gästernas und~i:'hållning oph ~rev-\
nad och dit:. Ek har under vintern
sökt flitigt fil .. a. i Danmark för att
få tag i trevligt kapell för Grand
Hotell i Mölle. I Aarhus fann han·
vad han sökte i Ove Elkjears fyrmannaorkester, som nu under en
tid haft .tillfälligt pro.van;angemang ·
på t3järreds Saltsjöbad. Omväxling
på musikkapell kommer det ·dock
Mölle har fått sin första bar för ställe inom hotellet där gästen
att bli, enär f.örra sommaren~ sucutskänkning av alkoltolhaltiga och kan få en dririk utan mat.
ceorkester Carlo l\!ikkelsen då och
andra drycker. Det är direktör Baren har blivit en m:~c· ~! lycdå kommer att skif~ med Ove Elk-p
Gunnar Ek på Grand Hotell som kaq lösning av lokalens . ..,m~
begåvat turistlivet med detta till- ning - den är hållen i d ;rtpa~e
jears.
..
·
,
skott - speciellt med tanke på de diskreta färger och har soni k;opst·
~om den hängivne Mölle-vän dir.J
utländska turisterna, vilka ju gär-, närlig utsmyckning ett par 11.tora
·na vill slå sig ner vid en bar.
dukar av möllekonstnären Lars
Denna nya giv på det stora ho- Norrman.
-- ,.. tellet kommer lagom till den 1 ju- - - - - - - - - - - - - · li, då som bekant den måltidsfria
utskänkningen har premiär. Möl-1
lebaren är ett sådant serverings-

Första baren i Mölle. - ett
ko11:tinentalt inslag på ·Grand

I
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. Tisdågen den 5 jUni 1956

Brunnhy· kommun ämnar kÖpa !i
.stort ~arkområde ·vid Arild
1

På torsdag sammanträder Brunn- köpssumman kosta 33.ooO kr. och
by kommunalfullmäktige ånyo ett genomsnittligt pris av 2.20
för att ta ställning till ett. antal per kvm. Skall markexploatören i
frågor, varav bl. a. en bordlagd - kommunen - sörja för både ! ·
angående inköp av fastigheten vatten· och avlopp stiger kostna- I
Flundrarp 8: 13, som bordlades den med 4.500 kr. och c:a 30 öre
vid förra sammanträdet. ~ommu- per kvm. Det dyraste alternativet
nalnämnden hade då föreslagit är . alternativ III,. som skulle kosatt man skulle inköpa marken, ta 60.000 kr; · och häremot svasom ligger· i närheten av Arild rande större utbyggnad-. För det·
och omfattar en areal av 21.340 ta alternativ har för beräkning
kvm. till ett pris av 15.000 kr. av kostnaderna för vattenverk
Nämnden räknade med att områ- och vattenledning anlitats entredet skulle kunna exploateras för prenör Thure Andersson, Nysommarbebyggelse.
hamnsläge, och för röjning, vat·
Förslaget mottogs dock ej så ten, brunn, dränering~ avlopp
välvilligt av fullmäktige, som och vägar Henry W. Svensson,
också önskade veta vad det kun- Arild-, Priset per kvm. skulle här
de belöpa sig på att exploatera uppgå till 4: ;_ kr.
.
området, varför det blev bord- Alternativ IV slutligen beräk- ·
läg~ing och återremiss. för kost- nas kosta 45.000 kr., c:a 3: per. ;
nadsutredning.
kvm. Bakom detta alternativ Iig- :
i'. Kommunalnämnden har- nu ger beträffande vattenbrupri, drä- !,
·1agi fram sådan utredning och nering, avlopp oc~ vägar _offer- :
vidhåller sin tidigare framställ- ter från !ntrepr~norerna Nils!!On :
ning om inköp och anslag ·härför och . Henriksson, Domsten.
.
på 15.000 kr. Nämnden har fyra
Polisnämnden föreslår fullnläk·
alternativ att välja pä i fråga tige att förklara sig nöjda m~ ·:
om exploateringskostnader. Två att nuvarande personalstat - två 1
av dem illustrerar nämndens ur- poliskonstaplar i lönegrad 15 - •.
sprungliga tanke att förse områ- tillämpas oförändrad efter• den .. 1,
det med enkla sommarvägar juli 1956, då ändring av polis- !
samt endera gemensam vatten- lönereglemetnet sker.
i;
täkt eller avlopp. Vid alternativ Ledamöter i fastighetstaxerings: I
I ankommer det på fastigl:iets- nämnden skall väljas, vidare föägarna att själva ordna avloppet rek9mmer: till '!Jeha.~dli!lg bygg.
genom .. nedsjunkning på. egna nadsplaneändring i Nyhamns~ä- .
tomter - ett förfarande som re- ges centrum för uppförande av '
kommenderas ay länsmyndighe- större hyreshus samt ärenden
terna för speciella sommarområ- ahgående anslag m. m. till Bruni:tden. Vid alternativ · Il skall fas- by Idrottsplats i Nyham~släge;·
tighetsägarna i stället själva sör- bl.· a. garanti på l.000. kr. f~r
ja för vatten. -'såväl alternativ I festligheterna vid invigningen
och Il beräknas . inklusive in- den 1~ juni.
· f.; :.
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Brunnby ·köper inte
markområdet i Arild
-Kommunalfullmäktige i Brunn- hr Bror Persson instämde i avby hade sammanträde i - går .un- slagsyrkandet _och fullmäktige avder- <>rdförandeskap av skogsmäs- slog enhälligt denna begäran om
tare Erik_ A. Eriksson. Samman- anslag. Området kommer således
: trädet blev ovanligt kort och tog inte att inköpas ,av kommunen.
endast -omkring 50· minuter. Inte Till ledamöter i föreningen för ._
mindre än tio av ledamöterna var 1957 års allmänna fastighetsexpe- i
· frånvarande.
. dieringsnämnd blev nämndeman •
Som refererats tidigare i denna Henry V. Svensson, lantbrukare
tidning hade kommunalnämnden Lenn·art Nilsson,. entreprenör Inar
råmlagt fö1•slag om inköp ,av -ett Andersson, sjökapten A. G. Crcin!larkområde i_ Arild, benämp.t berg, förvalta1·e Linus Hasselberg
.tt"'lundrarp 811 och begärde ett .an- och polisman Bruno Johansson:
ag. med 15.000 kr. härför; Ären- Till att deltaga i sammanträde inet föranledde en debatt vari hr för landskamreren utsågs hr Hasenry Sllensson yrkade avslag selberg. Till:ledamöter i fastighets. _ och häri ·ih~tjimde trädgårdsmäs• taxeringsnämnden utsågs förvalta;re _Erik Rosenkvist. Den sist- re Linus :f!asselberg och trädgårds,
.ämnde ansåg att kommunen inte m~tare W. r.undkvist. Fullmäk. rde engagera sig i sominarbebyg tige tog'del av årsredogörelse från
lse. Ordföranden menade att kal- Höganäs kretsloge av IOGT och
lerna var högt prelim1nära. Även Kullens Turistförening.
, · ----- -- - ·
· · Fullmäktige förk)arade sig nöjd
,-: med att den nuvarande personal,..-· ?'
i'/ staten för polisen _tillämpas oför) -..,!
f · c / i ~i;idrad efter den 1 juli; då en änd1
/
J
'
•
rihgskungörelse träder i- kraft._
· -Till kommunalnämnden.hade anmälts behov av byggnadsplaneänd.
"
· fing i Nyhamnsläge centrum för ·
att möjliggöra uppförande av stör- :
i re hyreshus därstädes. På förslag '
:av byggnadsnämnden beslöt ·'full- '
, mäktige att nämnden fåi- anlita
' länsarkitektkontoret för en utred•ining om byggnadsplanen bör bör .
ändras och i så fall uppgöra för- ;
slag.
·En skrivelse från Brunnby FF •
_ . _ ...
_
_
angående av dess medlemmar full- · Efter slkmänträdet ~irtbjÖd fol~..
gjorda arbetsinsatser på nya skollärare .Gösta Svensson 'Kommu• ·
idrottsplatsanläggningen i Ny- nalfullrriäktige - qch· komniunat:'
ham'nsläge lades t~ll handlingarna nänindert§._.samdiga ledamöter tHI
och _så var även fallet med en mo- visning'·' av-·' idrottsplatsen_. näst~·
tion från hr Gunnar Levin om ut- torsdag kl. 17.
· .
be.talning av anslag till idrotts- Slutligen -redogjord~ kommunalorganisationerna. Som en garanti kamrer freigard för en upprättad
· i händelse av förlust vid invignin- grundkarta för hela ·kommunen ut..·
gen av idrottsplatsanläggningen i görande resultat av generalplaneNyhamnsläge anslogs 1.000 kr.
utredningen;--~·

~
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~·

•.
För populariSering av
M.öLLE som TURISTORT·.... ·:..

· Intresserade sai:nlas på Grand Rotel i MöUe måndagen den
25 juni kl. 20. - önskade upplysningar lämnas av municipalnämndens ordförande Nils G. Nilsson, tel. 192, oc}\ redaktör H.
Wennerström, tel. 273;
·

•. t@--·-·-

-

fBi:uniiby fullmäktige .avvi~ar
;~·klagomålen av reningsverket
'
Första ärendet gällde länsstyrelsens remiss med anledning av de
besvär i maj månad angående antagande av stadsplan , för reningsverksomr~det . v.i.d . Nyhamnsläge.
Förslaget till stadspl.tn hade V?rit
ute till offentlig granskning utan
att någon skriftlig anmärkning
hade inkommit. Fullmäktige beslöt nu gör1t en framställning oni
försla_gets antagande.
Municipalnämnden i Mölle
Ett · antal intressenter hade i
inbjuder ~må och stora möllebor skrivelse till länsstyrelsen den 3
: till midsommardans kring majstång-:11 maj anfört protest mot att försla~ A !ltatlo~sängen midsommarafton. get antagits. Vid förslag till ytt/' Kl. 15 kläs majstången gemensamt rande · hade kommunalnämnden
• och kl. 17 spelar musiken upp.
liksom byggnadsnämnden ansett
att inkomna skrivelse var .att anse
som anmärkning mot· förslaget
men att skrivelsen inte hade in·
' lamnats i laga tid. Såväl denna
skrivelse som de föregående ,klagomålen mot reningsverket innehöll
dock anmärkningar som ·inte var
med sanningen överensstämmande samt att de uppgjorda planerna
omöjligen kunde kränka . någons
enskilda ·rätt. Kommunalnämnden,
föreslog .att klagomålen sJ.ÖJlle läm- 1
· nas utan i:ivseende och detta för·
! slag till yttrande antogs enhälligt,
' av fullmäktige.
Fullmäktige anslog 500 kr. som
· ar\rode åt skobibliotekarien. Upp· 1
skattni.Dgsvis omfattade· arbetet c:a.
! i50, t1mmat pr år.
. .,
!
Skolstyrelsen begärde 3.500· kr.
som tilläggsanslag för att kunna
utrusta · gymnastiksalen 1 Ny.
~
X ]- c
hamnsläge f()lkskola så .att den· ~
kaQ upplåtas som samllngssal. ·Be-·;
loppet avsåg inköp av stapelbarat
stolar och mattbeläggniilg ·för -- ·
.. · - · · : - ... ·· · · .
!J!.mnastikgolvet. Fullmäk!ige pi- tre\i:Iig•,13emester. och. delina.;v.;änJifo,11; ·. · , .: '. '. :· ... • · ·· ·
: ga'tillönskan besvarades f.rån leda'Ordföra'nden !illön'skade ledamö- ~~~~a&'. sidl,l av. -v: or~.! ~~m~
terna en angenant sommar och en ·deman Henry 9V. ·svent1son.: .
'

'

, Kommunalfullmäktige i Brunn; by hade i går sista sammanträdet
, före sommaruppehållet, vilket blev
, en kort session. Förhandlingarna
j ' leddes av 'skogsmästare .Erik A.
: Eriksson. Inte mindre än 10 ledamöter var ·frånvarande.
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S.KÖNHET OCH STÄMNINC
KRING PÄRLAN-KULLABERG
""· ..• ·. ·~·

I takt med solens allt högre
•
vand1·ing upp å firmamentet har
också Kullabergs försommarljuv·
lighet - .av länets hövding be·
tecknad som en pä1·la eller en
klenod - alltmer ökat i prakt
och skönhet. Då landshövdingen
talar om Kullanäsan som en·
•pärla gör han det dock inte bara
med tanke på prakt och härlighet, utan hans vittgående kännedom om sitt län gör att han genom sina kontakter och lärdom
också vet att långt värdefullare
vetenskapliga ting döljer sig
bakom den fagra ytan.
Även om exempelvis Klöva
Hallar bch Skäralid har vacker
grönska . och bergsnatur att bju·
da på så ·saknar man ändå det
mäktiga havet, där långfararnas
långa vägar lämnar föga spår i
den eviga vattenspegeln och som
så stal'kt bidrager till att öka
skönheten och skapa den odefinierbara stämningen kring Kulla·
berg.
·
Med sommarens grönska och
den efterlängtade friheten fr:'.I n
skolor och arbete har också alldeles som förr om åren många
välbekanta profiler dykt upp i
gatulivet i Mölle. Ju mera välbekanta och betydelsefulla de är
bidrai· de också till · att skänka
en känsla av kontinuitet i det
annars numera så oroli?8 sommarlivet och. minna om att "en
gång Möllebiten alltid MÖ!lebi·
ten".
·
·
Tad göres då oss mera vittne
behov av anordningar för att
·njuta av den sommår och ledighet som bjudes? Är inte en underbar natur och en för ögat och
sinnet behaglig tillvaro alldeles
tog. · Enligt green-keepern· • på
·
.
·
.
rolfbanorna har det aldrig varit undvikas .. Att v1_ssa gator tende· skapa ett nytt kallbad, vilke~
så vackert där som nu.
ra:r . att bil allt . smalare för bil· bevisligen funnits där.
,
r vår. specialiserade tid ställes ~raf1ken ~an säkert med.. god .vi!- Därmed.., är :vi också inne pä
dock högre krav' på ett semester- Ja och .. fors~åelse från lansstyrel· den .. angelagna uppgift, som man
paradis än vad en orörd natur sens sida 1 många fall ordnas j Molle så starkt önskar att lösa ·
kan bjuda, hur betydelsefullt 'och g~nom någ_ot slag av ~raf~kregle· nämligen utläggande av det pla!
viktigt det än äi· att vårt Kulla- rmg.'. som Ju.. så ofta foreltommer nerade avskärande avloppet och
berg kommit r hägri. Den alltmer i. stadernas eldre delar.
befriande av hamnstran!fen från
läkande bilismen kräver goda och
Goda a kei··n
s 1 t
de många utloppsledningar, som··
1
framkomliga vägar och god till. .
P r
g P a ser,
nu visserligen inte förorsakar så
gång· till parke1~ingsplatser, de helst i närheten av det "mål" bi· svår:'l olägenheter på den plats
ökade moderna bekvämligheterna listen vill uppnå eller förtära. de ligger men som ändå om blott
ställer krav på ordnade vatten- är också A och 0, och 'med för- ur estetisk synvinkel är önsk·
och avloppsanläggningar. Cam- vånancle snabbhet har nästan ·på värt att få bort. En. betydeISe·
pingfolket, inte minst bilcampare, en dag med maskinernas hjälp full etapp i detta hänseende har
vill 11a möjligheter till tältplat· växt fram en rymlig parkerings- redan under ':åren och förSomse1· och sist rnen inte minst är plats strax norr om l\Iölle hamn, maren färdigställts för slutbe,
tillgången på goda hotell och just framfö1· själva inseglingsrän- siktning i det· att i hela. norra
trevliga friluftsbad av avgöran- nan.
delen av Strandvägen nedlagts en
de betydelse.
·
r den mån parl<eringsmöjlighe- ny stor kulvert.
Det skall också. erkännas, att terna på hanmplanen är för små
Campingfilatser
ärHga försök och planeringar finns alltså möjligheten ~tt glida har varit föremål för mycken
vidtagits för att få fram allt några meter längre norrut och och sakkunnig debatt under vår·
·detta så småningom i semester- parkera sitt fordon alldeles i månaderna och motor- och· fri.byn Mölle· vid Kullabergs . fot. hjärtat av byn och med god ut· luftsorganisationerna
har med
Gator och vägar får årligen sin sikt över all härligheten För liv ~ch lust engagerat sig i spri·
ans och eftersyn och i den mån längre uppehåll med bussar tor- dandet av synpunkter och kännestads· eller byggnadsplaner till· de också på denna plats goda dom om naturlivs- och camping' låter kapas hörnor och fällor .. till möjlighete1· kunna yppa sig om vett. Innan dess hade emellertid
lättnader i trafiken om de inte anordningen utnyitjas rätt.
A/B Kullabergs Natur, som är
kan
ordnas trafiksäkerlletsmäs .Denna plats, som mången dröm· värd för campingfolket i <Mölle,
sigt genom trl[lfikmärken. De. sto- mer om som Mölles blivande" gjort betydelsefulla förändringar
ra ingrepp i ·den befintliga be- plage har också alla möjligheter på sitt område.
byggelsen väster om Kullavägen, för sig. Den för strandplager ele- Betydande intressen har också
som förutsattes i förslaget -'till ganta rundningen har den redan mobiliserats för tillskapande av
stadsplan för detta område, gick och kanske man på denna plats goda och fria friluftsbad inom
ej igenom hos kungen och även skulle kunna påräkna att få fram samhällets hank och stör och så
länsarkitekten som nu skall fort- något av den sandstrand, som småningom kommer säker-Ugen
, ;ajitta stadsplaneatbetet, anser att för Kullanäsans yttersta del är detta intresse att tillgodoses om
· -m,an inte skall göra 'allt för $tora en obefintlighet, eller på denna allt går som man . hoppas och
ine:repp i itamla ·byar om de· kan fordomtima badplats kunna fram· tror.
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Fredagen--'den ·22juni 1956

Varmbadhusets bibehållande
. .
l Mölle ett t-u r 1st1 n tre s se
En av l\fiilll'll äldsta cw'h lrol(llasff'I Svenska :i;·örenin_gen fiit· Folk- horg oC"h \"ärm ... oeh •anitära an.
yttrade häron1dag..n, att bad l Stockholm yttrade sig i ären- läggnlngt•n a\· entrepreniir .J ••Ju.,
det var tack vare de härliga bal!tu- det, och ansåg att de <lärcftcr hansson I llögahä•. K<>stn:ulcm:a !
l>a1lrn i Miille varmbadhus RC>m han k\•arvarande 7 st. badkar•rnmmen för dessa arhr.trn uppgick 1lc•11 gån·
och hans hm1lru blivit trogna 1'1iil· var för många och ekonomi•kt set• gen sammanlagt till ca 10.:itm kr
Jp. som badglistrr undrl" en llng ofördelaktigt. Dessutom ansåg• del· ,·artill kom kostnader för •priing.
fiiljd av år. \ å1" lntrrlokulli1" ä,. nog ta antal badkarsrum obehövligt nlng och rlektri•k Installation och
Inte den rnde '"""' lnsrr l"ii1'drt a\" i och med att en ba•tuavdel.ning målning med något ö\·cr tuscnlap·.
drnna anläggning.
lnrättadt>s, då det krä\"l'S mera pen. .
· I
På senare tid har dehattl!I\ i !\föl· värmemiingder och . \'armvatten
t:'ndrr ftrrn srflan clr•• har inga
le rört sig om varmhadhu•ets ..,Ya· samt personal för denna form av <törrc förbättringar \'lrltagits pi1
ra eller Icke vara. Trots de goda bad än Vid bastuhad. i-;n •ärskilcl rn gång utan omlinrlrlngar orh förJnsatser som gjorts till fromma omständighet an•ågs emt•llrrtlrl hättringar samt umlPrhåll har \'i<I·
för dess be\'arande har man i de, kunna inverka fö1: det fall bad- tagits "tappvis. Ut!(ifterna för ut-1
ballen kunnat spåra också mot- huset tillhör en kurort. där medi· förela arhetPn ·~·m·s ha hurils av
salta ineninga\·, som satt mera fart clnska bad serveras under någon municipalNamhället och dess föpan.
på det hela och gjort det mera del av Aret, exempelvis sommaren. de inkomster. En<la•t en intl'Ck·
•pännande. I den mån detta bidrar En sommarbadort för huvml•akli- nlng av år 1!J:l2 på r.:0<w1 kr fin111•s:
att krafterna l ännu högre grad gen frisk.a personer borde dock ut· necllag<I i fastiglwtcn. Ar 1!140 llll· '1
"pännl's tlll frirmån för ett gott låta'ddet i långt Ö\'er\'ägancle grad försäkras faslighrten färskvalten .
.-esultat är \'äl bara gott att säga \"ara baset·ad på friluftsbad och genom ..,r,·ituC i en inom fru Kri· i
härom.
bör med avseende pi komplette- stlna SteenN fastlghr.t bE'liigen
l\lölle Varmhaclhus har eljest ur ting med Inomhusbad ha elen brunn. för vilket samhället på sin
olika synpunkter fört en lltet limpllgaste utrustningen genom tid erlade :ioo kr.
ä\·entyrlig tlll\·aro. Driften har inredning för hastubad.
I pensions•tyrelsens •kri\·elser
tyclligt\'ls Inte gått ihop.
Utlåtandet anger också, att för angående bidraget påtalas, att
1''örsta gången fastigheten f"dre- det fall någon medicinsk eller halv- grundlig fuklisolering borde förekommer I samhällets annale1· är medicinsk badavdelning ej är nöd- komma. Då delta säke1·ligen fiir
genom ett köpekontrakt av den 9 vändig, bör 5 badkarsrum slopas erhållandet av hiclrag skett
juni 1928, vari lagfart för sam- och bastubad där inrättas I stället' förhållanden i och qmkrlng hygg.
naden dock starkt ha bidragit till
hället· erhölls den 7 septrmber för tlllbyggnad.
1932 och varigenom fru lrla Pauls·
Det var som sagt J!l3i och det att isoleringen förstöres. då hyggson, kapten l\fartln Cronberg och hela resulterarle i att pensionssty- naden besväras s\•årt av fukt. Enrlir. Joh. Ahlbäck försålde tomten relsen beviljades 1.500 kr tlll om- ligt pensionsstyrelsens föreskrifter
och på denna uppfört varmbadhus och tlllbyggnaden och efter detta år 1937 skulle också hadhu•et untill en summa av 9.500 kr. Genom hade man alltså 7 badkarsrum och der mln•t 10 åt• underhållas och!
ett köpekontrakt elen 14 juli 1938 bastu.
under minst 8 månader \'arje år
inköpte munlclpalsamhället av
Byggnaclsarhetena utfördes den· h,ållas öppen minst en tlag I vecNils J. Elfrersson och fru Emma na gång av byggmästare E. Wihl- kan.
Jo:lfversson ~·tterllgare t\·A jordlotter om tillsammans 220 kvm att
tilliii:tgas elen först Inköpta och
lagfart erhölls härå den 3 ap1·i1
i
turi.~tl'r
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IJt•s• förinnan hade rörelsen ge-

nmn skiftande ödrn. Vid sammanträden 1 mars och april 1920 beslöt dårnrande Mölle Nya \"armhadhus aktit'holag att upphöra med
~in vrrk>'<'lmhrt n<'h försälja holai:icts tillhörigheter. Virl lagtlma
,·{crtinget mrtl J.uggurle häradsrätt
elen 10 maj 1!120 ansökte• 11m s. k.
iirs~tämning föt• att enligt Jagen
efterlysa okända fordringar och ett
lir senare kunde domhavande meddela, att den enda som uppenba-.
rat sig var Riksförsikrlngsanstaltrn ·med krav på avgifter för för.
säkring.
.
Genom offentlig auktion den 21
maj 1020 gick l\lölle Nya Varmbad·
hus egendom under klubban orh
•om .säljare Ya1· tlllstädes hotell.
ägare :\lartln Ct·onberg, Bernhard
l'aulsson och J. Ahlbäck, som'vld
· atra bolagsstämma utsetts till
llkvidatorer. Försäljningsswnman
uppgick då till 8.800 kr och köpare var förut nämnda llf. Cronberg,
n. Pauls•on och J, Ahlbäck. som
överlät fastigheten och rörelsen
på muiliclpalsamhället.
.
Munlclpalsamhlillet lät sedern11!ra . företa förändringar och till
hyggnad av fastigheten. A1· rn:n
fät man således Installera AngYärmeledning, som utfördes av Georg Ottossons rörlednlngsaffär I
Hälsingborg till det för våra dagar
facila priset av l.'350 kronor. Kallvattenslednlngarna omlades och
elektrisk installation gjordes för
ca 500 kronor.
Fram tlll 1937 har rörelsen sedan
fOrtsatts I stort sett. oförändrade
lol1aler men detta Ar var det åter
alrnell, dels med ubyggnad och dels
med Installation av ny värmepanna och varmvattenberedare. Man
ansökte den gången och erhöll bl·
drag från Kungl. Penslonsstyret.
sen med kr 1.500 som bidrag
uppförande av folk~ och skolbad.
Bastuavdelning· saknades och man
ville slopa ett,av de 8 badkarsrummen och genom sammanläggning
i:ned en utbyggnad få till stånd ·en
bastu för att betjäna munlclpalsamhällets dåvarande· ca 700 lnvå·
nare och skolbarn, som hPrllknades
uppgå. till 50-l'n ·

till'

. ~;~;~~~,;.-,;:;,.Ji~:rulet .Uölle I

går I år av stapeln i trarlitlonell,
stil. Grand Hotell öppnar med
stor midsommarbal. För musiken
svarar dir. Eks fynd o,·e Elkj1rrs
cirkester. Hotell l\föllegårclen bjurler ockRl1 på 1lans och hiir S\'arnr
Willys 01·kcster för unrlerh:'\llnlngen. Hotell Kullaherg och Str~nrl·
pensionatet hat• gott bord och
gotla bäddar.
·
Kullagilrdens Wiirdshus i källarmlistare Hagman.• regim är ett
mldsommarmäl för den som vill
roa sig i naturens sköte. Kor,·
och potatismos är några av de
lrnlin31'lska rätter som· traditlonse911gi hö1· till på denna vacl;ra
restplats. D:ms är ä\·en ordnad
miclsommardagcn.
Det munlclpala midsommarlirandet i Mölle börjar med klädan-.
rlet av den offentliga midsommar·'
stången på statlonsängen. Kl. 13
är alla \'iilkomna med blommor
och grönt. Kl. 17 kommet· mus!·
ken och så blir det dans Ol'h lek
unrlei: folkskolliirare Gösta SYens. sons lcilning. Det ät· Inte omöjligt
att ol.'ksä O\·e Elkj:er~ orkeste1·
frå.'1 Grand kommer tågande ne1·
till midsommarstången föt• att i
någon paus hjälpa till att förhöja
s(ämnlng~n.
' / ,,/ I
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Onsdagen den 27 juni 1956

Månd;gen den 25 juni 1956

-----Dansk-svensk niidsom,ntarglädje i Mölle
Midsommarfirandet i Mölle blev
en i allo lyckad högsommarfest.
Det utlovade vackra vädret stod
sig och den rika blomningen och
grönskan på och omkring Kullaberg skänkte glans åt festligheter·
na. Pä äng\!n vid stationen klä?·
des !!Om vanligt vacker midsom·
marstå'ng med blommor och grönt
från mänga täppor. Elsa Lambergs
blomsteraffär bidrog med en stor
kvast med bl. a. nejlikor.
Sedan stången klätts med hjälp
av bl. a. I det svenska midsommarfirandet deltagande danska da·
mer tlll den vackraste på många
är tråddes dansen med liv och
Ju~t av en stor skara barn i alla
åldrar under ledning av folkskol·
lärare Gösta Svensson. För musiken svarade handl. Åke Sahlsten
och frisörmästare Knut Nilsson.
De danska färgerna smyckade
tillsammans med de svenska majstängen och detta uppskattades
varmt av danskarna. Under en
paus, som nödvändigtvis kom lite
för tidigt, spelade Ove Elkjaers
orkester frän Grand några musik·
nummer och ledde sedan marschen genom byn.
På alla hotell var fullspikat. På
Kullagården träddes dansen på lövad loge och på Möllegården hadr
man flvttat in mldso}Ilmarstängen
i matsålen.
I Skärets idylliska fiskläge hade
man också klätt majstång och på
kvällen träddes dansen på hamnen dit Sahlsten och Nilsson förflyttat sig och. stod för mu~iken.
Mycket folk hade samlats och
stämningen' var fin i det vackr:i
vädret med månen på den ena Sl· .
dan och det röda skenet från den '.
nedgående· solen på den andra si· ;
dan av Skäldervlken. ·
.
1

Föreningen "Mölles We~ne~" bildad \
Allt göres för turistorten Mölle

I

"För popularisering av Mölle som
.turistort" stod det på kallelsen till det
möte med intresserade, som hölls på
Grand Hotell I Mölle pA mAndagskväl:
len.· Att Mölles popularitet ligger
mAnga badgäster och ort.•bor varmt
om hjärtat kunde man· lätt konstatera, dl Grands salong pti kväl1en fylldes till sista plats.
Som Inbjudare hade munlclpalnämndens ordf. Nfls G. Nilsson, som
ledde förhandllns:arna, och direktör
Ek stälit sig bakom det hela och avl'ikten var att genom ArUga arrange'.'tlang och Astadkommande av permanenta anläggningar såsom badplatser
!m. m. skapa trevnad och popularitet
, för Mölle bland sommargäster och turister.
Hr Nilsson hälsade· välkommen och
han berörde bl. a. Mölles och Kullabergs vackra natur och platsens stora värde· som semester- och rekreatlonsort. Fast MöUe alltid \"arit omty<:kt som sommarort ansåg han att
man ändå kunde g;öra mycket för att
höja trevnaden och trivseln och att
det behövdes samarbete mellan såväl ortsbor som turister. Inte minst
med tanke pi den omläggning av turlstllvet till familjehushAll som skett
och den skara sommargästbarn, som
pil somrarna så att s'dga växer upp I
samhället, är det nödvindlg;t att bl. a.
skapa permanenta anläggningar så·
- - - - - - - - - - - .- - - -

I

Möli~s Wenner
Efter den trevliga och sakliga debalten beslöts enhälligt att en förening bestående av bAde sommargäster
och ortsbor skulle bildas. Föreningens namn blev pil förslag av direktör
Ek med acitlamatlon fastställt till .Mölles Wenner och en lnterlmstyrelse tillsattes för att utarbeta stadgar och
•rbetsprogram. Pli förslag av kvHI·
Jens ordför:inde. 'om av andra arbetsuppgifter 1 samhället förklarade sig
förhindrad att ägna sA mycket tid
som erfordras till föreningens arbete,
ut.sligs dispo11ent Frank Elfversson.
Mölle, och öulga ledamöter blev
skepp.smäklare Henry Nilsson, kamrer
Erik JönssOn, dir. Gunnar Ek. repr.
Wramfors, polir.man Bruno Johans..
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Mölle varmbadhus
snart 1 funktion
I

son, munictpalnämndenR ordf. NUs: G.

Mölles omdiskuterade varmbad· ide erbjud!t sig att s.tå för merkost-'
hus var den stora debattfrågan I naden. Den. b~räknas till 150 k~o
går vid sammanträde med Mölle nor... Full~äkt1ge biföll och tacka·
municipalfullmäktige under ordfö- de for. erbJudandet.
.
,
, randeskap av. folks~ollära~e. Gösta
-~-·-·
·--~
Svensson. Man beslöt enhal.~1gt att r-Näm;.;den kom inte med något~ .
varmbadhuset äter skall oppn~s,
tt f" lag men ansåg: som diS:'·
! men voterade om .. re,raratlonsfö:.· ~~ssio~~":.nd~rlag att .qrlften >.i.V.
slaget. Alla fullm~ktiges ledarna- varmbadhuset antingen · över!äfs
ter ut~m en var !'ärvar~nd~. Män·. på kvinn föreningen. eller att muga åhorarc hade mfunnit sig. Ord. . lnä;}.nde erhöll i ·uppdrag
i föranden hälsade den ny~ ledarna- ~~~·~:m förut driva varmbadhuset.
't~~ f. l~ntbrulrnren Erik Olsson Efter många diskussioslnägg bevalkommen.
.
1 slöt fullniäktlge att åter öppna
Veterinärstyrelsen hade 1 en varmbadhuset. Nils E. Nilsson fö·
skrivelse begärt fullmäktiges ytt· reslog att reparationerna . enligt
rande om köttbesiktningstvång. nämndens förslag skulle utföras
Hälsovårdsnämnden
avsty1'kte. till hösten och disp. Frank ElfversFullmäktige godtog hälsovårds· son föreslog att badhuset skulle
nämndens yttrande.
öppnas med minsta l!>öjllga repaMunicipalnämmlen anmälde att rationer och sedan i den mån meen i budget!!n upptagen livränta del ställas till förfogande. Om ~es·
om 800 kriinor genom en ny Jag sa två förslag blev det votermg
höjs till 2.640, kr. och föreslog att och Elfverssons förslag segrade
medlen skulle utanordnas av tlll· med 8 röster mot 7. Härpå uttala·
gängliga medel för senare regle- de ordföt"anden fullmäk.~iges tack
ring. Fullmäktieg biföll.
till kvinnoföreningen. V 11ket t.?gs
~ I badhusfrågan blev det stor de- tlll protokollet. Erik ~lsson forebatt med många inlägg. I sitt ytt· slog . en badhuskomm1~t.e skulle
rande angående en av Mölle kvin· tillsättas, . men f~llrnäktige avs~o~
noförening. inkommen' skrivelse, m;b.·ansAg ·att n11;!11nden som t1d1·
med erbjudande om bidrag till ~r;e &kulle ha fortroendet. _,,
I
varmbadhuset med 4.000 kronor '·'M~cipal,nämnden had.e foresla· 1
och ytterligare medel senare ocli ,git:.>fttt· rcpresentatio.nslag .På 300 ·
från AB Kullabergs Natur om an-;· kro11!)r och full~äkt1ge bifall ••
slag på 2.000 till samma ändamål,
Sej~ extra ärende anmälde ·el·
hänvisade municipalnämnden till \verk.schefcn att det framkom~lt
sitt tidigare förslag om reparatio-. ön~k!lnål a.tt gatuljuset hålles tänt .
ner
naitet,1.d under sommaren. Gym~.
!\t!~'IJjt"•• Ca:l-Gustav Cronberg ·ha· 1
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Nu visade det sig; att uppslaget och
kallelsen livllgt accepterades av de
närvarande och det stora Intresset för
vad som stod pil dagordningen avspeglades I en livlig debatt.
Tiii att leda kvällens förhandlingar
utsägs municlpalnämndens ordförande
Nils G. Nilsson och till sekreterare
redaktör H. ·Wennerström.

J; 7 ~ 7~·1.)1?·.

Jj

som exernp-:?lvJs friluftsbad och annat samt att genom avhdllamie av
olika arrangemang öks. trivseln och
därmed ocksA populariteten. Genom
att såvfil sommargäster som ortsbor
och lokala myndigheter filr kontnkt
med Tarandra och hjälps i\t ff1r man
biide störr2 möjligheter att göra nilgot och somma11rfist.erna får ocksil
möjllgheter att vara med för att
hjälpa till vid utfommingen.
Pli programmet för kvällen st'Od att
besluta sig för att gemensamt åf!t2dkomma någon slags förening eller utskott och att försöka 11u eller till kommande år göra t>xempelvis hamnfester, lllölledagar eller en lllullevecka.
Varmbadhusets yara eJler icke vat'a
ansAg man inte sk.ulle behandlas vid
detta tillfälle, då denna Mlrta numera kan an""8 så gott som förd I hamn
och Jlkasi. bonle man genom eventuena överskott på nöJestlllstäJlningnr
eUer rörelse tillsammans med samhäl·
Jet skapa en tnvesterlngsfond för permanenta anläggnlngaP till bad- och
turJstltvets from1na~ Skulle man inte
kunna skapa enighet elJer pi annat
sätt fA fram förslag kring allmänt populariserande åtgärder var avsikten
att blott ln'Jlr.ränka sig Ull FAl!elvlksklubbens afton på Grand Hotell I Juli
cch I övrigt anteckna anförda syn.
punkter till ledning ''Id de ·lokala
nämndernas arbete dA det gäller fril·
gor tlll turismens,och badlivets from-

Nilsson, fru Ribblng red. Eiekr. Åke
Thomsson, fru Helmer, fru Gerd KUi·
man, red. H. Wennerstrfäu, köpman
John E. JohnSson, dir. Elmer Elfvers·
son, dfr. Alf Jörgensson, arkitekt
Thorsten Lundberg, staUonsmästare
Stig Hjort, fru l\1argit Nilsson, fru
.Jörgensson och fn1 Thomsson.
Något större l\.1ölleal-rangemang an·
sägs eventuellt inte kunna hinna anordnas i är men Fägelvlksklubbens
arrangemang kommer att planeligt
g6 av stapeln pä Grand Hotell.
Hr Nilsi"ion flc-k av de närV"arandc
en eloge för initiativet till samman·
komsten och tackade 1 sin tur 1.Ur.
Ek för hans stora inf.n.sse för l\löHe
och \'iilvllJa att för andra gången I
år stäUa sJna lokaler till förfogande.

.. ,...

Strandängarna i Mölle råddade
naturvännerna fick glädjedag
Sl'dan lång tid tillbaka har dl't
varit tal om att fridlysa stranil·
ängarna !'Öder om llliille Mmhiille,
men dl't har liksom Inte blivit nä.
got av. Onwådt't har bl. a. hotats
av att bli kåkbebnrgt, 111t'd rii;k
fi.ir vandalil'l'ring, mrn till 1<3-vrnde och sidst har gmla krafter, i;om
varit I rörl'l!löl', l)"l'kats fiira i lan1I
ett fridlysningi;fiirslag.

- Det var en av de festligaste
dagarna i mitt liv, omtalade konst·
när Gunnar 'Vallentln i Möl·
le, när vi i går besökte honom,
sedan clet blivit bekant att länsstyrel~cn beslutat fridlysning av
stran~mrådet. .Tag blev mycket
glad när jag fick meddelandet.•
och jag tänkte på allt skriveri.
som förekommit i ärendet. Men
jag tänkte också på att det inte
varit särskilt mvckct bel'vlir trots
allt och att folk fö1· det mesta 1111r
varit förstående och bra att ha
att göra med.
- Det ,·ar egentligen 1048 som
v1 började fundera på området
och tänkte att det kunde lämpa
sig att rädcla strandängarna till
naturreservat. D!'t \"iF.ade sig heller inte o11efogat. Niigm år sf'nare
hade man nämligen planer på att
starta en sport><tugebebyggelse
väster om järnvägen. Byggnadsplanerna var l'å !imgt komna att
de hade pa~serat genom h_\·ggnadsnämnclen utan erim'an. Men så
strandade det lwla på att vatten.
och avloppsfö1·h1illandena inte var
klara.
- Det var rlå jag var i kontakt
mf'd dr John Nihlcn i Samfundet
Cör Hembygdsvåt"CI. Och så kom
samtidigt
byggnadsförbud
för Initiati.rtagarrn k·onstnären G1inmir ll'allrntin .~mrk•r·r Pil crll sina
strandängarna från länsstyrelsen.
"bundsförvanter" pä det fririly.<ta omi-cidet vid Möllc.
Det lämpar sig ju också lika bra
att b_\'gga pli andra sidan järnvä- ängarna. Stigen kantas med en för hela landet. och \'isar på nytt
gen. Att det hela har l~·ckat.s beror mjuk och av hetesdjuren viil an- att clC'n gamla kulturhygrlen kring
Inte minst på tillmötesgående från i;ad matta där timjan blandas med Kullaherg på nytt hävdat sig som
Krapperup och övriga markägare. griis triCt blodrot, fetknopp och föregångare i natur· och hem·
många andra."
b,vgdsvårcl.
Klockgroclorna <le enda
Detta är konstnär Gunnar Wal· Och fricllysningen innebär inte
i SVt'rige
lentins egna 01·d och vi är tvung- att nmn inte far gii och njuta av .
Det går inte att beskrh·a den na att Instämma i hans entusias- naturen. Tvärtom, man \"il! bara :
skönhet som möter en när man tiska beundran för det storslagna sFara den frän vandalisering och '.
vandrar ner på de nu fridlysta men också för det lilla i naturen. ingen kommer att misst.'•cka om
strandområdena mellan Mölle och Intet undgår hans öga. Konstnä· nf1gon tar ett smultron på fäladen
L~rhamn. Vi lyckades få konstnär ren och människan ser på na- och långsamt låter det smälta i
munnen. Sommarens alla aromer
Wallentln med oss och han berät· turen.
Det är en stor \•inst inte bara finns i detta bär.
tade om klockgrodorna, som är en
för 11ygdens befolkning att omräLAO.
sällsynthet.
- De finns ingen stans i Sveri· dct har blivit natursk.'"ddat utan
ge och är på utdöende även här.
Grodorna hörs kilometervis men
egendomligt nog blir ljudet helt
nära dem inte så starkt som man
väntar sig. De har någon underlig
klocklang i sina läten· och olika
toner, så att det kan låta som ett
helt klockspel. Nu har de emeller·
tid tystnat för denna sommar, de
håller på i juni månad, men det
finnL så mycket annat att njuta
av på strandängarna.
Gabriel Jönsson, skånekustens
stcre skald, brukar ta sig en promenad på området och språka
med de betande korna och· vila
ut på den månghundraåriga gärdesgården som skiljer det fridlysta
området från ängarna inåt landet.
0
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Påminner om Öland

I Den egenartade naturmarken på·
minner i mångt och mycket om
Alvaret på Öland. Man saknar ba·
ra väderkvarnarna. "En vårdag är
luften fylld av fågelröster, med
förnimmelser om markens spiran·
de örter, brisarna från havet och
långt därborta bergets blånande
massiv och man fylls av vetska·
pen om de möjligheter som öpp. nar sig inför de fria vidderna."
"Följer man "stigen längs strand·
vi.Ilens krön söderut får man från
höjden en vacker bild av de stora
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Hört och Hänt vid Kullanäsan

Allting u1111n~pur 1'liJt. Xnm våfl·Jna med barn. poängterar starkt
ret \'hl J.:ullanibcan. Vid precil' n~·ttan och tre\•naden av slrnsäll·

~mma Uti i fjol hatle \.'I 1•nllgt i:;kapet i t. ex. Torekov. Badplat,.

mlnnr.s;:oda l11k1Ulga1·r. lika dåligt
\'ädcr som nu raJ1t det blc\• en
sA ,·arm somn:ar srn1an. Hur blir
det månne i Ar frågar bAde badlf.i!lt orh Inföding.
Blir det en kylig Aommar ökar
säkert badfrekven.11rn l df"t inför
~ru öppnande pA n~·lt l'IU\endl'
,·armhudhmu•t. Därmed är väl
oc.·k~1 t•n för1'la rangrns tvistefrtiga av~ga1t m·h ctet är att hopJ>aR att alla gCNla krafter t bäs~a
snmförslftnrl CX'k~ medverkar ull
att r8ultatet hllr gotL

Det senaste ttllskottet på förentngsfloran i Mölle - föreningen
i\fölle Vänner - ej Mölle Wen·
m•r som tY\·i1T mlMSUppfattats,
hl\lier ockl"å på att i startgroparna ordna Min tUlvaro. Det Akulle
gälla goda och trevliga kontakter
m1.shor och sommarbor emellan
1111 inbördes trevnad och för ut•
\•eckling av MöUe som turistort.
Med den allt större procenten av
. rastlghebcägare bland sommar·
. borna är det väl också Titt och
· riktigt att df'MB erltAller ett
forum för att föra fram sin ta·
1 Ian, vilket rle annars varken har
' möjlighet eller rättighet till pA
unnat sätt. 1 den mAn <let kan
- öka de ekonomifika möjligheter·
1 na att 9nskaffa för bägge parter
: n,·ttlga och trevliga Ung är det
t oeksA alt hö11Dkta.
På sina håll har man varit
• rädd för" allt . för m~cket Ungcl·
· tangel vid utvecklande av verk·
samhcten. Det är .. på nuvarande
: 1ttAnclpunkt ej ut.o;agt. att det
· s;kall \"ara ii;A m:i•ckct av det sia·
. itcl. bara omtalat att så och så
· hade· man förr, dl Mölle ansågs
·1vara en badort pi modeL
· ___
En mamma hlanrl sommarbor·

!lien har gjorts

sa,

att promotion

kan förekomma och ungdomen
triv!C som "fli:;kcn i vattnet" och
r<iriildl'arna reser gärna dit med
1lem, vllket man hoppas skall
forLc;ätta i flera generationer.
Segelsport. golf och tennis är in·
te heller sommarsporter, som är
att förakta. men som Uvar upp
MOmmarllveL ~n fest dA och di,
gärna under !'ardlga och trevliga
former. är val _Inte !tt förakta.
l"IN:kllt inte I Mölle, dar si starkt
nöjesliv ut~ecklat sig under alla
4r.
Det ekonomiska resultatet kan
givetvis utebll men med mlnga
frtvtJllga krafter till arbetet kan
utläggen bli små och följaktllgen
förlu11terna ockRA. Se p1· kvinnoföreningens ArsfesL Lokal. tlllb&hör och arbetskraft gratis eller
så gott som gratis och ett gott
utbyte som resultat. Vartör förmena sommarborna samma glid·
je. om dom vill! ·
Dessutom vågar man an~. att
dessa krafter Rpånns pA grund av
äkta och oförfalskad klrlek till
Mölle och för Ingenting annat.
Praktiska Ung kan ocksl Wlgodoses. Samma lnterlokör som
förut nämnts. tycker det skulle
vara skönt att fl tvättat nlgonstanR. Installation av en tvlltt·
maskin I någon lllmpllg lokal och
gärna möjlighet Ull sjilvtvitt
och vid behov tvltthjilp och
möjligheter att vid behov - alrskilt för ungkarlar - fA 1truket
och stärkt. är en sak som säkert
skulle öka trivseln fö~ sommarhusmödrarna och varfor Inte de
anrira ock~.
GAr ncksl au ordna för vänn,r
avMölle!

Hö~t och Hänt vid Kullanäsan
En svala gör ingen sommar sk:ul· :WöUe Vänner konstttuerarande
le man kunna säga om det i skriv. sammanträde på Grand Hotell i
ande stu_!1d l"egndlgra och kalla Mölle, varom kallelse I dagarna ut.
SC?.n:imaryadl'et. Att blötan är be. giltt. En interlmstyrelse har varit
ho• llg far man dock strax en upp- samlad och uppgjort förslag till
fattn~ng om, nill' man ser hur stadgar, som utarbetats av sl\epps.
ki-aftrgt jol'den ryker omkring mäkla1·c Henry Nilsson. En valbe.
lantbrukare Borlelssons potatlsupp- redning har också varit i arbete
tagare. Det är·dock att hoppas, att och gjo1·t upp förslag till namn pi1
de svalor, som med ringa respekt styrelse m. m.
för det Vitmilade Verandaräckets
Föreningens arbete för större
renhet bebor sitt krypin under tak· trevnad i sonunarbyn boppa.s matt
Asen. skall förmå väderguden au skall bära frukt.
sända oss en. behaglig badsommar OffenUlg musik förhöjer trevnonär Jorden vil filtt sitt.
den alldeles särskilt. Lemvlgs
Blomsterrabatterna vid Järnväga. Drengeforbund från Viistjylland
stationen I Mölle beundras veder. som haft lllger vid Rlmmelstorp'
börllgen av alla resenärer och med visste gott att s4 är fallet och höti
riltta. Frän tidiga vtren Ull sena häromkvlllen konsert på torget
hösten utv..,ldas där en rik blom- vid Hotell Kullaberg. De över fem.
sterprakt a~ ~leh.anda blomster. Uotalet pojkarna ville tydligen se
Det är ocksa. lätt för den som vill nch lära s;1 ·mycket ·som möjligt
att få reda pa vad de olika växter- om Sverige. ·Resan och pengarna
na heter, dA nummerbrickor finns var beräknade att riicka för en ~a
· u_tsa~ta ~b namnen angivna pi frAn Mölle till Göteborg, men dess.
utom ville man också företa en
for andamA.Ie~ uppsatta tavlor.
Ett mycket beundrat nytillskott bussfärd Ull bl. a. Trollhättan. För
~land de milnga växterna är den att förstärka kassan höll man så
Jättehöga bl0!115terstängeJn, som konserten och många givare bland
•kjuter upp Iran en planta av sill- de talrika uppskattande J;lvarna säg
sam
och .•lrsprung. Stängeln ir till att det klingade flitigt I den
~verM... m hög och växtens namn bastuba. som användes för att upp.
· a~ .c.t"Cmurus ·Robusta. stepplllja samla kollekten.
· pa sve~ka. .
Pojkarna uppförde sig orks,;l !i~'"·
Trädgardsmästare Ekstrand, som nerligen trevligt och artigt Öch
1
. med ömt yrkeslntresse ser till tackade för uppmftrbamheten inte
blomsterprakten, berättar att det bara muntligt utan ocksii g~nom
är synnerligen svArt att fA växten att spela de svenska och danska
~tt gå fram til~. blomning. Den för. nationalhymnerna som av~lutning..
okas genom fro, men detta kan Ug. Dil den danska hymnens &istc"l to.
ga i flera Ar innan det gror och ner förklingat hade också den sista
växer upp. Då växtens blomning biten av den danska flaggan rullats
är a_vslutad avatäres blomstillning. upp på stången, allt under det att
en t top~cn på stängeln och torkas.len ~lare stilla stilvade In I hamvarefter Jhirdiga försök göres att nen I den vackra sommarkvällen.
genom fröna frambringa nya plan- Ett vackert ittyckc sommat•:;tiim.
tor.
_
vid Kullaherg.
Pl mandag avhåller föreningen
·<N
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under den gångna veckan trter kun. barsolja känner ocksl en helt annat öppnas för" allmänheten och nan mjukhet I lederna än tillförne.
därmed ett av mlnga omfattat ön. vllket nedskrivaren haft tillfälle
skemål gAtt I uppfyllelse. Fullmik· att pröva. Det är att förmoda, att
l Ugebeslutet om dess nedliggande denna art av bild bör mera om·
; gick således t-ydllgt mot eo stor huldas pA ett annat &ätt än tldl·
t opposition, soin med egna medel gare och kan kanske \o"fsa sig vara
1 ft"amtvlngade att det skulle hållas av verkligt medicinskt vlrde. MöJ·
1 I gAng till nytta och glädje för sA· llgheterna till tvagning efren\t I
väl innevånare som. badgäster.·
sött vatten borde dock kanske kun·
l
At$ det emellertid kunde öppnas na utökas genom duschar etc.
1 sA snabbt efter fullmäktiges ·revl·
r kommande vecka gir sil det
• sion av sitt förra beslut får dock andra evenemrmget Uti förmAn för
' helt tlllskrlvl1s kvinnornas egen· badmöjllgjleterna 1 Mölle av sta·
händiga positiva Insats med pensel peln. Det gäller denna gAng de
' och· målarpyts. Skulle målning kalla baden I FAgelvlken. FAgeJ.
• Vl!rltställts I ·munlclpal regi hade vlksklubben hAller på fredag auk·
· givetvis allmännyttan fordrat att tian 'med muntratlones- p4 Grand,
• arbetet lämnats ut .pa. anbud och som välvilligt slällts till dlsposl·
· det lägsta antägils och sedan hade tion för kvällen. Att förbättring
· det gett sig om man i semesterti· av utomhusbaden ocksA. ift- viktigt
. der kunnat fA det hela verkställt ur turisaynpwnkt visar frekveninnan badsäsongens sluL
sen · 1 Flgelviken och omdömena
Nu har det· hela 01"dnats snabbt därom, t1A det är besvärligt med
liksom dl den private husägaren alla stenar lär den som lnte vill
beslutar sig för att måla. Fram ge sig länpe: ut och simbana sak·
med mAlarpytaen och lgAng med nas. En aldrJg I Mölle Ucllgare searhetet. Här liksom eljest flr väl mestrandi! badgäst fann dock platgälla. att kostnadsbesparingen flr sen överraskande bra och trevlig
uppväga vad som eventuellt Inte a~t bada V.id. 'l\Jen så ligger den
är sl fackmässigt utfört. Vad det oCksl vid början av den stora na·
gäller badhuset ·har de valda. fir· lurtlllglng. som numera skyddats
gerna 1 badhytter och entn! skapat genom fridlysning pA initiativ av
. en varm och trevlig miljö, som Ull· Gunnar Wallentln.
samman& med de av kvinnoföre- Auktionen. ÖCh festen på. Grand
nlngen uppsatta gardinerna gör att kommer säkerligen att bli av det

rr::j~1:ia~d:~t. mera

Ombonat och :::!~:S~~:~o~h ':ah;)!:
Det var litet otufllgt att en Enligt uppsatta anslag mottages
pump skulle konstra den första tacksamt glv6r av fruarna Majken
baddagen, sA att en hel del Inte Llndelöv-Nllsaon och Geni Klllman
kunde serveras på eftermiddagen. för försäljning. PA aukUon och geAtt öppn~gen rtkade .infalla nom lotterier. kOinmer också vår·
på fredagen den 13 kanske hade defulla saker ·att utbjudas. bl. a.
med detta att "!illili, m~n faktiskt en tavla av 1'.asse Norrman.
hanns denna dag· endast med att Pa. programinet stAr förutom,
serveras 13 bad. Resten ·1ovade auktionen dans och uppträdande.
snällt att ilterkomma följande dag. Den populär~ buktalaren Benny
De. varma salta baden är myc- Leyton och Grands ordinarie artlsc.
J<et uppsltattade och anses ocksl Som stort publiknummer f6rekomvara att betrakta som medicinska mer också uttagning av kandida·
bad ,ay värde. Den som lega~ och ter till miss Mölle-tlvllnge11.
:"I
. gottat sig I det varma salt.\.·attne~-'-··
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Familjeafifr. vfd.°SKgsarna
ett uppslag för Mölle Vänne~

··;;.-....,

Den nyinstiftade föreningen eningen för ett lfr utsågs disponent
Mölle vänner höll på måndags- Frank Elfverson, Mölle, som ockkvällen konstituerande samman- så därmed är ledamot I styrelsen
träde på Grand hotell i Mölle, för två år. Till övriga ledamöter
varvid det av 1nterimstyrelsen utsågs skeppsmäklare Henry Nllsframlairda förslage~ till stadgar son, Hälsingborg, köpman Harry
Wramfors, Lund, köpman John
m. m. behandlades.
Erik Johnsson, Mölle, för två år
Att leda dagens
och direktör Elfver Elfverson,
förhandlingar utMölle, fl'l:l Gerd Klllman, Mölle
sägs disp. Frank
samt direktör Gunnar Ek, Llll!d•
Elfverson, Mölle,
för ett är.
·
och till sekreteTill styrelsesuppleanter för två
rare skeppsmäkår utsågs redaktör Ake Thomson,
lare Henry· NllsMalmö, polisman Bruno Johansson, Hälsingborg. , •
son, Mölle, fru Sonja Helmer,
Ordföranden häl- ·
Malmö, och fru Ebba Kastengren,
sade de närva.r;mHälsingborg, ·och för ett år fru
de välkomna oc_h
Inga · Ribbing, Stockholm, byggerinrade om <1,et Disp. Frank
nadssnickare Ake Svensson, Mölle,
livliga föreningsEZtversen
samt assessor Alf Jörgensson,
livet till Möiles frommå. Inom Stockholnl.
Fägelvlksklubben och kvlnnoförRevisorer bl'ev ingenjör Klas
·eningen arbetas för badplatser och Paulsson, MöHe, och hotelldirek·
varmbadhus. Den nya föreningen tör Anders Nilsson, Mölle, sämt
vill ej isolera sig från övrig för- suppleanter etverkschefen Wictor
enlngsverksamhet för Mölle och ej Johnsson0 Mölle och tandläkare
heller gå i vägen för de övriga. Lennart Rube, Bjärnum. En valVad som ätgöres behöver ej vara beredning skall finnas och består
tingel-tangel utan man kan välja ·av. styrelse1111 01:dförande, statlonsvärdiga former. Om viljan är god mästare Stig Hjort, Mölle, och
blir ockSå resultatet gott.
tandläkare Bertil Pyk, HälslngDet uppgjorda stadgeförslaget borg.
_
antogs med några smärre ändrin~
Munlcipalnämndens oi"dföraiide
gar. Föreningens ändamål är att Nils G. Nilsson uttryckte med nAs'tlll innevånarnas och badgästernas ra ord Såsom en av de samman; Mölle nytta och ·trevnad i sam- kallande till det första mötet för
råd med samhällets myndigheter bildande av . föreningen sin och
och AB Kullabergs Natur vidtaga allas tillfredsställelse över ,att så
lämpliga åtgärder som klin be- många intresserade. slutit upp . '
främja Mölle som ttirist<irt. Sty- kring det ltehjärtan.svärqa ~da- ~1
reisen :skall bl!!ltå. av sju .Personer målet, som han hoppades skulle :.~
och lika många suppl~anter och bli tlll fromma för Mölle. samt ril!I- .
ha sitt säte ·1 ldölle. _Av ledamöter- tade ett tack till de per.soner som '::_
na. bör fyra· våra bi!dgäster och i styrelsen påtagit Fig att föra ar- ·
tre mantaisskrivna I· Mölle. Detta bl!tet vidare och tillönskade· för- '. J
·för att säkra badgästernas repre- enlngen till en lyckosam fl:amtid. i
_sentation -i styrelsen. Lika många
Vid sanh111inträdet ·lieSiöts vi~
suppleanter skall utses och verka att Mölle vänner skulle överta
som ett huvudsakligen av som- arrangemangen vid midsommai-margäS.~er sam_m~nsatt sommarut- firandei för törsta gången 19å7.
skott for att bitrada styrelsen vid Fru Ebba Kastengren erlitrade om
ct-;_t ö~de ~rbet~t uqder säsongen. de trevliga famUjeträfiarna på
Nör S\lrsk1lda andamål kan sty- Skansarna i· forna tider och und·
relsen acjjungera l~mpllga . perso- rade oui inte föreningen kunde
ner. Sty1·elsen utser inom sig ord- skapa något liknande. Styrelsen
förande och övriga funktionärer. skall arbeta med uppslaget och
Melllemsavgif~~n för ~nskilda .~ed- särskilt ta kontakt med de · iuynlemma~. fastställd~s till 2 ~· Fore- dlgheter, &om har hand om värden
tag erlagger avgift efter ö_verens- av de numera fridlysta Karl XII
komme!se med styrelsen.
skansar.
Som första ordförande i för-

'1

---------,-

F:redagen den :20 juli 19.56

Elden vid Brunnhy sopptipp
ett svårbemästrat kapitel.

Möllefticka ·blev kandida~
till titeln ''Miss Mö 11e"
I

1 .Fågelviksklubben hade många Fågelvlken för varje krona som
\·ntl som I g:\r1lnge11H på kommunnlkonloret, hos till· ! saker att auktionera bort vid klub- buden ökade. Man betalade t. o. m.
lld11h1g mrtldrlad"" n11g:"1rndr 1<011- s,1•11lng•m11n1wn t'llCI" i 1·111·j" fall
be_ns succeafton på Grand Hotel i riksdaler för ett öppet fönster!
1111111·11 I H1·111111ll)', h111· XS'I' 111• g~nom hä1wlln1lel~t·r till nOgon
Mölle, sommarens trevligaste auk- · Gedigna och bra saker gick unhlimtnt yttr1•1igarl' u1111h·snh•1ar. uv <lt'•Ra kunmat få sig en n~·ction med applåder inför öppen ri- der klubban - allt skänkt till klubAlt förht.llamlena· vhl sopllI>· kP.l tlll•iilHl nnr h<•hov 1llirtlll fil.
då hölls där av hr Henry Lamberg ben för· ändamålet att förbättra
. och buden lät inte vänta på sig. De badstranden. Det som inflöt på
11en Inte är rikligt goda hat' de 1·~l<'gnt.
var genomgående goda. Men så ut. auktionen blev således rena nettot.
kommunala organen •e.lan f>ll tid Den v~d. BrlillnPsI~·"kan ordn~de
1•arlt medvet m1 om odt ålgiirder Upp<•n u1· ltrgd •0111 "" oauvantl . lovades också en meter brygga vid Klubbkassan tillfördes· över 2.000
kr. och en synnerligen talrik puha1• redun tidigare he•iutnls fl\r l:lru1IfordtipJl· rh·•· I en Hl\dan
utt sliltas Igång Rå snurt sig gllra lägf!ll avfullet 111 oeh ii1·1wtlicks
blik hade infunnit sig för denna
Ulte1' för alt få platsen I· d~t med ··jord ·elle1· f.l'llnlng. l lirum1speciella mölleafton. Hela etablissklck som hälsovårdsnlimn(lfm bytlppen hai- man I •Ulllet grl!vt
' semanget hade välvilligt ställts till
ön•kar.
sig ned och tömmer 8\'fall<'t I·
förfogande av direktör Ek för Få·
Uen nu aktuella platsen tillkom en grop varvid lien för tllrknlng• gelviksklubben.
I
Ar llliW som resultat &\' samar· en p1•rordPr1lga fy.llnlngPn flmws
· Under kvällen bJlids på mnntrahete mellan Rrm;mll.v kommun, vid •ldan av gwopcn llllt till·
tloner I form av trolleri ,och Grands
.\rlld och Miille. som alla var I gänglig och utan trans(Hll'tkostegen kabaret. Man tog också ut
ht'hov av Pil gpmensmn rationellt nadt'r. _ 8,\·stcmt't skulle sMun1la
kandidater till "Miss Mölle",
skött avstjiilpnh1gsplat•. Marken med litet gocl vllja från alla som
Flest rlister till sluttävllngen fick
urrernleras av Krappl'l'Ujl på den anlitm· tippen kunna fungera
· fröken Ann.alar! Elfverson, l\lölle.
nuvarande platspn · och var rlen utan anmiirknlilg. J>est~·uktlon av
En. tavla av konstnären Lars
ena, solll erter Jång1·arlga under· sopor I en Bra<1rord-t11>P l11• :en
Norrman vanns av hr Nils Larssölinlngar stotl till hU<I~ Flit: lln· myt•kpt bra fm•m av soptipp varson, Väsby. Fru Ulla ·Erlandsson,
tlamålet.
jämte v~.rmen I •l.~t. ii\'r~:tä<:~ta
Mölle, som gett det högsta budet
För skötseln finns anställd en avfallet gor fl"t omojhgt Fur 1 åt·
under auktlone_n fick som belöning
t11h<~·nln~~111an soa'n vis•a daga1· i tor att vistas ·dilr.
. .
\en vacker orkide. Alla givare, aukveckan ser till _platsen ~h. skall Rom tönu1ingen ·nu utrHre• !tar
tionsinropare och alla som medvertiif'ka lh·er · a\·fallt>t I dPn m(ln tllls\'nlngsmannt>n knappast någkat till det lyckade resultat samt
det allt pfter llPhO\'Pt lntP h~~ ra inöjligheter att tlllfrprlsställ:rndirektör Ek avtackades vlll'mt efbunclitM med jotd av entt·eprenu· de sköta. det hela oaktat . mycket
?0
ter festens slut. Att medlemmarna
rerna vid tömningarna. Plat1en mera .· arbete tin a1"1°odet skulle
o(, 7 ·
l Fågelviksklubben är glada över
iir vldar1t Inhägnad och hAlltis ilp- medge nfodl!lgges plt soptippen.
'
det fina resultatet är givet.
pcn för allmänhetf>n vissa dagar Nu har kommitterade genom de
umJer dPt att entrPprenllr<'l' har redan förut fattade hl'llluten
<•gen n~·<'kPI. C:P110R1 Inhägnaden emellertid blivit I tlllFlllle att fft
fiirhlnllras 11np11<•r Of'h dyl. att dPn nuvaran<IP. gropen liverUlckt
sprida• I 0111gh·n])1garna. . .. och en n.v .knmmer att upptagas
Dt•n kommittt\ ~um har hand 1 stället. IUlrlgenom vill man på
oan angelägenheterna vid· SC?Jlllp-. blilltli\ slitt ~ ..llmlnera· de nuvaranpen har mnellPrtld \\nder .den de olJehagen. ocll hoppl!R pA !>~tt·
gångna tiden haft en hel del· be- re flirhällanden framdeles. Kra·
svä1· av olika slag a.tt dras med. ven pA ordning och Iakttagande
Den Ih·aktiga Mölle kvinnoföre- sats väckt. Han bad om sina och
Det händer allt som oftast att en av ·dl! rrg!Pr .som flm1a :r11•tlitll.ll·:
nln,; fi<'k Igår en kontantgilva på herrarnås honnör samt utbringade
•'lltl'rp1;1tnör lntr f.\•]]pr gi\"n~. rn- tia . fiir
rn111nlngarna kommer
Inte
mindre iin 1.000 kt'onor. Den ett fyrfaldigt leve. Fru Höber taci·e•krlrter vid tömningen namll- deck att hårdare tillämpas·. för
överlämnades vid en ceremoni kade å föreningens vägnar för den
gen alt tömma avFallet i gropen. wmnlngar pli denna plats som
l1r.mn1a hos fru Ingeborg Höber storslagna gåvan. Närvarande var
l•'öljdPn h1irav blir alt avfallet tlllkommlt · fär att föt•hln<lra
som är föreningens ordförande..
från föreningen även fru Laila
ligget• I vägPn fiir nästi1 man, olämplig och okontrollerad töm·
Som eit honnör för kvinnoföre- Olinson, fröken Signe Eriksson, fru
blir s1·årare att slutligen f(I ned nlng på annat hAll Val"Vld ocksll.
ningens arbete för varmbadhusets Gerd Killman och fru Lisa Knafe.
och övertli<'kt varigenom också i•enh!lllnlng~entreprenörer tidlgafortbestånd hade direktör Daniel Samhällets uppskattning och tack
olägenhoter kan Upp!ltå.
re sjillva' fick bekosta både anEngdahl, Stockholm, och direktör framfördes till 8'lvarna och kvinnoI•:fter övrrenskmnmrl•e med •kaffning <l<'h underh1111.
Krapperup har eldning av avfal- , .
.
Anton L. Nilsson, Malmö, startat föreningen av munlclpa!nämndens
en insamling. på herrsidan i. Mölle 1ordförande Nils G. Nilsson som
IPt förbjudits för att skydd& sk.0:/~Jfbland badgäster och ortsbor•. Ett också kunde meddela att nämnden
gen och Inte sprida rök ~ch ohe- / ..
hag I grannskaf~t. Av okänd an: 70-tal tecknade bidrag hade åstad- arbetar med sammanställning av
lrdnlng har dock elcl ·uppkommit,
kommit den ·vackra gåvan. > .
~tt nytt repe1·atlonsprogram för
vlcl tippen pnUngen nllgon har
Direktör Engdahl framhöll i ett varmballhuset, vilki!t skall föreläganlagt densamma eller den hat•
anf!Srande den stora uppskattning gas·fullmäktige.
uppkommit pli annat sl!tt.. De
i vida kr~tsar som kvlnnonias In•Iäclminga1• som fö1;ckommlt har
vidtagits för att l största möjliga
mAn begränsa olllgenheterna, men
cfot är givet att •let ·inte går 11tt
helt siäd>a en eld som krupit In
under dl'n Ul~kta dl'll'n av tippen, Polisen anser de~ lntl' möj·
llgt att reda ut hur 'pJden upp·.
Det första evenemanget i Mölle Föreningen Mölle Vänner har
kommit.
Det har ocksA hlint att lftset pt'a . Vänners regi ägde rum i går kväll. beslutat inköpa två parksoffor att
Vid solnedgången samlades vid placeras· pä någon lämplig plats i
platsen
sönderbrutits och att
~amnen en talrik publik bestAen- samhället. Under augusti mänad ~
man på så sätt berett sig tlll·
de av ortbor och badgäster, varnd skall anordnas en båtfärd med;
träde till platsen, fast man myc·
fru
Ebba Kastengren pä förening- facklor till Ransvik. HärlfrAn blir
ket lätt kunna fä en nyckel hos
ens vägnar överlämnade en vim· det promenad till Kullagärden för
nlirhoencle kommltte!rdamot,
pel att pryda flaggstången, då den förtäring och dans och ~edan, ge~enska flaggan inte ä · rhlssad. mensam hemfärd.
.
Vimpeln mottogs av ordföranden
Efter hö!(tldligheten vid flagg-1
I Mölle hamnstyrelse, · sjökapten stAngen säldes mAnga lotter i
Joltll Lundin.
kvinnoföreningens tombola, som'
Programmet inleddes · med mu- vai; uppställd vid hamnplllllen.
sik av OWe.Elkjaers ot'kester·frAn
· ·
,___
Grand. Den svenska flaggan halades under ·det musiken spelade .
tapto och vh:npeln gick i . topp.
Sjökapten Lundin tackade A.hamnstyrelsens vägnar. . · .
, Föreningens ordförande, disponent Frank Elferson yttrade där·
efter bL a. ·att inom Mölle Vänner
anser man ati det. aldrig. kan finnas för många vänner till Mölle.
Föreningen vm samarbeta med an
dra förentngar till· nytta och from·
· ma för vårt kära Mölle. Hatt hoppades att >Vl~peln : skuJ.e; vj över
ett glatt I och lyckligt Mölle och.
avslutade med att. utbringa .ett :fYr·
f~ldig't.Jeve.< . , :·~: ... \.;.:;·{;··
l"W,·rr
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Mölle kvinnoförening fick
herrarnas' gåva på 1.000 kr.

l.:. f. Y9'

Mölle fiek vimpel av sina vänner
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Fågelviksklubben fick vid sin
Grand-afton ett vackert. tillskott l
klubbkassan och·.man kunde gläd·
ja sig'. åt att inkassera i runt tal
2.000 . riksdaler. Hr Henry ·Lamberg · skötte akti<>nsklubban med
verklig. 8närt och hade förmågan
att pratia ihop antagbara bud. Man
: hann också med att ta ut kandida.
~ ter till mi8s Mölle 1956, där Mölle. flickan Ann-Mari Elfvcrson knep
' flest -röster till slutstriden. Grands
' cabaret förhöjde stämningen · ocll
' svarade för en rad trevliga inslag;
och en trollerikonstnär visade upp
-sina· muntra trollkonster. En. tavla
utlottades och .denna var målad .av
Lars Norrman. Lycklig vinnare
blev hr Nils Larsson, Väsby. Belöning ·i · form av en orkide ·fick
fru Ulla Erlandsson fnr .det friskaste · budet under auktionen. Di· ·
rektör Ek hade välvilligt ställt lokaliteterna till fÖrfogande och denne fick också i ett anfETande skÖrda et.t tack för sin beredvilliga in' ställning till klubben. Likaså avtackades alla som ställt sig till förfogande eller på annat sätt bidra/ git till det ~a ·resultatet. ·

: Miss M,öllea~piranter ·.·....
, · att beskada på .G:~•nd
Ovanligt stor fägrlnt ·blir' det'· 1
kvälf på Fagelvl~'nll!;. a.\\lU,lon.
Grand Hot•ll. 11.t:Q.lle, uppllter sina
! lokaler åt Fågelklubben•. t1~ i i;in
tur inbjuder alla till~ en riktigt
trevlig auk'tlori. Den startar ld, 20
· precis .och avlöses av kabaret med
buktalare, sångare oeh' · musikanter och naturligtvis blir.- det <Jans
och så" uttagning av de skön~ 'miss
Möllekandidate~na •
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Vem blir Miss

Mölle

..; ~tor. }est på. ~(;r"nd
Pl.totsdag blir det stor äuktlon
på Grand hotell i_ Mölle. De~ är
Fågelviksklubben
som · ordnar
denna med hotelldirektionens: benägna bistånd. Den går av· . stapeln kl. 20 och på programm~t
står förutom auktionen kabare,
dans, buktalaren Benny Layton
och den stora misstävlingen om
vem som skall bli Miss Mölle.. Då
kommer alla kandidaterna att. posera . inför sakkunnig publik och ,
tio blir valda att deltaga J finalen
till torsdagen den 26 juli. Misskan·
didater kan anmäla sig hos, por~
tiern på. Grand hotell.. B~hålh'1't.4
en av festen går till Fågelviksldu?s .
\ben, alltså ett behjärtansvärt ätlt
\damål.

------------

Fredagen den

27
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_ Lötd~en · den 28 '.juli' 1956

juli 1956
D

Miss Mölle korad
- ett populärt val
Det nu111e1·a traditionella valet
av miss Mölle gick l går kväll av
stapeln på Grand Hotell ·l Mölle
inför fullsatt salong. Stämningen
I •l<m varmt upplysta lokalen var
·~·nnerllgen trivsam som kontrast
till den kraftiga stormen utanför.
Spänningen var stoi" Inför valet
och man tippade allmänt på att en
Mölle-Clicka denna gång skulle bli
segrare. Av de ursprungliga åtta
kandidaterna var endast tvi kvar,
fröken Ann-1\Tari Elfvcrsson frän
!IWJlc och fröken Rlrgltta Nicltlas"on, Vimmerby. och jublet var
•lort. dl\ juryn bestående av fru
Bcrtha Ek, Lund, dr Sven Lunrl·
grl.'n.
l\lalmti och
munlcipalnämmlsorclförancle Nils G. Nilsson. !\lime. hade förrättat valet och
utsett fruken Elf\•ersson till miss
i.\Iölle 19~6.
i-:rtcr juryns Rammanu·äde hyllade publiken de · båda tävlande
och miss Mölla och hennes med·
tävlerska fick ur dlr. Eks hand
mottaga var sin blomsterbukett
och miss Mölle dessutom ett vackert haJ11Smyrke. I ett anförande
hyllade dir. Ek m1ss Mölle och uttryckte sin glädje över att det ha·
de blivit en Mölle-fllcka som vann
och publiken applåderade varmt.
Det hela slut!tcle med ett leve för
miss l\Iölle.
Den som närmare vill bekanta ,
sig med miss Mölle 1956 kan g6ra 1
ett besök på. postexpedltlonen l l
Mölle där hon har sin dagllga gir·
ning under sommaren och på det
bästa betjänar den stora allmlnheten och de ml!nga badglsteft!L

··Miss Mö/le ar från -Mö/le
.i;;y.')ter .')fällde upp
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nrt .-nr rn stor dag mr :\föllr
to~1lngs. :\Ian flrk sr mlit~ )fiilll'
la.~ ut blnn1l m·trns skiinbrtrr orb

I

man · hedt1na1le •n mnnnl'klin,;. '
n111n-tlmtng 'llv h•U· ny ty1>.
llli<• J\flille •om ut•~g• a\· en
•p.,cit!llt tlllsnlt jury bie\• •om ti·
cligare

1ne<.1Uel:1ts·

miillPfiC"kan,

pn<tf1·ukrn Ann-:\lnrie F.lfvers.<on.
Dilrnn~t
tilldrog stg 1nanma..
~Hngupp\"ii'>ningen störst tnlrt-s~.

!>Pn \·ar arrangerad nv firma Per
;llllärbutiker i IIäl•inghorg. Helt
Jriginell vn1· uppläggningen. Con'.1'10et1cie1'n.
firma~hefen
Sven
D• senast• da:.R"armu kraftll'a blö~t angenämt hadort•lh., om lir ,..\ hPt~·· .\berg. Jläl•ingborg, hade delat
utsn ttgll \"lrl Kull::mä,;~n har åt.;t:ul·
ile!~~~i~lt afi~ro~: ~~~:~~~tella orh cll!:=· .tpp vlsning::irnn i fyra a\ delninkommit Ptt om~i•l.: I sc.nunrarJh"PI. lle-t
. kan ,-1:1!lerligen \"ic1 1\:ullaherg,; klip11m" kuteratlP hmlhm•rl'åir:m har cle hf1d:1 ~m· och tlt•t be la \·ar lngt som ett

flört" och hänt vid Kullanä.';all

0

,·ara förenat mt"d Jh·t;fnra alt h:11l:1 dif'\•ktörPrnn Inte tYl'kat ntt to 1!11·
under ,:tot"tn. n1en om rörhf11l:mdt"nn llnth·. oc•h det ,·ar Ju o«ksA en J1i;nu
·det medcer Nr \aUnet utomol'dent11..tt nt"!t vn«kert rumi: p;umma. f;Onl ~li'I
. rrlskl orh salt 0<·h Inte all• •fi k::llt .r.iihitlngen. kunde ö\"~rl!imnas Ull knn·
~m man• Rku11e kunna rön:Hilta J1!g. nofUrenlngen. Tiltiqnnmnns med ~
J fråga om bnd sA har slnu1kolan <Ian tidigare !~opbrogta medel (J{"h I·

I MUiie 1 dagarna just slutat för den·
na sommar. Deltasarantalet har Inte

varit runt

Bli

stort. som 1 rJol. me1\

20-talet ele,·er bar de1ta1lt 1 umlel"\ l::inlngen oc.-h me(\ mUrkestagare hat
antalet varit mellan 30-3;;. Jo:n kan•
dlctatnic•ka har cJet o«k~A hunnit bli
1 l\llille 1 som1nar l cx-h med all l\::arin
PautSL.c;on k\~allrl<·Prat s1&: fiir denna
0

komster pli rureulngens tombola •·Id
hamnen som just snun·ar fär fuilt
tor1le fUf"nl11gen ganska SllOl't kun·
na ställa 1 det nijrmaste bortåt 10.000
kr till förfu11ade rör reparationer av
,·armbadhusot.,Di\ detta representerar
ni•l(<>t mer iin h~_h·a antalet sk~t~ckro-

~howprogram.

I

Ciir.<ta

nnlelnlngen

\"Isade

'llannC'klingerna aktuellt för sommnl't-"n. I clf'll andrn och tredje

pre:o:t•nterncle~

miRs Tennis,

n1i~s

~olf, miss Splnn•pö och mi•s Bli.
,..
.
. ,.
.
..
.
:•-r o~.h kJmJd ;•pe~IPIJt fur Siil
·~ SSC'lsnttnlng. J'1udernn, l dessa
• v<IPlnlngar var bl. a. frän 11-lelka
h Heltemarcks och I sista dPlen
ed tjusiga cocktnilkWnnlngar
rän Derhcx I Guteborg njiit publl·

:~r rr:!~tt~t~~t &Vt~~L~~~l'!~!:r~' ~e~n:: ·en

i fulla ?ra_g.

I

••

ntt hoJli,as att niimndenR unrler utnr· 1 Efter .. ':isnmgnrnn
oppnaclP.
,·finllghfll. Duktigt gjort. Ue< bonle h.-tamle
,·:irnnde n,.·n repnration~rm.. lnnnnc•1\:ungl'11:!n .. c1:1ns;en. Av.. de

.
.
..
nlngen \"Id ba11lmseL ,skall ,-111110 hiltt· vi igl'n t\·5nn I mi•s öresundsUi\"· 1l1111.Jlartc F.lf1:erso11 Ro111 1111 11i:e11
~ gehilr ,,·Id nit•tn f111lmfikti1t"'n"'· lingen, Elsa Lhulst1·um från 11mkm1 /:all<i .•i(J mi-<.~ Jlulle.
1nnntriide; Siir:i;kllt lnläl'gning aY
oc" 1ma rara~
eldning torde ,.·ara a\· m:rekft f.tor

ha bth·lt en Ull mt•n t!'ll fii•-nrgllg som·
marmrkylnlng hute hinder 1 \"iig·~n. ,;lag för elen viirmet~kni!l:ka anHig~· r~·ra fagrn klmh•1:;erskorna kunde

)len det finns ju alltlcl mujlight'l Oil

komma lg~n. Fulhuändlg fUrte<-knh:g
ii\·er ana mU.rke~t3garP. komme-r !tf'•·u1-

re att sammansHiltas

&\"

popum;oe

slml!rarl'n l.ennsrt SHlhl.
Dlrl'kt!lr '.Daniel F.nedahl och dlrok•
tilr Anton ·1,. Nllson me<I fruar h.ar

olje.lii'alw1•q

betydelse 11r ekonomisk synpunkt mt'tl Och Ingen lär \•äl heller kunna undra
stigande kok."Prlser och arbetskostna• hii.Un,. VIII man gura en sak \"lit
der.
·
mal\ \"iil också I reeel kunna lita på 1

Ä\"en om de synpunkter 8\' ekono·
ml~k natur, som ·pA Pin titt stängde
l mAn&a Ar "'"arl t repre11enterade bland ha"huJret, \"ar· \"ilrdn respekt ()(."h fnk·
AAtumargu..tema 1 ~llille och de1taglt tl!i:kt utUist det frlvllH11ra arbetet för
I ollka attangemang. Vid en maske- denna allmännyttighet, synes rullm:lk·

rad på Hotell Elfversson ,·ar sålunda tlge tveksamhet vld !ilrra "'1mman·
makarnå l!ngdahl tillsammans m'!<l trädet att helhjärtat bifalla förlag om
bl. a. författarinnan Ingeborg Björ\<· reparationer har fört med· sig, ott
·1u11d representerade I den j\lry, som Cöreninprna tvekar att de fakto övt?rskulle utse bästa dräkten och vi ml... lämna hopbragta · medel, dA det Ju
tänker att de pil mAnga - Inte sA Inte utan ett fullmllkllgebeslut I samvcket .omtaladP. l<lltt - hldraglt Ull ken kan anses formellt och fakll•kt
ati · Rkapa den sp-'e11a atmosrur :iv rastslaget, att nu skall något göra•.

att aen blir u!fönl. De summor sain· ·
hllllet e\·entuell: skulle behöva utgga
till utn\·er frfvltllga medel torde v?il
Inte g·\ till så tnr:i summor i denna
etapp O<"h edan har anlUggnlngen J!..t

(J{"kså stllllt så mycket mer I \"ilrde.
var!Ur det faktiskt är rr11a om ~n
ren kapitalökning. Ett fortsatt lur·
passande av detta slag om hur myc-

ket den ene ställer till förfogande och
h.ur mycket den andre VIII iröra lr
I nU\·arande •ltuatlon o\·ärdigt.
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Drottningen till MiJlle

· · rMölle yänners första båtutfärd

1

I

1

för att bese Erstahus !~ Dennr•:~en~:k~~~~-sk:n..:~!::~I
PA tisdag blir det en stor dag I För entreprenörema har 1nvltering av turlstliTet i Mölle startade frän hamnen i facklors sken och
lllölles hlRtorla. Drottningen kom·lrats byggmästare Anders Wellberg
i fredap kväll. Mölle Vännen ut· med musik under ·färden. Man
mer nän11lg..u dä tlD samhillet pi Möl)e,
milarmlstare . Rickard
färd med facklor och bålal' till sjöng allsånger och det hela tedde
ett Inofficiellt bt-&ök som gliller Svensson. direktör Otto Bengtsson,
Ranmk blev en ator mece. Vädret sig mycket stiimnlngsfullt 1 den
Erstahus glisthem. Det fAr dock lngejör Bengt österberg och ins~·
var det bästa tänkbara.
vackra sommarkvällen. Landstig·
Inte formen av luvlgnlngahögtlcl- latör Kuno Bengtsson, HöganliS,
Man samlades vid 8-1.lden vid nlng skedde I Ransvik och där ha·
Ughet utan drottning Louise vill arkitekt Lennart Grankvlst, Hil·
ruffen där muslkantema Knut de marschall2r tänts. Därifrån fil.
endaRt komma pi ett 11. k. vardags- slngborg,
entreprenörer · Axel
Nllsso~ Bertil unger och Roland retogs promenad till Kullagårdens
besilk.
Nlolsson och Wllhelm Engdahl, LerFrank ' underhöll med svajiga Wirdshus, där dansen trlddeA.
Genom Erstastlrtelsen I Stock· hamn samt en representant för
dragspel.;toner. Ordföranden I Möl· Återfärden till :'ltölle företogs m~
holm är drottningen väl förtrogen Aeea I Stockholm.
·
le· Vinner dlsp. Frank Elfverson, buss. Mänga hade landRVllgen tagit,
med stiftelsens arbete och hon vill Enligt drottningens bestlmda
hälsade vllkonimen. Mycket folk sig upp Ull :Kullagården, varför
nu också bese anliggningen I Möl· önskan skall besöket förslggl 1 all
hade samlats och ett tiotal båtar mycket folk '·ar samlat. Alla var
le. Hon tas emot av Erstahus före- enkelhet och Inga stora arrange- . fylldes snart. sl att ytterligare en storbelåtna med oa~ge"?_anget,
1
ståndare pastor Sven Ake Rosen- mang vidtages. Det lr dock ·gtvet
tur fick anordnas för dem som in· som torde bli tradition I Molle
berg och därefter beses anllggninl!'" att pi denna för Mölles stora dag
te fick plats första gånge_n.
en och kaffe intages.
Ingen flaggstång får stl tom och
Förutom gliatema på hemmet att allt I övrigt blir sl festligt och
har som representanter för muni· Inbjudande som möjligt vid drott•
Månd
·
•·
clpalsa~hället Inbjudits munlclpal· nlngens fön.ta besök t :Mölle.
·
.
agen den 13 aug. 1956
fullmäkllges
ordförande folkskol- De kungliga. pi .Softero brukar . ··'===---_:==~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~--~-
lärare
GÖsta Svensson och· munlci· vid sina besök pi Kullens fyr ona· ·r
palnämndens ordf. järnvägstjänste- passera samhället men veterligt·

I

fA

man
Nilskamrer
G. Nilsson.
Vidare och
har dlgare
har. Ingen
derasllngra.~
majestlter tl·.
Inbjudits
Eric JöDllSOll
gjortavnågot
konstnär Gunnar Wallentln.
I samhället.
·

uo-rt och Hca""nt vi·d Kul'/,i'ana-san

flf

Den av Mölle Vinner skänkta
vimpeln pi- hamnst4ngen har en_ vist pekat rakt ut frän st4ngen I
den starka stormen de senaste
~
dagarna. Men hur är det danskarlT
na säger - det är.. i stormen ftag.
gan skall hissas. Forst då har man
• 'fl
T7 ••
.
·
tillfälle att riktigt se de vackra
l JJ'10
Y
Je.iCll
!färgerna. Intet ont alltså som Inte
·I · w f'l ~·
Q
har något gott med. sig. Di
..
... A 31~ l--ue
Vänu1
.
.
s
all
årligen
lita
vimpeln hänger rakt ned observe0
Föreningen Mo!Tes Van
f n ras den Inte så väl.
.
styrelsesammanträde
på sig att arrangera midsommar ira · - ·, haft
• Grand Hotell under ordförande- det och båtfärden ilerkommer. På I övrigt har skogen och Kulla· skap av dispon~nt Frank El~~~r~ förslag beslöts att föreningen des berg varit tillflykten I dessa bli·
1 son.
Mölle. Vad sammantt ac e
tom årli en skall anordna et slga dagar, då badbryggorna vid.
g
era första Solviken Ideligen blåst ned och
• konstaterades, att medlemsantalet u
nu är uppe I 265, varav fyra flr- stort arrangemang. Fl
flotten i Figelviken flyttats långt
mor, som erlagt medlemsavgifter härom diskuterades, och då ma från sin station. Bryggorna i Solmed större belopp.
undcri;ökt dl' olika projekten kom-viken är emellertid byggda så att
Fackeltige_t . per båt d tl!~, 1ta_ns- mer Mölle säkerligen att få både de si att säga kan blåsa ned och
8
revli arran emang,sedan fiskas upp Igen. Enligt vad
v!k ~ed AtfölJande un ct . _n.i~g .:·
vid Kullagården bl~v ett I~ ekat 'ardlga ~ch
~ u ga iften a~t opu: k!'mrer Erik Jönsson berättar är
ai:~angemang, som k 0_1fi~Je~ !ge~ ~el_t 1 sti~,1~~le .~!:.g haclort. tramde gjorda I sektioner och Inte
Forenlngens kassa ta b~ ;• ~a ~~;~e~a g t~ll myndigheterna skat:allt för härt sammanfogade. När
bra slant, ~i de flesta t~agaI1 r ".? nm
uppsättande av flagg.stormen lyfter dem från sina
antlngen korde helt gra -~ e__ e S<~:as om hamnen
·grundvalar, driver de på vattnet
till halva priset. _Intre~set for ~or:. •tanger s~ anord~ar Fören Inger. och kan lätt fiskas upp och pla·
nlngens arbete ar.fcksåbs~o\erar M~~et~än~er avslutnlngskväll piCeras.ut igen. Nota bene om det
komst!r · och u~ ter f .. a a~gens ~rand Hotell till låga priser föt blåser västlig storm och det gör
på l ..,~ k~. se an or~m varav medlemmar och alla som vill komde ju som regel. Med övriga vin·
start for en rr;.~~t~ seda •
ma tillsammans. Det skall vara eriJar, exempelvis frän öster, får
det _mesta I be .. nmg.
..
att famil"är och trevlig tlllställningvigorna Inte den kraften. Ett be. Vid sammantrksadeftf beslt~tso.. ver- norJnad som bierabend mecaktansvärt byggsätt för eventuella
inköpa
fyra M"ll
par o or
a '
asjälvservering.
b l")gg
• bl •ggare. Kansk e man ren t
..
unlcipalsam0
1
2:~nas _ t 111
e m å läm 11
Föreningen hoppas på att baGa.v kunde bygga så, att bryggan
h2:~1e forföutpl lace~ln~ på v"d
ha~ giister och ortsbor skall begå det.kan dras In redan innan stormen
1
stallen,
rs agsvts
v
•
katastrofstadium ·
nen någon
pä Strandvägen
och na avslutningsfest
I stort uppbA:nitt
_
"M~ us Hall". Placeringen pi och ta tillfälle i akt att samlas a ·
..
t 8 k· 11 enare beslutas en gäng innan säsongen lider mc Många tyskar ses och hors i lir
.. ~
lamhg P1a s
a s en
sitt slut.
'liksom I fjol. alla förtjusta över
.I s;imråd med nämnd •
den
återfunna
Kulla-badorten.
_ _ _ _ _ _ _.;...;._ _ _ _ _ _ _;__.-.._ _ _ _ _ _ _ _ __., .;vcket praktiskt och resolut var
1
:ksi de fem tyska damernas sätt
11edam s k a d a..les
tt fördriva den värsta stormdati
!n med en blixtvisit ·i Göteborg,
lr att när detta skrives ha åter-

·. Torsdagen den 9 aug. 1956

•
d bl • avslutnzngs
'
esl
Bleraben
f.••/le annefS
"t
Q. I

:

Mo··

vid·

fa11

En dam i lllölle ska11ades på tiadagen svårt i ett.fall pi tre och en
halv meter frin ett fönster pi
första våningen. Folksk.ollärarinnan fröken Inez Olsson var 11)'11&el113tt' med f"önsterputsning och clA
hon lutade Rlg ut genam dt't ena
.-.siret för att putsa det andra pi
~ ·stödde hon sig med han·
j:_I""; mot fönstret.
nPtta \•ar Pmellertid inte haspat
' \•ik~ för try~ket och frö-

ur

fönster~~-~vi~pP.a~en~dT

ken Olsson förlorade fästet och
störtade ner mot nedanför fönst·
ret belägna skarpa stenar. Hon
ådrog sig därvid två brott på ena
armen och blev kraftigt chockad
samt fick troligen en bäckenskada.
Hon förlorade Inte medvetandet
och på hennes rop på hjälp skyn·
dade närboende till. Hon togs om
hand och fördes I tillkallad ambu·1
lans till lasarettet I Ängelholm
där hon fick kvarstanna för vård.

ätervändande sommar, som i den
tidiga morgonstunden bjuder på
strilande solvärme, lugnt väder
och ett förtjust kvittrande från
de nu flygfärdiga svalungarna p5
verandartckllt·
- - ·
För att återgå till flaggning, si
är det egna landets flagga en kär
syn I främmande land. I Mölle där
så många mer eller mindre bofasta danskar vistas, har man oc!f:
si med igenkännande glädje lärt
sig se den danska symbolen. Att
som någon ta sig före att Jiagllgen ha den danska flaggan JilsSad
vid sin villa har doclt väckt diskusslon om det regelrätta vid privat flaggning med annat lands
flagga.
Enligt danska konsulatet gäller
vid flaggning med det egna Jan.
dets flagga I främmande land, oav.
sett vilket land det gäller, att vederbörande lands flagga bör hissas överst eller om det finns flera flaggstänger pi den högsta. I
övrigt ser man ju sällan främmande länders flaggor annat in pi
konsulatbyggnader, hotell eller I
liknande sammanhang, eller vid
speciella bemärkelse- eller fest·
dagar.
·
Lagen säger endast sl långt som
k unnat fT
t
o Jas, a t man eJ· få r
skymfa eller smäda eget eller annats lands flagga. eller h5ghetstecken . Detta ga
_.. ller också.. FN·s
..
s?'.mbol~r. Det övriga får va_! hänforas till god ton och sedvänja.
Härmed får väl denna fråga an•
s•s avförd från dagordningen. Vill
r_.an alltså flagga privat med utlän:dsk flagga bör vistelselandets
samtidigt fi den hedersammaste
pla~eringen.

- GQ

x.

ISol och fla~$kru~,;-~iI~;~:;~,:,',~
...

11är.drottiJ:il}g:Cii§IJfiJkt#fiER.ttBllfls
.·
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. De 'i;11gu1a' dilirna!<t·,-~;:,-~~~ "'·r~~~ei1·:::;~;~~;;

·sol och

alla fJagptinger • helil kb'Jle cieh·'Gd&iem pastor.·.sV.en,~~
en strilande sol frän klarbli him• ·bePg -och' föreståndariDnan.;~· .
mel var upptakten till drottning lCarln Stilhandske, :som· tlll .d~ · ...------....,...--...,.....-'-'
Louises ,girdagsbesbll: pi Erstalaus ningen överlämnade en jilttebukett
(Forts. fr.' första sid.) .
Gisthem i .Mölle.
röda rosor. ' ·
· · ··
,.
I god tid före drottningens, an· Uppe på altarten vän'bide· ... en palsamhälle, samt munlclprunämn·
komst var allt fejat och 'fint på stilrre mottagningskommltte·btistå• dens ordförande jämvä~jänste
gästhemmet och mellan pelarna I ende av ordföranden.i Erstastiftel· man Nils G. Nilsson. Sedan drott·1·
.matsalen hade.stolar framsatts för sene regeringsrådet Adolf .Lund!!- ningen hälsat på samtliga och be-

ihennes ·majestät med hovdam, de
Inbjudna och hemmets gäster.
Mycket folk ·hade samlats på planen utanför anläggningen. Då
kungabilen pi slaget tre körde
upp framför entren möttes drott·
ningen av glada viftningar och ett
kraftigt leve av trogna undersåtar.
. -~bilen togs drottningen emot

wall, kassadkektören ·kansllsekn!-.
terare Gustav Nordblad; fru ·Rosenberg, Intendenten vid Erstastlf·
telsen Elis Gardell, municipalfull·
mä~s ordförande folkskolllii'a·
re Gösta Svensson, som till drottnlngen överlälllllllde en bukett
skära nejlikor från Mölle munic:i~

undrat den vackra utsikten från
altanen begav man sig in till mot·
tagnlngsceremonien I matsa,Jen,
där ÖVriga gäster ·V:iintade. ..;, · ·
Sedan drottningen och. de'·~lil:
bjudna tagit plats .hälsade pastor
Rosenberg i ett varmhjärtat ..anförande majestätet· och övriga In·
(Forts ... å sid. 9.) ·. ...; ~~omna
.~tah~s an·

tll'.

~.'det är int~ uia~· att vi klln~,_.,
.. ner oss stolta över.• att få ·öppna
!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!ll!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!! · detta nya hem i .Eders Majestäts
närvaro, yttrade pastor l\OSenberg,
som f fortsättningen erinrade om
stiftelsens arbete allt· s~ dess

Ons.1..-... den 8 aug. 1956 .

start på 1850-talet..·-Erstastlftelsen
vill på sina gästhem· ta emot frani.
, för · allt ·tre kategorier. Konvale'.· . center, som är i behov av vård,
· i gamla och ensamstående för vi
-' telse i ett kristet hems miljö samt
': .' nergångna octi slitna·· människor,
: .' som behöver komma i en annan
'· miljö för att återfinna lugn och
;· ro.
.
i j Erstastlftelsen och dess hem i
~ , Mölie är som allt inom stiftelsen
·., · ett vågspel. Rörelsen har en om, · Jslutning av fyra miljoilei: årligen
:och detta skall snart sagt tiggas
,i ihop eller samlas på frivillighetens
··väg. Pastor Rosenberg sade sig
jdåck inte tvivla på att diakoniens
'Herre skulle låta även detta gäst' lhem, som ersätter det nedbrunna
' ·Lannaskede Brunn, få ha fram·
. ·gång. Trots att välfärdssamhället·
',övertagit en hel del av diakoniens
ursprungliga uppgifter finns det
·;fortfarande ·gott om arbetsobjekt.
·, Pastor llosenberg var också glad
:att i drottningens närvaro få tacka
·a11a som hjälpt till med det nya
hemmets tillkomst, dess förre äga.re, fru Lalla Olinsson, alla entreprenörer och arbetare, hemmets
egna systrar och övrig personal
samt municipalsamhället genom
.dess närvarande representanter.
. · Sedan pastor Rosenberg nied
; några personliga ord sagt sig vara
' 'mycket glad åt att från gästhemmets fönster få blicka ut över
'samma Sund, ocjl samma danska
Jland, som Deras Majestä~ ser ,
•från Sofiero, tackade han ännu en i
;g1ng drottningen för hennes väl·
·vilja att infinna sig på Erstahus l
'isamt inbjöd henne på en rundturl•----_-_..;...;=..;...;..;...;--.,;..;=.....;inom etabll~emanget,' var_i även berg, Mölle, bankdkektör Iv<
ideltog hovfroken Reutersward och Nilsson, Brunnby, konstnär Gut
:syster Karin.
nar Wallentln med maka, dire~
Under tiden fick den närvaran· tör N. ·Persson, Tunagården, bygi!,
.'de församlingen en paus 1 salong- mästare Anders Wellberg, Möllel
en och på altanen under det att fabrikör Otto Bengtsson, ingenjö~'
matsalen möblerades om så att vid Olle Bengtsson, ingenjör Bengtj
'drottningens återkomst ett inbju- Österberg och installatör Kuno.
·dande kaffebord väntade. Vid det Bengtsson, Hö~s, entreprenö-l
Overst: Syster Karin Stålhand.ske överlämnar blommor. till drott· kungliga bordet intogs dock the rerna Axel Nilsson ocla. Wllhelm ·
ningen vid hennes ankomst till l§rstahus. Därunder ledsaga8 :·enligt engels~ sed. Rege~ingsråde Enftdahl, Lerhamn m. f!.
drottningen av pastor Sven Ake Rosenberg fr4n bilen upp · tiZZ'.'.Lundewall forde drottrungen till
::ledan drottningen.under en tlm.. h
t 'M •
..ll bor bevittnade händelsen.
~bordet och på sin andra sida ~de mes tid uppehållit iug på hemmet
,
gast emme · anga mo e
,
!hon pastor Rosenberg, som forde avslutades samkvämet med ps. 600,
hovfröken S. Reuterswärd. Mitt· vers 7, V&.rpå hon tog farväl och
emot satt syster Karin, kansllrå- begav sig till den -väntande bilen.
det Norblad, fru Rosenberg och in- En trogen skara väntade utanför
tendent Gardell. Vid övriga föns- på att få säga farväl, och medan
terbord närmast ·hade de särksilt bilen sakta rullade bort vinkade
Inbjudna placerats.
. drottningen vänligt och glatt geUnder hela samkvämet under- nom bilfönstret.
höll sig drottningen· llvllgt och Under dagen hade många bevis
glatt med bordssällskapet och syn- på uppskattning i form av· blomtes trivas väl på stiftelsens nya mor kommit till Erstahus. Sålunda
anläggning i Mölle.
hade Mölle municipalsamhälle upp'Förutom stiftelsens. förutnärim- vaktat med en blomst~korg, fru.
f.a · gäster hade inbjudits kyrko- Lalla Olinson och en hel dE!1' fir·
herde Gösta Wi~ll med ·maka, f. mor och entreprenörer hade: ock·.
'<ustöveruppsynlngsman A. Malm ~- uppvaktat med blommor. •· ·

1.
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Deb~ttlu.st

hos hrunnbyfäderna

vid höst~ns premiärsammanträd~
Xommaaalhllmllkt'-mmaatridet kommlss, vägförvaltningen om anAr•redovlsnlngen och verksambetsvllndnlngen av grustag och skogsför- berättelsen för KuJleJnr Havsbad la·
valtnliigen. Man hade också att ta des utan erinringar till handlingarna.
h&nsyn till vlgförhAllandena. Om man Ett beslut om att ändra byggnadspfa.
nu skall söka efter en ny plats dröjer nen för nmrAdet iA att ett allmänt
det med saneringen pi den gamla, omrllde skulle bli till tomter föran·
vilket gör att de obehag som förefln- IP.<lde ett replikskifte mellan hr Hasd.-a nav•rande orh framtida Tattea- nes kvarstllr ännu nllgon tid. Eldning selberg och ordf, Tillgångar ocb skulfilrsörJnlaaea I K11llabnden. nxaa pll platsen fllr ej förekomma, fast eld der balan,..,rar pA 62.666 kr. och
peraoaen athlldalng I :rrkeoakola ftndA anlagts eller pi annat sätt upp. vinst· och förlusträknJngen slutar pi
oamt prhodpena för plaeerlapa ay kommit, varigenom röken besvärat 4.864 kr. Bland anliggnlngstlllglngar
aY8tjllpampplatoea.
kringboende. En rätt skött Bradford· märks toalettbyggnad 6.029 kr. NA·
Vid oammantrlde Inför dlstrfktsln- tipp bör Inte förorsaka nämmrärt obe- gon tomtförsäljning har Inte ägt rum
under Aret.
·
genJören med Höpnlls, Brunnby och hag.
Ett förslag av ordföranden att förFolkskollärare Berggren ville ba
Väsby ont samarbete i vattenförsörjnlngsfrAgan hade man beslutat alt lllpa soptippen närmare lllölle pA Järnstolpar fiir gatubelysningen till
t lllsiltta en samarbetskommltte pi sankmark vid Gyllerödsskolorna till· den nya skolan I · Nyhamnsläge, I
nio persor,er. trQ från ,·arje kommun. bakavlsades a,· möflerepresentanterua stället fllr trästolpar och luftlednlng.
för att penetrera frågan. Första och hr Nilsson klargjorde att töm- l!erkostnaden utgör 600 kr. Efter
sammanträde •kall hållas 11A kallel~e nlng förbjudits Inom ll!ölle samhäHe. överläggningar fick diskussionen utgön dls!rlktslngenJören. Man hade ock· Hr Hasselberg menade dock att mark- ra &\"lir pi frllgan.
så enats om, att nHr •·attentillgingar- förbittring kunde vinnas men ansåg Hr Rosenqvlst ville ha upp anslag
na slna.r inom viss tid. mAste man att det är vidrigt med avstjälpnings- om förslllJnlngen av kommunens tomter I Nyhamnslllge, men flclt till svar
ta vatten frin annat hAll. Kommit· platsen.
Det begärda anslaget beviljades att man borde avvakta beslutet om
ten skall gö,a upp förslag till avtal.
och
undersökning
utlovades
om
ny
reningsverket.
En del förfrlgnlngar
Häl,.,vårdsnlilnnden ville också att
har redan inkommit.
·medel för utredningen skall stillas plats.
tlll kom1r.lttens förfogande för utred·
niugen och · för denna skulle anlitas
lng. J. Gullström, Vattenbyggnads?
X·'
byri11, Stockholm. Pli Brunnby stan·
nar 3/H av kostnaderna, Fullmik·
llge hlfö:.I D"h utsllg de I gllrdagens
Lldnlng nämnda personerna.
I debatten hl•"dade hr Hasselberg
att det är hög Ud att samarbetet kom..
.PA frllga._äv-br Hasselberg svarade
mer igång, vari han fick Instämmande
• kommunaJkamrern att den iom tar
a,· hr Rosen(1\·lst. Kom1nunalkam1·r.r
. ut vatten slCall svara .fllr vatten dl det
t"reiR'ard meddelade I en längre re<loglller en aVlllinknlng Inom en km omgörels.e för hur denna fråga utbreder
. krets, Hr Hasselberg menade di att
sig. Hijganlls var först om att ta vat-.
man borde bevaka Intresset liven it
ten I Bnmnby oeh får enligt •·atten-'
andra hAlllet In Brunnby kyrkby. VJ.
domstolens •lom fortsitta därmed si 1I
·
lar
skyldigheten för Höganäs att Atervttt Brunnby i.•J kan fA \·atten frAn
ställa vatten, borde vederbörande fll
annat hAll. Det har dröjt med domf'n,
vinda
sig WI kommltll!n. Hr Frelgard
men sedan clrn nu 5.r klar är det tJcJ
"svarade att kommJtt6n eJ blir samarmed förhamlllngar. En av hu\"udanbetadugllg
om den skall uppträda som
IPtlnlngarna till förhandlingar ol'h
omllud för sakligare, men vlil undersamarbete är Just vattenbristen I de
rättas om eventuella framställningar
olJka orlrma samt att det Inte Jönnr
'sig med att bygga vattenverk I l.lölle-1
Hilganäs atad eller vattendomstohissledalen så länge det Inte finns
. tillräckligt med abonnenter.
Bidraget till Jl'kesu;ndenisnfngen
Under Uden man så.Iunc.Ja \'intar
. med utbyggnaden fAr Brunnby niten
I frllga om avgifterna vid :rrkessko! rrän Höganäs och Väaby för att vid
lan hade dlstriktsöverlllraren i ett ut'full utbyggnad av vatten\•erket I
IAtande meddelat. att avgiftsöknjngen
J.löllehi&ile? Atergälda av uppkomeJ enbart torde. bero pA prfsstegrlngar
mande Ö\'erskott. Eftersom Vllshy
utan ocksA pli att grupperna gjorts
har visst önrskott och Höganäs sak·
mindre. Anledning till anmärkning
nar lir det meningslöst att ligga led·
mot ökningen eHer grunderna för ut. nlng runt om Höganäs tlU Kullens
riknlngen förellner eJ. Taxan fllr
Havsbad wh NyhammomrAdet. Det ilr
kurser utan skolkök blir 99 öre (49 >
dl bittre att pumpa In vatten I södra
skolkilksbetonade kurser 1:37 1111>)
delen av Höganäs och ut I den norra
och svetanJngskurser 1:41 (48). Komsamt tlllgodogiira staden under vägen.
munalnämnden ansllg att det blev
Enligt domen skall Höpnils förse
betydligt ökade kostnader för kom10 fasUgheter· I Brunnby för en utmunen ocb att fullmäktige borde om: ökning av vattenuttaget. Kommunal·
pröva sitt ~ldlgare beslut. Ordföran· huset och akolan har också mist
den anallg att man borde gli In för
' vatten. Vattennlva\n torde sllledes Inte
mer restriktiva bestnmmelser. Kom· Ytterligare kunna sänkas förrän
munens bidrag bör förbehållas yngre
; e.-entueflt dcosa fastigheter eller kan:
folk, dA inllnga äldre gir pli kurser
• •ke hela Brunnby kyrkby fått vatten.
som kan betecknas som rena hobby:
Om Arlld \'et man Intet. I framtiden
1verk"'!mheten. Hilrf fick han Instämfår man kanske ta vatten rrAn Lagan.
. mande av hr Persson. som föreslog
Hr Nils G. Niisson anförde, att det
. att Aldern ~kulle maximeras till 2J
Inte är så mycket att Höganäs tar vat·
Ar. PA förslag av hr Nils G. Nilsson
ten I Brunnby som att vattentlll·
. med instämmande av Gösta Svensson
gången I bygden är för liten, som utbeslöts dock att vederbörande organ
• gör anledningen . till Prövningar och
Inom kommunen kan medge undan• .
samarbete. För Mölles del si lgllng.
tag, di det kan. vara frllga om omsattes undersökningar om vattentlllskolning i vlsn fall, exempelvis. efter
. ging, !"'m ledde till lllöllehässledalen,
sjukdom etc. Flera talare hade dessdit kommunen ocksA kommit. I det
förinnan diskuterat. innebörden 1 be.
· läget avstod lllölle frlln ytterligare
teckningen bobby. eller konstnllrll_J ;
undersökningar I avvaktan pA Yad
verksamhet kontra yrkesutblldn1ng.
kommunens undersökning skulle ge
Hr Gösta Svensson tyckte dock att
för resultat. DA detta blev kdnt~W- ,
man Inte kunde gA in pi nllgon defJ.
frllgades llfölle om samhället VIiie van. '
nltlon, di Pn hobby Ibland kan bli
med och utbygga vattenverk, SamhilJ.. :
ett nytt Yrke. Det är angeläget att
Jet .förklarade sig Vfd den tidpunkten
understryka. att fullmäktige Inte är
Inte berett att deltaga men ville I
fientligt Inställda tlM hobbyverksamhet
framtiden ba ritten· Ull analut,nJng :
som Ibland fllr anslag I kommunerna,
och vattentillgAng sikrad. Uncler.. tl·
bara man alger Ifrån I beslutet vad
den har hypOteser frllmkoJ!lllllt . att
som avses.
Mölle skulle kunna lA vatten närJnara
A vstJälpnlngsplatsen
samhället, men detta. lr jlli ny Uta:ed·
nlnll'Sfriga man kommet In pA. Trp· I frllgan om anslaget till scbaktnlng
llgt är dock att lanlbiuet. ·f frluntld9n
vid avstJilpnJnpplataen ansåg ord·
genom lllnknlng av IP'UlllfftttennJirtii.
föranden, att men kanske kunde ankommer att fll söka vatten Jtenom ur.
vända mindre vlrdefull mark. Han
byggnad av en cemenaam vattentui:t,
fick bdri lnatlmmande av hr Nils G.
antingen det . blir inom nuvarande
Nllslon, som endast kunnat acceptera
samhllllrbJldnlng' eller aenoni •k!Jriunudetta omrllde emedan Intet annat dl
nen. lllyndlghetcrna ser l!elrt ··~
stod WI buds. DA aamarbete mellan
·sam_ vattenfö~Jnlns. · ·~ ~.:·.·~ ..• ~,~~kommunen och samhillena om gemensam avstjälpnlnpplats kom till hade
. ltngvarlca· undersökningar gjorts att
.;. skaffa en plats 8om var blide centralt
belägen· och fämpllg. Underhlllldllngar
hade ·förts :åhed Krapperupa fldeJ•
I Bnuaab:r I tl-1111. oom I korlllet
refererades I 1111..ia..,.. Udamg. bleY
"" ilTttrliUDl•11 pi nira tre timmar.
llebattlaotftl .. k11adn """' 01111 hör
late, mea si hann man OC"kd mfMI
att onadda vid 111 'rlktlp t1a11 oom
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Torsdagen den 16 aug. 1956

Torsdagen den 23 aug. 1956

IT~e~ägskäl i Kullabygden -.·

JJierahenll hos ·Mö/les Vänner
·sista. evenemanget. i sommar.
~t •sista evene~get i Möile serna bidrog gi~ RouimVänners regi för sommaren gick peer med sång.
·' .• !
av stapeln på Grand Hotell I Under kvillen anordnades en
Mölle _på tlsdagskvällen. Före- Improviserad danstivllng för ba,rn
ntngsmedlemmar fyllde snabbt Jo. där Björn Ake Sahlsten .utan
kalen till sista plats och stim- konkurrens tappert svängde •om
ntngen var hela· tiden hög .och med sju vackra fllckor•.. , li;f\ef
som utlavats famil~er och ' intim. dansen fick . han · låna orkesterDet 'hela liade anordnats som bier- dragspelet och rev ried formliga
abend och· den till sådana arran- applådiskor, då hiin exekverade
gemang hörande korven och fat- ett stycke på det tunga dragspeölet limnade intet övrigt att öns- Jet, som fick stödjas av hans fa·
ka i fråga om smaksensationer.
der. Efter prestationerna bjöd
Ove Elkjers orkester under- Vännernas ordförande på . glaas
höll med välkänd brlo med Lalla över Jag.
Bernbom som vokallst och i pau-

1
'

g~r fin camping· i ~runnby ~
Anordnande av <'amplngplatserl rer och bllservlce och bensin fhins
har blivit aktuellt och behovet av I bekväm närhet. Själva beligenvid trevägskälet är ju ock·
ser 1 axer fur varje säsong. Inom sl synnerligen lämplig.
Brnnnb;y kommun bar man också
Viktigast är dock att kommuntagit realistiskt l•å problen1et och nen pl denna plats har Ullging till
I sam~nd med planliig1.rulng etc. dricks· och huhållsvatten från stn
~r lausarkltektl'n Ebbe Borg I vattentäkt I Möllehissledalen samt
sällskap .!"ril kon1mtm~lfnllmäktl· att det är lätt att anordna avlopp,
ges ordfornnde skogsn1astare l!.'rlk vilka båda förnödenheter är nöd~: ErlkStiOn n1. n. representanter vändlga vid nutida camplngplat·
for kommunen Inventerat tlllgäng· ser. Att det på platsen kommer att
liga 11latser och deras förutsätt· 01·dnas med toaletter och regelbunnlngar som rast- och camplngi1l11t· den såväl anordning fÖr uppsam-'
ser.
llng av avfall och avskräde som
Eftersom Kullaberg är det sto- latrin- och soprenhållning är g1.
ra semestennålet för alla som kom· vet.
~er till kommunen vill man för· Kan anläggningen komma till ut' soka få en. plats e) föt• långt borta förande och stå till förfogande
från berge~ Et~. förslag var omrl· till nästa turlstsäsong kommer det
det nedanfor Molle folkskola, men säkerligen att bli ett gott tillskott
efter ytterligare undersökningar i turlstll\•et i Kullabygden SA
har man som preliminärt förslag många bllturlster och campare
; fastnat för o~rådet norr om väg- som nu ,.aker sig till dessa trakUU:
1 skälet Höganas-Brunnby-Mölle. och Inte alltid kan fl tältplats är
På denna plats är marken fast <Jet heller Inte fara för utan att
och ~an. befaras utan anläggande platsen kommer att bil vil utnyttav körvägar, det är nära till affä. jad.
ratlo?.~llt a~.lagda och .skötta 11lat· beten

1
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Brunnby vattenförsörjning
fick samarbetskommitte
Komn1unalfullmllkUge l Brunnby
hade I går sitt första höst.anmtantride. Förhandlingarna leddes av full·
miiltllge• ordförande skogsmistare
t-:rlk A. ~;rlksson. J.o:tt flertal ärenden
röran:1!dde långa debatter och detta

frln länsstyrelsen, \•liken lades Ull
handlingarna.
Fullmill<Uge hade Ingenting att In·
vända mot att Hilgania yrkesskola
höjt avgifterna för undenlsnlngen.
Aldern för person som skall komma l

var bl. a. följden när frflgan om kotn· i.tnjutande "v kommunens bidrag satmuucu=s. \·atlenrarsörjnlng beharnlla· tes Ull bögst 2J år. Beslutet skall tll~

s 6 'I-

_ly -

t -

Måndagen den 3 ,sept. 1956

.Somma~ens första Mö/le-båt

llea;. Uäl::.o\·Ar<Jsnänmdpn \dUe ha wm- Uimpas tr. n. m. nästa år. FullmikUae

arbele 1ned Hu:.'llnäs •tad och Vi»by
kommun I denna rrAga och fullmlik·
Uge llllsatte en san1arbetskommitte
be•Ulende av hrr !!:rik A. Eriksson,
Stu1·e Nlho;on o.-11 Knut ~·1·eiga1~l.
~·unmlikllge tuS del av en resulullon
enligt vilken lllnsi;tyre:.ien fa•t»tällt
lindrad byggnadsplan fur Sklirets bygg·
Området kring
nadsplaneområde.
!lrlicke skola lngllcnde I Nyhamnslägc
byggnadsplaneomride hade ändrat.i.
. till lndustrlomride enligt en resolution

biföll kammunalnimndens begirall att
Inrätta· cm skrlvbltridesbefattnlng 1
sjiitte lönegraden pl kommunalkan·
toret.
FolkskolestYrelsen fick 3.000 kr. för
att täcka kostnadsöknlngen för lnstal·
tallon av oljeeldning och torrbastu l
Brunnby folktikola. Ktt belopp pi 808
kronor beviljades hälsovlr<lonämndeD
för St'haktnlngsarbeten pi av•tJälpnlngsplatsen.

Onsdagen den 5 sept. 1956

SENSOMMARTRÄFF
på GRAND HOTELL, Mölle
lö1•dagen den 8 september. kl. 20-24

*

Söndagen .den 9 septembe1• kl. 14-18

Dans • .ltlam1ekänguppeinaing • Ke1Ututstiill11i11g
Vnderluillning

Entre 5: -

inklusive kaffe eller thecomple • Barn 2: 50.
Anangör~Uölle Kufnneförening.

Mannekäng, konst och dans
på ·sensommarträff i Mö/le
n
e

'
·

Arrangemangens tid under Innevarande sisong är ännu Inte fö1'bl I Mölle. Pl lördag och söndag
ställer nämligen Mölles livaktiga
kvinnoförening till med en sensommarträff, som torde överträffa det
mesta som gitt av stapeln på den
populära badorten i sommar. Träffen inrymmer nämligen både dans,
~annekäng, konst och underhållmng.
. Vad konsten beträffar är det
konstnären Carl WallenUn i Möl-

le som medverkar. Han är kiiDd för
sina naturskulpturer och han har
blivit kallad en sto~ogens Plcas·
so. Av underllgt formade grenar
och rötter har han skapat ännu
märkligare" figurer, som allmänheten alltså nu får tillfälle att beskida. Vidare flr man se höstens
klidnytt genom damekiperingen
från Vanjamagaslnet l Höganis.
Behållningen av arrangemanget
går även denna gång oavkortat till
understöd åt Mölle varmbadhus.

Ett ovanligt rörligt folkliv var det pd Mölle hamnkaj i går.

Arets första passagerarbit från
Köpenhamn anlände i går middag
till Mölle med 300 danska kullen·
beundrare. Denna båttur gynna·
des av ett strMande högsommar·
väder och resenärerna va:· begestrade över den härliga sjötu·

ren och den enastående vackra
naturen i l\Iölle.
Det ovanliga besöket samlade
mycket folk vlcl hamnen när båten
"Stade", hemmahörande I
Hamburg, gled In till kajen. Vid
17·tiden var det tid för avfärd.

(

t

I
I.
k

10

N ST lördag 8 sept. ·1956

Underliga djur och fin ·konst
på unik sensommariräff i Mö/le
Knllabygdens unikaste konst•
ntstillnlng .torde kunna stå som
till ett av de arrangrmang,
som bjudes vid .lllölle
kvinnoförenings · sensommarträff
p.I Grand Hotell I Mölle i kväll
oeh I n1orgon. !\Ian lnbjnder till
beskådande av det vackra som
finns I många möllellem.
Fru l.1alla Olln""on och fru
Gerd KIUman visade oss omkring
I Grands nästan helt Inklädda
a la earte-matsaJ bland de många
konstverken. Det är nog inte
öffrdrlvit påstå, att dessa konst.llkatter representet"Bl' ett värde av
ÖYer8krift

över l!00.000 kronor.
För au börja med de "raraste"
110m finns i den vägen inte bara I
Kullabygden kan nämnas Carl
Wallentlns fantasirika skulpturer•
tagna direkt ur naturen eller
med mycket liten hjälp till det
naturliga växtsättet hos allehan·
da rötter och träddelar. Denna
''Trollskogens Picasso, - senast
presenterad för. denna tidnings
llsekrets vid sin sjuttiofemår:sdag för några år sedan och som
till och med fått beskriva sin
konstnärliga hobby i radio - , har
ett silkert öga för det egenartade
i vixtformatlonerna och deras
möjligheter att lämna bidrag till
hans produktion. Under sina ut·
färder I naturen, som han älskar,
ger han akt på och insamlar formationer av trådrötter, grenar
och alla slags svampar som växer
pi träden. Genom att ge den väx·
ande grenen eller vad det nu kan
vara litet hjälp vid utformningen
kan han också få fram detaljerna
till figurerna genom sin skapande fantasL
Arrangemanget vid utställnin·
gen med växtlighet I mitten har
bidragit till att figurerna så att
säga kommer i sin rätta miljö.
Att en figur med all önskvärd
tydlighet företer stor hlchet med
de nu så aktuella valtalama med
sin mer eller mindre intresseracje
publik omkring sig är kanske ·ba·
ra till för att höja stämningen.
Säkert kommer mången åskåda·
re att länge stå trollbunden inför
hr Wallent~ alster, som oss veterllgen
tidigare inte lämnat hans
villa vid FAgelviken eller visats
för publ,lk i större sammanhang.

·

. . · ..

Fllrnimlig konstutstllllniDg
Om sålunda skulpturerna· fått

·

T;ck;.~pr. av
BUden överst visar ett litet avsnitt av den tavelsamling som
finns att beskåda. Det är dyrgripar från Möllehem som samman.. t s ti·z•• en 11.m"k e:z:po. BUden ne
' dt"U
·
_.. t ovan·
. 1or
i
visar
oc k så nago
ligt sevärt; nämligen Carl Wallentins underliga djurskulpturer.
De har inte tidigsre varit utställda.

J.

gamlll möll<'bor

På väggen bidrar kamrer Ake
Lindström med en hel vägg av
, teckningar utförda .. av. Gunnar
Wallentln. Teckningarna har suc·
cesivt utförts på beställning och
visat dragen av gamla möllebor
på svärdssidan, alla numera ur
tiden. Samlingen torde utgöra ett
. mycket intressant studium inte
' bara för konstälskaren utan ock· l
så för · gamla ·Mölla. och Kulla· l
I bor. I övrigt kan nämnas Einar 1
t Bagers tavlor av "Ruffa·gubbar" '
1
i Mölle och av ·Lille-Jeppsson, en 1
! spehnan öch ett mölleorginal fr:ån 1
· 1900-talets början, konstverk av 1
stort värde och med unik anknyt- ;
ning till Mölle. Samma kan sägas
I om Gunnar Lundhs bidrag - en '
tavla han ·funnit I Danmark med 1
ett Möllemotiv, .tavlan är över l
hundra år gal)Ullal. Fru Lalla '
. Ollnsson bidrar · med flera för- 1
nämliga konstverk. Unika .är två
tavlor,• som tillhört den danska ·
·grevinnan Dlinner. Flera mariner ·
firins ·~å representerade. bl. a.
.frn .!lerd .Killnians· tavla av Her-;
man af smen. en·gåva till"hennes .
·fader från rederiet • .
-• · , i
Sed8n·. publiken avnjutit· konst- 1
uts.tfillningen . bjudei:: kvinn9för- 1
·eningen-sonrförra gången pi gott
kaffe.:.~ och• hembakat . brödi allt ;
skäi?kt· ,, :och tillverkat' i hemmen, ,
och mannekänguppiHsning . från 1
Vanjamagaslnet. Senare på kväl" '.
len . vidtar dansen och den ·V~
till . JtL. · 12· på .natten. Utställnin·

rand har varit upplyst till långt bastu. Utrednin~sman fö~ plana.
en framträdande plats i kvinno- utåt kvällarna .den sista veckan. rlngcr_i av d~n varm~~ekmska an·
föreningens
arrangemang står ~en så lovar: det. hela 11:tt bli en läggnmgen ~r l'?_genjor Bengt öskonstutställningen i övrigt på ett särdeles trevhg ttllställmng.
terberg, Hoganas, och man hop·
mycket högt plan. En IAng rad . Som bekant går hel~ intäkten pas nu inom n~mnden ~tt deni:ra
kända konstnärer frän rnAnga till upprustning av ._1.lfo~le varm- gäng få bifall till sitt. fors~~g ~·11
hem är representerade, mestadels bad~us. Seda~ f~llmakt1g~ emel- reparallo~er. <~~ kvmnoforemn1 olja, jämsides med gamla för· lertid efter foremngens bildande gens ~.kt1on ställt eller kommer
nämliga prov på rysk kbnst. En åter beslutat öppna badhuset arbe- att ~talla bortåt 10.000 kronor
hastig titt runt det fullhängda tar nu. mu~lcipalnämnden ~å e_tt till förfogande, varav AB Kulla·
kalleriet visar konstnärer som reparat1onsforslag. Man vill JU bergs Natur b!drager med 2.000
Svante Berg, Anders Olsson, Gun- oc.~så under vintern kunna bjud~1kronor.
nar Wallentln, Suna l\Ialni!rtröm, Molle på ett varmt bad eller
Lars Norrman, Einar·Bager, Her·
man af Sill~n, Wiggo Petersen,
Dona Boman, Kristian Krog, Lars
Herder, Myller·Brieghel, Severin
Nilsson, Gerda Akerman,. Krumllride
och styrelseledamoten I
kvinnoföreningen Gerd Kiliman
m. f1.
.
Fru Wanda Biigler har bidragit
med· en' v'erkllgt 'förnämlig ·band·
knuten matta frAn Persien. Den
har som motiv Persiens karta och
enp stad· i: ena.' hörnet. Mattan 1·
skllnktes på sin tid till dåvarande
ministern l. Persien, fru Biiglers
far, frlh~e Eric Gyllehstle~.
av· landets lshah GaZi ·e(ter'. kUp.ga· ~
parets besök ·1° landet.- Mattan ;tor·
gen och,festen pågår I kväll fran
; kl. :-19 ocii~upprepas ·1 morgon 1c1.
de vara· ovärderlig genom. sin his·
· · .14-19;,, ·,.,. ~.eldingUpPvil!Dingen
· toria och utförande., På samma
·· vägg bl<lrar · fru ,Bilgler :meti ett
rloch
.....
,' pOrb:itt·. av~~·l'ochU•~-a .•'. I J
' . ".Mecuemmat'Pa i föreningen har
samt.gamla..
r:· . · ~
.hafit· ·etf·~· arbete :med .. förbere~~·~.d.~:Jlå trä. ··.•. '
. . ·. .
_111elserna ·:·till ..arrangemangen· och

J-" .
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.
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Måndagen den IO·'sept.-·1956 ~

Mycket folk på träffen 1 Mölle,
vacker uppvisning av niodenytt
Mölle Kvinnoförenings · sensorn. marträff blev en trevlig tillställ' nlng och stor succes av det mest
I angenäma och trivsamma slag ·och
stor publik räknades in.
För att ta det hela i ordning så
började publiken vid 8-Liden fylla
elen numera ryktbara konstsalon·
gen. Denna utställning har utförligt l,..fererats i lördagsnumrct.
Tilläggas bör clock att den i kvällsbelysning, tog sig ännu förnämligare ut än i dagsljus. En varn1 och
ytterst trivsam stämning slog emot
redan i entren och för den utmärkta belysningen pä konstverken runt väggarna, som avskärmades så att just det man vme se,
kom tlll sin rätt fär arrangören
fru Gerd Killman som jämte konstnären Einar Bager stått för hängningen ha en extra eloge för. Att
publiken stortrivdes och uppskattade vad som bjöds I konstnärlig
njutning är ln·te att ta fel pli. Särskilt Gunnar Wallentins utmärkta
teckningar av M1lllegubbar med
fin ka1~klar och som lämpar sig
utmärkt för etsning rönte stor
upp!llärkrnrnhet, vilket ju också
givetvis k•1m pappa Carls underliga djur i vår herres hage till
d!!l. De övriga konstverken runt
väggarna, det bästa I den vägen
från möllehem1fien, vore gi'V'E!tvis
var för sig värda en karaktäristisk, som dock Inte är möjlig av
uU'Ymmesskäl. Vare nog sagt att
en möllefru om sitt hem präglade
slagordet för dagen "Tavellösa".
Sedan kaffet intagit.• lljöd VMjaMagasinet i Höganäs och l!:lln
Lindbergs Eftr., Hälslngborg, pä
den uppskattade njutningen av en
i alla avseenden sevärd mannekänguppvisning. Dc••förinnan hade 01'dföranden I K.vinnoförcnlngen fru lgeborg Höber på övligt
sätt hälsat den tillstädsekomna pu- Ovel'St t. v.: Möllrfr11n Gcrlrtul T>lfvrl'lmon 1Jisnr en .f.vccrl-cll'ä/,,t
bliken välkommen och förklarat med ralr. jacka och läd.ergatne1i11g på kraoirrH T.'A·'. lr.~k,en Mar·
aplednlngen till kvinnornas pen.uit uberg iförd t1·evlig jerseyk.län'ni1ig. •• ' .
.
nlnghunger och vad som för medlen skall Astadkommas.
vet. Hattama var förtjusande och Hälslngborg.. De mölledamer som
• över 41Halet plagg visades och talad-e egentligen _för sig själv. De stod för serverirrgm hade också
fru Höber tjänstgjorde även som rysklnspiret'UCle moclellcma a la dagen till ära skaffat ~ig dräkter,
conferencier. Kollektionen upptog upp-och-nedvänd kat'ott var rik· bestående av sommarkjolar i vackdräkter kombinationer byxor och llgt förekommande - ofta i skinn. ra färger och med förkliiden och
jacka och byxor och olle samt I fråga om färger på höstens klä- schalar i vacke1·t gul silclltl>; samtklänningar f~.ån mera enkla till der kan framhällas elen blågröna liga mycket söta och trevliga.
förtjusande halylånga reatloner som havet, violetta som Kullaberg,
Efter mannekänguppvisningen
för dans och aftonbruk. Ett åter- gröna s01n•skog~n och· djupt moss· träddes dansen mell liv och lust_
kommande material var tweed och röda som_, bokarna om hösten - till tonerna av: Gunners orkester.
jersey i varma vackra färgkombi- allt framsagt av fru Höller · vid I en paus uppträdde ocl>så häl·
·nationer, men även sägs mjuka herlnes presentation av höspnodet. slngborgsynglingarna Jörgen och
sköna yl!esalrer för lnnebruk. I
Som mannekänger tjänstgjorde Lars-Olof och exekverade på piaaftonklänningarna fäste man sig 1nölledamerna fru Gertrud Elfver- no, trumpet och dragspel den mest
särskilt vid kompositioner i organ- son, fröken Kerstin Knafve, frö- prydliga dansmusik. Under kväl·
za-nylon, spets och brokad-tyll I lcen Gunilla Lorcn, jämte fru .Tu- len serv'erades också från baren
kjolarna, liksom den mycket ofta clith Svensson, Viken. och yrkes· varm korv. och potatissallad som
återkommande draperl~n på 11- mannekängen fr~ken Margit öberg, ficlc strykande ätgilng.

Tisdagen· den

n

sept. 1956.

,~~~~~~~~~-

Mölle får musikundervi.sning·.
Mölle s~all fä undervisning I
musik i vmte1:: överlärare Gösta
Bräh~ hade for att· utröna intesset sant ut kallelser till mölleskolorna ~ch .»4 fre?agen företogs Inskrlvnmg. De; v1sade·sig då att In-.
t~esset var s" stort .. - bortåt ett
lo-tal elever hade horsammat kallelsen - att man kan börja underVISji en grupp i .Gylleröds folkskola. Tidigare hade möllebarnen fått
bege sig' till Nyhamnsläge, ·där

I

musikundervisningen sker I den
nya skolan • .il.ven i Brunnby undervisas ett antal barn.
Förutom överläraren skall herr
Arne Cronberg, Nyhamnsläge, stå
fö. musikundervisningen' 1 Mölle.
De instrument som anmältS är
fiol, gitarr, mandolin · och blockflöjt. Elevema . kommer från alla
klasser, frän 1 klass 1 smAskolån
till 7. och 8 klasserna.
· .
.
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N S T må(ldag 10 sept. 1956

"Stade" åter i Mölle
Köpenhanrn.sllåten Stade kom i
går äter pä en tur till Mölle. Ombord befann sig mellan 2-300 personer, som i det vackra väd1·et på
eftermiddagen fick en härlig tur
IJii berget. Skeppsmäklare S. Fred·
1·iksson 0111tala1· för tidningens
mec1'1rbeta1·e att man kommer att
fortsiitta turerna några söndagar
r1·runi1t 0111
·, •··•·

d~l

hlit• vackert väder

·'.;::t! an!"lutnin~.

,.. 1'

gjor1lc
Kullabc1·g
!4;11 c1anHk ,v11gling i 15-ftrsftlrlern,

som kom med elen danska köpenh.amn~bäten Stacic, hade begivit
•1g pa en tur upp pä berget tillsammans mecl sällskap. Vid Djul~~dal lrnm han för långt ut på
k!_1pporna och föll ner frän det
hoga stupet och skacimle sig .i foten. Han logs om hand av Jotto1·-,
na i rällrlningsstalioncn i Mölle
~·ru Aina Johusson lmle föti;la för:
!>ttncl_ °7h lll'n förolyckade fördes,
1 _taxi till la•arcttct för undersök-1
11111g.
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Tisdagen den 18 sept. 1956

Lördagen den 15 sept. 1956

i
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Hört och Hänt :vid Kullanasan

Kullaväg vid Skälderviken
får fiU park~ringsplatser

fal"li~

Trafiken har högst betydligt av-lningstavlor m. m."vid
kors- tagit och det är egentllgen endast ningar och passage1·. Ett märkligt
söndagarna, som en stor skara restriktivt förhållande om man beUtefter vägen från Mölle längs meter. De blir av varierande stor!bilar söker sig till Kullanäsan. Att tänker den rika floran av trafik·
de senaste dagarna konstaterats, lek från upp till 70 meter långa
att vägträCl.en fällts på sina stä!L och nedåt mot mindre storlekar
1det k:m bli ganska trångt om ut· märken som kan beskådas I våra
· rymmet visade sig på hmnnplanen städer. År trafikfarligheten mindre
i len. Allmänt har man trott att det En del blir avsedda son;i busshåll:
varit fråga om att fälla alla trä- platser men alla kommer att kuni i\<lölle ,·id båtens ankomst på I tlithebyggda samhällen på lands3öndagen.
bygden c.lärfi\r att liinsstyrelsen
den, so'!1 J1;1 då och då decimeras na utnyttjas av bilisterna för att
Det som finns kvar av sl<rothö- här har avgörandet I sin hand?
vid påkörningar etc. Senast I fjol stanna. Eventuellt kommer kanske
gen på hamnkajen gjorde natur- Många bland allmånheten förvå·
på kördes träd den långa raksträc- parkeringsplatserna att kombineligtvls inte utrymmet stö1·re. Otu- nar sig.
kan mot Mölle och fördlirvades. ras med parkerlngsförbud på vis·
rrn tycks göra att det stora upp- - - Avsikten är emellertid att an- sa stl·lickor.
laget fi1· allt svårare att smälta
I dagarna snurrar Bi·ooerna Jolägga parkeringsplatser utefter
Det . är ~enlngen att arbetet
samman och försvinna. Nu gör hanssons nya underverk till ma·
vägen. Vägen från M-u
Ull V
s~all sättas 1 gång snarast möjligt.
0
det kanske Inte så mycket då tu- skin omkring och ta1· av hörnor
e
ege- Givetvis konuner denna nya p.,
rlstsäsongen är över. Vad som och lägger ut hörnor och jämnar
holm är som bekant smal och kro- platser att I hög grad underlätta
finn~ av Rkrot pA havsl.oottnen bor- ut. Vid Grand Hotell har svängen
kig och nästan överallt försedd traflkförhållnmlcna på den hesvär
1le väl vid detta laget vara upp- upp mot Olympia varit betänkligt
med enkla och oftast dubb.la gula llga vägen mellan Mölle och Ängfl.;kat. varför det väl ät• troligt smal men har nu lngts ut till möstreck, som a~er omkörnings- elholm, varjlimte turisterna pä
att det Inte blir så mycket fi~kat tesbredd. Nedre delen av Backa·
och parkerlngsförbud. Ut med denna vackra väg får helt ancli·a
vägen är också ett sorgebarn med
den vackra vägen vill många köra möjligheter att bese det vackra
I framtiden.
sin sma"la utf&rt pä Bökebolsväsakta och se sig omkring, ibland landskapet och naturen.
J fråga om båttrafik sa har c.let g1m mellan husen. Kurvan i södra
stanna och betrakta utsikten.
Arbetena med anordnandr.t av
givetvis varit tillfredsställande s\•ängen har dock nu vidgatR, så
Sommartid kan nian dock inte parkeringsplatserna utefter Ängel·
med en båt till Mölle då och dA. att möten kan försiggå så långt
stanna på denna väg utan att för- holmvägen sker utan samband
0:Saka traflkstoc;Jmingar med åt- med en framtida omlliggnlng och
även om det Inte ät• som , gångna 8ig gilra låter. Kombinerat med
tider. Någon skyller .på hamnen, lämpliga ti·afikskyltar torde förhAI·
foljande stora risker vid omkör- uträtning .iv denna väg, vilket så·
men enligt bestämda uttalanden landena bli något chiigllgare tills
ningar.
..
ledes kommer att förläggas !äng·.
från hamnstyrelsen håller hamnen det blir klart hur staket kan flyt·
Mellan Molle och Vegeholm pla- re fram i tiden. Man har dock an·
samma vattendjup som den alltid tas m. m.
nerar nu· vägförvaltningen att an· sett att de nuvarande besvärllghehar gjort, åtminstone som det var - - · 1lä:gga ett 70-tal parkeringsplatser, tema är så stora för trafiken, att
på den tiden S:t lbb gick regel·
I "TAngnejan" bar tångtäkten , · vilket skulle innebära en parke- något måste göras omedelbart för
bundet. Uttalande står dock mot alltid varit vanlig om höstarna.
· r~ngsplats på var femhundrade att förbättra förhållandena.
uttalande då det gäller regelbun- Den nya parkeringsplatserna har
/'
)
den trafik på Mölle från Köpen· dock hindrat nerkörsel. Norr om
hamn .rom fordomdags och de parkerlngsplat.~en planas nu emel·
r
/, ' y<djupare sammanhangen kanske In- lertid av så att det går att köi·a
te kan yppas.
ner lagom att hämta tång till
I fråga om landtrafiken gö1· de höstens gödsling. Även om utrym·
Lördagen den 22 sept. 1%6
nya långa \-ägskyltarna ett trevligt met blir något mindre för vänd·
intryck och l'kaså är det bra att nlng etc. torde tänghämtnlngen
\"äg 45 upp m•>t grindarna blivit inte möta allt för stora svå1·lghemarkerad med flera vägnummer· ter utan kan fortgå som nnligt.
tavlo1·. · Llinsstyrelsen tycks dock Efter stormen finns det nu gott
ha tagit sig en lång funderare på om varan för hugade spekulanter.
Ö\"riga framställningar om var-GQ
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Hört och Hänt vid Kullanäsan

Fredagen den 21. ·1ept; 1956
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Kommunala a~slagen i Brunnby
Bland de ärei;iden som Brunnb.v armens skolhem Sundsgården 100 ,
kommunalfullmäktige kommer att Skånska brandkårsförbundet 150 ' ,

b~~an~la Vid sitt nästa .~amman- S~_i!nes blindförening åO, Musik: :
trade är bl. a. anslag till forenlngs. framjandet i Kullabvgden 37" p
v_erksamheten enligt följande, som tienterna Vid Kustsa"natoriet r·vet l
t!llst~·rk~s av kommunalnämnrlen: hystrand understödsfönd 100, ABF
l\?lturh1sto_riska föreningen förll Höganäs 100, Bi·unnby hemvärn '
Sodra Sverige 100 kf·· Frälsnings- 000, Kullens turlstförenlng 500, '
Skånes SGU-dlstrlkt 50, Höganäs 1
museum 100, Höganäs kretsloge
!v l~'.f 50:. K~lle~s skyttesällskap '
~oo•.. Hol!anas forelasnings- och teaterforenmg 100, Höganäs samreals.kolas s~olresefond 400, SLS-blbh.oteket 1 Brunnby 130, Idrottsrmgen i Brunnby 1.000, Föreningen Brunnby idrottsplats 2.500. Kullabygdens MHF 25 kr.

w

Det underbart vackra septem·
bervädrct gör Kullanäsan Ull ett
verkligt paradis och många skol·
klasser från Danmark tar ttllfället
i akt att göra en utflykt på Kulla·
berg. Även de klara månskenskvällarna är underbart vackra
och man tror sig förflyttad till
sydligare luftstreck. Särskilt på
torsdagskväl!en, då gatubelysningen var släckt på grund av kabel·
. fel, fick månen rikligt tlllfälle att
sprlda sin milda glans över sam·
hället och landskapet. I den blicR·
Htll!a kvällen \·ar landskapet un·
rlerbart vackert.

fungera. Värst utsatta var vlil
emellertid fastighetsägarna i hel;
elektrifierade fastigheter - ingen
värme, Inget ljus och inget vatten.
Den yttersta orsaken till kabel·
felen torde vara att söka i att det
Inte fanns för ändamålet lämpligt
material då· kabeln lades sista
krigsåret.
- - Länsstyrelsens beslut i "fråga
om Mölles framställningar om gatuskyllar har nu kommit. Som
väntat var det avslag, då länssty·
relsen enligt uppgift är mycket
restriktiv med skyltar på landsbygden, viket ju ocksä visats ge. Det besvärliga kabelfelet mellan nom avslag på framställningar
' transformatorerna på kabeln ~m från kommunerna runt omkring.
fyren blev en Iångvm'lg ·hlsto~iå. Senast fick Arild njet till 40 km
'som försatte Inte bara Kullens fyr fast Mölle har det. 40 km genom
li strömlöst tillstånd utan också hE!- Nyhamnsläge avslogs "som bekant
la Jl.lölle. I hela två dygn varade på sin tid och stoppskyltar på vi·
strömavbrottet under det att Ku- gilr ut på Höganäsvägen vid Ny·
: no Bengtsson och hans mannar hamn-Strandbaden.
; såväl natt som dag slet merl beTaxlchafförerna i Mölle, som
svärliga mätningar. uppgrävning· stött framställningarna, har dock
ar av kabelsträekor och . utlägg- en annan uppfattning än som nu
nlng av nf kapel och skarvnipgar. kommit till synes och har daglig
Ett på måndagen avslutl!t ga· erfarenhet.
tuarbete troddes först ha orsakat - - Helt har dock inte Mölles krav
felet, men efter mätningar visade
det sig att fel uppstått i ett par avvisats, vilket kanske får tas som
skarvboxar, den ena ovanför Ers· ett visst erklinnande åt innebör- \
tahus och den andra strax vid den i framställningarna. Vid Astransformatorn.
Strömavbrottet gatans mynning i Kullavägen
lntrliffade också mer än ett dygn skall uppsättas ett traflkdelannirefter gatuarbetet kl 11. på tisdags· ke i stlillet för stoppskyllt ·och utkviillen och först vid elvatiden på efter Kullavägen skulle miniatyrtorsdagskvällen kunde strömmen tavlor om parkeringsförbud kun·
slås på för fullt. Det är det längsta na sättas upp. Detta senare åren·
kända strömavbrottet troligen. i de har av länsstyrelsen överllimelverketa historia och hela tiden nats till vägf'örvaltnlngen. Om nu
fick reservaggregat vid fyren va· vligförvaltningen är välvillig tOrra I gång för att· alstra den för de det huvudsakliga av framstllll·
, fyrens drift nödvändiga ström· nlngen kunna infrias, ehuruvlil
men. Denna vlkt,iga verksamhet en liten P-förbjudenskylt vill lika
till sjöfartens tjlinst .får ju aldriglglirna. kunde ha varit en stor.
.·
ens ett ögonblick upphöra. Genom
Det återstår sedan att se om
omkopplingar kunde norra Mölle trafikdelarmlirket kan· ersätta en
fä en del ström fast den var dålig stoppskylt.
och gatubelysningen, kunde inte
·
-GQ
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Mölle hade stor invasion
och upplevde ny badsöndag
Gårdagen blev en sekommrn tu.
rlstsöndag av stora mått I 1'1ölle.
))e vat"kra \•ä<lt•et !orkade massor
av människor till Knllaberg.
Det började redan på söndags:
förmiddagen med en jämn ström
av bilar, fullsatta tåg och bussar.
Frän S:t Ibb i Hälsingborg kom
resenärer både med tåg och extra·
buss och på hamnen höll fem stora bussar med svenskar frän söd·
ra Skåne på utflykt.

'l'rafiken på berget kulminerade
på eftermiddagen. övei·allt såg
man folk lapa sol och förtära den
medhavda matsäcken, Vid Solviken badade ett femtiotal p~rs!!ner
i det 15-gradlga vattnet. Luften
höll 19 grader. Ransvikens kaffestuga hade öppet med god 9msättning.
·
'
Allmänna meningen var att
man inte· haft en så stor dag i
september i Mölle på många' är.

Sjökapten

Nila J. P7k,

Mölle,
80 ir den 30 oept.

..

N ST måndag 24 sept.. 19S6
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MHF slog på, trumman ,; Höganäs
för utbredningen av trafikvett
l'ttkoslutet har gitt I t.raflksä·
kerhetrns teckrn I Höganäs i och
med att Kullabygdrns avdrlnlng
av l\lff f<' anordiu1t ett par utmärkta trafikdagar.
Även barnfilmklubben ''Träffon''
som inleclcle höstens verksamhet
på lördagen lät denna första sammankomst gå i trdflkundervis·
ningens tecken. Man visade trafik·
filmer och polisman Caj östergren
fungerade som cil'eron i djungeln
av trafikmärken. Söndagens n)·het
hlcv elen trafikl<'kskola för bar·
nen som inrättats I 8tadshus!'t.
I xamhancl med trafikclagama
hade l\UH' anor<lm11 numöverprov
för bilar och många tog vara på
möjligheten att få sina köregenskaper liksom bilarna kontrollerade på ett veclcl'i1äftigt och sakkun·
nigt 8äti..
Trafiklekskolan i Staclshu~C'I blC'V
en slor succe. Salen var fylld av
småttingar som per fordon av olika slag hade att passera övergångar och ta hänsyn till en rad trafikmärken. Barnen fick lära vad det
och det märket betyder, och sådan
kunskap är ju helt enkelt nödvändig för dem ute i den verkliga tra·
fiken. Fröken Tora Tagesson och
hrr Hans Hansson och Henrik Gustafsson fungerade som övervakare
tillsammans med andra medlem·
mar i MHF.
Volvo delade ut små leksaksbilar
av Yolvomoclell och MHF förärade
rlet unga släktet trevliga ballonger, vilket allt bidrog till elen glada
stämningen. i denna lekskola med
huvudviktm lagd på trafiken.
I trafikclag1:-n igår ingick ocksä
. bilexpo. Ford oc:h Volvo uL<tällcie
; sina senaste mo<leller, unclerbm·a
I färger. och utstyrsel. De betitta·
cles av många bilintrcsserade.
l;ott~"' \'änn· ·1 trafiksfråg~s11o~·t
F>tt möte för trafiksäkerhetens
vidare utbredning hade MHF. anordnat på söndagskvällen i stadshusets stora sal där de närvarande
hälsades välkomna av ordföranden
köpman Nils Andersson, Sva~shall.
Han erinrade om MHF:s betydande
Insatser I trafikfrämjande syfte.
Han vände sig med en särskild
hälning till kvällens föreläsare bilskolechefen John Nllsso.n ·samt' tlll
hemvärnet och )ottorna som skulle
ställa upp I ·en trafiksfrågesport.
Som vanligt hade .John Nilsspn
mycket av intresse att komma med
och han· höll åhörarnas uppmärk·
samhet på helspänn i sitt utmärk·
1ta föredrag. Talaren gick först In

Attlö år fyller den 30 sepC nes- ·
torn bland Mlilles kommunala :
förtroendemlih. sjökaptenen och ·
skepssredaren N 11 s P Y k, -Mö~)j!.
;Föga eller intet som rört det "of·
fentllga Uvet I Mölle och ·en stor '
del av· Brdnnby kommun har väl
ej hllnt.: där inte kapten Pyk har ·
varit med om besluten, och ända
in i hög ålder tills helt nyligen
har han beklätt en lång rad förtroendeposter. I sin trevna villa
med ett av de vackraste lägena I
Mölle på sluttningen oorr om Storhallen njuter han nu sitt oti~~
och i trädgårdens stilla oas berattar han om framfarna tider till
sjöss och till lands. Klippfast står
villan på berget och klippfast är
också kapten Pyks karaktär. I alla
avgöranden har han vetat att h.a
en egen mening och också hållit
fast vid densamma. En lång rad av
kapten Pyks förfäder har fätts och
växt upp i Mölle, men inte i denna villa utan i ett hus vid ham~en,
som emel!ertld är 1910 helt and:
rade karaktär. Efter skolgång 1
Mölle och Väsby gick kapten Pyk
givet-:is_ som förfäderna. till sjös~

I

befäl har huvudsakligen varit de
tre ängfartygen Eros, Milos och
Aros. 1926 lämnade han sjön, men
på land togs han verksamhetslust
rikt i ansf>räk, Kapten Pyks verk- 1
samhet inom rederinäringen tar
sig också uttryck som styrelseledamot I en lång rad bolag i Höganäs och Hälsingborg. Redan är
1921 bildade han tillsammans med
, l<onsui Hillerström Hälsingborgs
Rederiaktiebolag, Inom den munlcipala förvaltningen i Mölle har
kapten Pyk till helt nyligen varit
den äldste och den ledamot som
varit längs med. Han har varit ledamot av municipalnämnden 1 30
är och lika !äng tid ordrörande i
MöUe hamnstyrelse. I övrigt har
han tlllhört snart sagt alla nämnder och styrelser i Mölle och under flera perioder varit revisor i
samhället. Inom Brunnby sparbank har han i lika lång tid tillhört styrelsen och ävrn tliir varit
revisor. Förutom sparbanken har
han inom Brunnby kommun varit
ledamot av kommunalfullmäktige, 1
kyrkorådet, pensionsnämndcn och ·
taxeringsnämnden. Såväl inom
kommunen som AB Kullaberg Na' tur har han även· varit revisor.
Kapten Nils Pyk är dock efter den
långa gärningen till lands och
till sjöss for~farande spänstig. l!'ör: satt till utgångspunkten skulle
! han göra alltsammans om igen och
'äter bege sig ut till sjöss säger
han. På tal om Mölle anser han att
utveck!lngen inte kan bli annat
än vad den är i detta och liknande.1
samhällen Det är mer eller mlnd- I
re avfolkat på sjöfolk och fisket I
är slut.· Kärleken till hembygden
:eveI"'~Öock stark trots många och
länga färder och möte med vackra
platser. Mölle är Mölle så länge
Kullaberg består och den vackraste plats på jorden. Kapten Pyk ,
skulle inte vilja byta med någon.
Den redliga,· fasta och handlingskraftiga karatären och kärleken
till hembygden är således de egen. skaper som under ett långt 9Cl1
verksamt liv varit de grundläg; gande faktorerna .till kapten·Pyks·
i gagnerika arb~te.. inom sjöfartsnä~. k!)!llJllun gc11,samhllllll.,<aOm ej
a:v:t>rutlts : av ~aen . J!l!.Oderna,\. tj_de1.1s
1
~quPQr .uta~·p-ån, vllka.:!lanc!Aed
!~~<!,'J~t:;;4~kosig':·WJbaJta ...

I

En bild frän trafilclekskolan i Stadshuset; dä1; fröken Tora Tagesson, Jo1111t01·p, var en dein som övervaTcacle att ·trafiken
'
gicT• i·ätt till.

I

på trafikstacJgans bestämmelser toch han nämnde att hälften av de
och erinrade om att åtskilliga tra- dömda får frihetss.traff,
.
fikolyclrnr beror .på okunnighet i
Manöverprovet tidigare på dagen
dessa bestämmelser. Talaren för· hade utfallit sålunda att Stig
dömde armbågarnas mentalitet d. Svensson fick första pris med 4.54
v. s. elen som vlll tränga sig förbi prickar. Två John ·Bengtsson 5.13
i trafiken och han erinrade oin och tre Gunnar Johansson 5.46.
hui· viktigt det är att man· tar hän- BP hade .skänkt priser till man,
syn till andra trafikanter.. Barnen överporven. och Volvo till fråge·
s.kall visa respel't för gatan och sporten. I sistnämnda grenen vann
inte använda den som lekplats. lotton1a .med 42 poäng över hem·
Och gående skall respektera väg- värnet som· fick 34 poäng. Även
märken o. d. Talaren påpekade att musik Ingick i det omväxlande prorattfylleribrottcn . st.ändlgt ökar grammet.
·
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Hört .odh llänt vid Kullanäsan

'

Hösten har kommit varligt i år ljusen på Erstahus. Ett och annat
men rätt vad det är __ virvlar dock främmande ansikte syns också i
de första höstlöven over gatorna. gatubilden nu när de många som·
!"ellankommande regnskurar har margästerna farit sin kos för den·
mte tagits så allvarligt då man na gång och diakonissornas länga
känt på si? att de inte skulle bli svarta klädedräkt bildar ett nytt
så långvariga. Inte desto mindre Inslag då de i hastig takt sveper
sjunker temperaturen långsamt över gatan ständigt på väg till nya
nedåt för att en eller annan mor- plikter till tjänst för dem som
gon hårdna till som för att visa sökt sig hit för vila och avkopp·
att det också finns kyla och ett ef· Ung. Renoveringar pågår alltjämt
ter ett b!.ir de längst öppethållna för att allt skall bli tip · top. Inte
sommargasthusen tomm:i.
·
minst den lilla personalvlllan har
Cen.~ralpunk~en omkrmg vilket fått en verkligt genomgripande re- ·
a~lt ror sig bllr allt mer och mer novering och samtliga utomhus
sill- och ålfisket och tillvaratagan- belägna avlopp har lagts om
det av den frukt som dignar på
Under tiden arbetas i nä~nder
~räden. Priset har dock inte varit och styrelser med planer för det
o.ver sig på denna vara som van· kommande årets arbete. Främst
ligt vid denna tid skulle man kun· återstår att lösa badhus-frågan i
na säga. Uppköparna visar . föga samarbete mellan samhället och
Intresse om varan inte kan fås Ull föreningar. De nya Installationer
lågt pris.
.
..
..
som planeras avser dock att fram·
Efterh:ind som hos~?Jorkret ~Om· ledes kraftigt sänka drlftskostnamer tidigare om kvallarna sätter derna främst under den mindre
man värde på att se de upplysta fJiekventerade delen av året. Sär·
skilt värmekrävande har bastun
varit. Med samtidig omändring till
elektrisk torrbastu och övergång
till oljeeldning torde driften avsevärt kunna förbllligas. För att inte
.tala om nyttan av ett bad i en
förstklassig bastu och få en rivande kall saltvattensdusch efteråt.
önskvärt vore dock att hadfrekven·
sen kunde ökas vintertid.
Med hösten och vintern träder
: också. skolproblemen i förgrunden,
, Skolstyrelseordförandens meddel·
. ande.på sista brunnbyfullmäktlge,
att frågan om 11ur man skall an·
I vända, fö~ya eller tillbygga be. fintliga skollokaler skall diskut.
t ras gemensamt av skolstyrelse
kommunalfullmäktige och komm~
nalnämnd uppskattas säkert av de
allra flesta. Samarbete och samför·
stånd mellan olika nämnder och
styrelser är allttd en god sak att
eftersträva, helst så svävande som
i skolfrågorna för närvr.rande är.
Med sjunkande barnantal är det
väl troligt att de flesta. drar sig
1 för allt för stora investeringar och
· sen gäller det väl närmast att på
bästa och trevligaste sätt använda
vad som finns.
Den stora allmänheten ·.torde
dock också.. vara intimt beriird av
dessa frågor. Hur vore det med en
allmän information och diskussion
I .~etta i!mne innan man bundit sig
for något bestämt handlande och
sålunda inte har någon prestige
att förlora.

N ST tisdag 2 okt. ,1956

God debattlusta hos "" "~-"
Brunnby fullmäktige~.'.
Brunnbf kommunalfUllmiiktfges

..,.,tfge

och !lämnd etc:· Olika arrange-

naste s::munsntriide - i korthet rc- mang med trappor och förbindelser
ren•rat i jörclagt!ns tidning - ltiinti'!a Ull och från toaletter, bad och en

le<•knades som nnligt av god del>alt·
lust. Som en nyhet förekom dock på
grund av jävsregeln en ajounterlnl{
' för en upplysning i en lönefråga och.
en av•lagen begäran om ajournering
för att fullmäktige skulle få Ullflllle
att bese källarlokalema I skolan där
sammanträdet hölls. I en anslagsfri·
ga förekom dessutom en \•otering.
Belysnlngsatolparna av Järn på ga.
tan ,·Id den nya skolan i N'yhamn<·

eventuell gynmastiksal diskuterades
också och Ull sist tog fullmäktig!'
nämndens förslag om att avsätta
18.000 kr i 1957 års stat och skolstY·
relse11 skall komma In med utredning.
På tal om utökning av hemhjälpsveli<samheten Vllle en ledamot veta
varför man Inte· anställde ytterligare
en ordinarie hemsyster i stället för
att ha deltldsanställda. Kommwwlkamrer Frelgard utvecklade dock, att

Uii?e \'ar ett av de ämnen. fUir full~ man ena v~:k:tn kan ha behov av fen1
mäktlJ;re tveknde OC"h mfmga ha<le or.. hemvånlartnnor
men
den
nästa
cJet. .l''"ast kostnaden jämfört med kan&ke ingen. Det Ur bUttre att pröva
andra saker inte ,.·ar större än 600 kr sig fram ·och kunna utnyttja arbet~

talades både för och emot och man
hade Inställningar från rena avslagslinjen, fast ej framställt som yrkan·
de, till livligt bifall Ull folkskolestyrelsens förslag. Principiella synpunkter kom oclail :In som om kommunen skall delta l kostnader fllr gatuljus och om beslutet skulle bli pre'Ju:llcerande och vad andra fastighetsiliare sk\llle g6ra vid fortsatt bebygft!lse. En talare · tyckte dock att dl
man lagt ned< så mycket pengar pi
den nya skolan skull.'! man Inte· f6rFula det hela med ·trllstolpar. Till sist
gick ocksil skolst.vrelsens förslag !genom och av stödjare tlll förslaget fick
ocksA styrelsen en eloge.
Den andra mammutfrAgan var skolstyrelens begäran om att få Inrätta
toalettanordningar 1 den nuvarande
toalettbyggnaden utanför skolan. -net
fanns också ett alternativt förslag om
att Inrätta toaletter I kllllarvAnlngen
1 de genom oljeeldnlngslnstallatlonen
ledlgbllvna. utry)1lmena. Representanter för lllrarkAren ansåg dock att des·
sa utrymmen borde tas I anspråk för
blutrymmen Ull. sl6Jdsalen för förva·
rlng av material och alster. överlära·
re Bråhed anslig dock att frågan borI de ytterligare penetreras och anslöt
sig Ull kommURalnämndens Jlnje att
avsätta medlen 1-nlista Ars budget för
att grundligt utre<ia frugan.
Skolstyrelsens ordförande Gunnar
Levin aviserade en prhlclpdlslmsslon
I frilga om skollokaler och deras användning och den l!\'entuella frAgan
om ntbyggnad av Brnnnby folks!tola
1nett bl. a. gymnnsUlisal. Tlll ·denna
principdebatt skulle Inbjudas fullmäk-

kraften vid ·behov. Fullmäktige biföll
också hemhjälpsr.ijmndens fÖrslag om
att utbygga verksamheten med delUdsanställd personal.
.Tlll Installation av oljeeldnlngar l
skolans tJänstebostäder av A·klass fil'
skolscyrelsen disponera begilrda sam·
man1agt 6.000 kr och till Inköp av
konst fllr skolor _500 kr, En ledamot
tyckte ·det var ett lltet belopp men
fick veta att anslaget kanske blir ilrllgt.

SotnlngstaXan h5Jdes från nuvarande 76 till 83 proc. att gilla frAn den
1 jul! 19öG ·och 3.000 kr skall uppta·
gas I staten för Inköp av elektriskt
slangtorknlngsaggregat för brandk.'\·
ren. Pengarna får dock Inte anviindas förrän efter fUllmliktlges god·
kännande. Föreningen Svalövs lant•
hushi!Usskola fick 000 kr Ull anskaff·
nlng av inventarier efter förslag av
kommunalnämnden fast det begilrt ett
engAngsansJr.g med 1 kr per lnvAna·
re. FrAgan om ytterligare anslag skall
upptas senare.
Av kollUllunalnllmnden tillstyrkta
anslag till vissa föreningar och tnsUtutioner, som förut refererats, fick
några lindringar. Sklnes idrottsförbund fick begilrda 135 kr Ullst.vrkt,
Skånes Turlsttraflkförbund efter voterlngen som utf511 med 8 röster för
och 7 emot 125 kr och ABF:s lokala\'·
delning i Hllganäs begärda 200 kr 1
stället för tillstyrkta 100 kr.
Till vlrdsysterutblldnlngen I ·Mal·
möhus län anslogs 150 kr och för arbetsl6shetsnämnden skall för år 1957
beräknas 5.000 kr· I staten.
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Lördagen den 29 sept. 1956

Hört och Hänt vidKullanäsan
Den östliga vinden gör ingen
succe i vad avser att fylla åla.
.
.
..
rusorna vid första åla-morkret.
överhuvud har fisken gått dåligt
Ull de sista dagarna. Torskpilkare
har inte haft framgång med kastspöet från klipporna, även om vi!jan varit god och besöken många.
Vackra dagar torde väl dock besö·
ket på berget vara värt besväret
om än fiskelyckan sviker.

flytta upp Mölles förnämliga golfbana I Internationell klass.
Många åsikter har under som·
marens lopp kommit till synes om
det nu snart försvunna skrotet på
hamnen. Föga eller intet har väl
kommit fram om det synnerligen
Intressanta som kan vara förknippat med godsets förvaring på havsbottnen sedan ångaren Frans' förlisnlrig \lnder första världskriget.
I allmänhet tänker man kanske inte utanför fackkretsar på hållbar' Den 1 oktober slår golfklubben heten i fråga om material contra
igen sina lokaler. Greeri-keepern vätska.
Johansson.med maka, som är trogEn som emellertid bar. till yrke
na ldockarföräldrar för verksam- att Intressera sig för hithörande
heten på golfbanan, beger sig till ting är ingenjör Ekelund vid Calandra arbetsuppgifter efter en tex marina avdelning, där han är
god säsong. Hugade spelare får sysselsatt med forsknlilgsarbete
sedan själva sätta spelet i system just beträffande sådana saker. Han
och greenarna klippas några har påpassligt passat på att inforgånger av AB Kullabergs Natur, mera sig om skrovdelarnas urvilket torde räcka med alltmer av- sprung och hur lång tid de legat på
tagande växtlighet. Fast vi inom havsbottnen. Han kan berätta att
parentes sagt ännu . inte märkt man genom att studera skrotet.kan
något härav på. trädgårdens. gräs- utläsa en massa nyttiga saker. vad
matta.
beträffar mekaniska och kemiska
Under tiden och redan nu tas de förhållanden, som kjU1 komma till
första spadtagen på den: nya utöka- nytta i många sammanhang. Sär·
de golfbanan öster om vägen till skilt gäller 'detta ·~masklnclelarna
Kullagården. Tre trak;torer är re- och . det· såt~ de reagerat för den
dan nu i fäz:d med ;ltt ·planera ut !åriga. vistelsen i saltvattnet.
)Ord ti~l riYl!- 8,r~i'fl.h&~~d ..• , .. ~:,,:· . , :/'
·-.{'<"••:" .~···:
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Brunnby kommun~lfullmäktige
.höll_. dryg septembersession

Brunnby kommunslfullmäktlge höl.I
ett Jlngvarlgt sammanträde 1 Brunn·
skola I går med skogsmlistare Erik
A. Erlkeson som ordförande.
Fullmäktige blföli en tramställnlng
från John Johansson I Stubi>Mp om
tillstånd att försälja öl Ull avhämtn!ng, och biföll kommunalnämn<lens
förslag om höjning av städerskans
pA kommunalkontorets avlöning till
150 J:r. I mAnaden. Bibliotekariens
tjänstgöring fastatälkles UH 266 tlmmar och en erallttnlng utav 5:05 kr.
per timme.
Ett förslag frAn brandstyrelsen om
höjning av erllilttnlng till brandchefen och förste nce brandchefen samt
brandsyneförrättare återremitterades
till brandstyrelsen.
Nykterhetsnämndens on!.forandes
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arvode höjdes till 400 kr. Byggnads·
nämndens ordförande fick arvodet
höjt frln 500 till 800 ·kr. men ett
årsa.-vode pli 200 kr. tlH. vice ordo
föranden avslogs.
hemhjlllpsnämnden fick begärt
tillstllnd om viss utbyggning av verk·
aamheten .och fullmakt att anställa
ytterligare en deltidsanställd befatt,
nl::gshavare nilr så erfordras. 600 kr.
analogs Ull merkostnader för järnstol·
par och unoerjordlsk kabel för gatubelysning vid · Nyhamna folkskola.
Skolstyrelsen hade begärt 18.000 kr.
för ,-.,!tär Installation 1 Brunnby.
skola. Fullmäktige biföll, men folk·
skolestyrel~en skall Inkomma med yt.
terllgare utredning.
· övriga ärenden refereras I kommande nummer.
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Det vackra höstvädt•et .fortsåt- Ingenting hindrar dock att ·man
ter och förgy ller upp Kullabcrg nedanför stängslen rör sig oförsikmed dess vackra höstfärger. Höst- tigt och så kan olyckan vara fram·
arbetet på fälten .. kan försiggå lin· me. Bästa sättet torde väl vara att
der ~-ynnsamma forhållanden i stäl- anordna lokala flskeplatser med
Jet for at~ s.om ganska vanligt höst- räddningsmaterial och räck . efo
~~~e! ~OrJar .or~edelbart vid bet- liksom badplatser. I ett mycket
__P n~cns _b orJan.
stort antal fall torde emellertid
_ Forcnmg~hvct
börjar
också oförvägenheten leda till oförsiktig·
l,omma ~gang m_~d nya krafter, het vid strövtåg pA berget, som
fast d~t JU me~t ar damerna som mga skyddsåtgärder kan klara.
står for den sidan av samhällsliDen personliga omtänksamheten
vet. ..K~peUsyföreningen i Mölle och försiktigheten torde i övervä·
,_har borJat_ sitt arbete med arbets- gande antalet fall få fälla utslaget
. afton ~ prastgårdel1' och sedan föl. vid bedömningen av var man skall
Jer de _andra slag i slag. Livaktiga gå eller Inte gå, så att inte djupt
Fåi:elv1ksklubben startade härom- tragiska olycksfall skall inträffa.
kvällen med ett trevligt höstmöte
~ - ~\
-GQ
och ~betsafton. Då många med- - ·· - .- ,., '"- -~
-:
. lemm~ emellertid ' är med i flera
\ / (/ ' .
·vr?
. fö:enh,18'ar ·.som Rädda Barnen,
( J / /.:: / . (J _)
. Röda ·. Korset, Lottakår:·. och Kvln•.
noförenlngen har marl' emellertid
be.sluta$· att träffas var, tredje ·vec·
ka !,- stället-. "f ör varannan "för att
inte arrangemangen skall kollidera .oc!l"':d.e t överhuvud täget -skall
_bil · plals-:och tl!i för allt. Med de
nämnda ·föreningarna, klubbatna
ocli .iti!S.slonsförenlngen och mera
prjvata klubbar och föreningar I
fll)l)S.''d~t väl bortåt tiotalet före- i
nlngar I" Mölle. Räknas därtill sedan de "municfpala och kommuna- ·
la nämnderna och. styrelserna blir
antalet långt större. Den som vill
behöver minsann Inte ha -långtråkigt u;,an fylla en god uppgift ge·nom:;,-a1t med allvar och intresse
gå In för att främja ett allmännyt·
tfgt ändamål.
._, I !lagarna har ett sådant ändamål0._på ett mycket synbat'llgt än·
daqiAJ, slutförts i det att den ur
un_d<:'.h~llnlngssynpunkt mycket
. besvarhga Ransvfksvägen I samar·
bete mellan AB Kullabergs Natur
· och ·samhället : permanentats. En
viktig farled har därmed · fått den
bästa beläggningen varjämte stora
underhålln!ngskostnader försvinner för lång tid framät. Vägen är
förutom sommartid Inte så mycket
·befaren ·men bolaget har·tagit kon. sekvenserna och gått In för att
hjälpa till med att förse besökarna
på campingplats och badplatser
..etc. med en bekväm väg.
. Frågan om skyddsåtgärder på
berget för att undvika olyckshändelser har också vid flera tillfällen
· allvarligt vägts. Varn!ngsanslag
finns också uppsatta. Ehuru givet·
vis det är en mycket behjärtans·
värd åtgärd att göra allt som kan
: avvärja olycksfall kan det ställa
sig mycket svårt att i denna vilda
natur vidtaga · åtgärder pä alla de
platser som kan komma ifråga.
Praktiskt taget alla bergssidorna
skulle då avstängas med staket och
~raf~iga varning•anslag ~•pp sättas .
1
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Mölle varmbadhus ·blir
reparerat för 20.000 kr ..

Hört och Hänt vid Kullanäsan

1·

,,

.:,.: T~~~agen den. 23:.ikfa'.;.1956

Måndagen den 22 okt. l 956
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Den sista oktober sammanträder
municlpalfullmäktige_ i Mölle för
att bl. a. på sedvanllgt sätt bestämma om utgifter och inkoms·
ter för nästa år. . Det ·framlagda
statförsiaget balanserar på 138.128,
112.171 i fjol, och utdebiteringen
föreslås oförändrad till 1 krona
per skattekrona. Skatteunderlaget
enligt 1956 års taxering uppgår
till 19.643 skattekronor mot 19.261
i ·fjol, alltså en ökning med 382
skattekronor.
· .Den största posten i budgeten
tar el-vei·ket, vars utgifter och In·
komster beräknas balanserar på
66.090 kr . och till underhåll av·
sättes kr 12.000. Till anläggning
av nya avloppsledningar föreslås
25.000 kr som tillsammans med
·reservationer · föreslås till avlopps·
arbeten. Enligt kommunallagen
får s. k. reparationsfonder inte
finnas, varför municipalnämnden
föreslår att fonden för. rörledning·
ars underhåll Ingår I avloppsan·
slaget liksom årliga . avsättningar
och att anslaget Inte får tagas I
anspråk utan fullmäktiges beslut
samt att det i den mån det ej ta·
ges i anspråk reserveras från ett
Ar till ett annat. Eleverkets fon·
der är att betrakta som kapital·
fonder enligt utredning och nämn·
den föreslår · här en mdöpnlng i
enlighet härmed.

ett anslag på 012 kr fö1· avloppsrör. Hälsovårdsnämnden hemstäl·
ler om anslag på 800 kr för schak_t·
nlng vid avstjälpningsplatsen och
föreslår att dessa medel jämte
kostnader för driften tillsammans
1.500 kr upptages i 1957 års stat.
Det ärende som väl kommer att
tilldra sig det största intresset torde dock ·bli förslaget om repara·
tloner i varmbadhuset. Municipal·
nämnden har låtit utföra grund·
lig utredning om reparationer av
d_e n ~ärm;tekniska an~~ggning~n
och foreslar dessutom for att ~ed·
bringa driftskostnaderna elektrlf_leri~g av bastun ocvh således ~m:
andrmg av denna till_ elekt~!sk
tor;bast~. I skrive~se s~äller M?lle
Kvmnoforenlng 8.uOO kr oc~ Kul·
labergs Natur 2.00~- kr t1llsam·
mans 10.50_0 kr till forfogande ~n
der utrednmge~. har samarbete.~gt
rum me.~lan na~nden och fo~~-1
nlngen for att åvagabrlnga ett for
bägge parter g<ldtagbart förslag.
Inkommande r~vatten skall klore·
ras. ·
.
.
Med hänsynstagande ttll del
-stora frivilliga arbete som nedlagts
f~r att ~ålla varmbadhuset .?ppet
för allmanhe~~n oeh med -~ansyn
~~l att det forellggande forslaget
f~_r att de~~ syfte. skall upp_~ås
-bor genomf?ras -~ . sm helhet, foreslår munlc1pa_lna~den att repa·
ratlonerna utfores till en samman·
lagd summa av ·20.000 kr. Häri lngår ny värmepanna, oljeeldning,
ny varmvattenberedare, utbyte av
diverse pumpar, omändring av
bastun, arbetsbeskrivningar, rit·
ningar kontroll och diverse arbe·
ten. '
För täckning föreligger alltså
frivilliga medel 10.500 kr, 1.000 kr
beräknas täckas ·i elverket, då i
kostnaden Ingår omläggning av el·
linjer, samt lån ! egna fonder kr
8.500 att återbetalas inom två år.
Med kännedom om den energi,
som lagts I ·dagen av kvlnnoförenlngen, torde ytterligare medel
rätt snart åter komma att ställas
till förfogande för badhuset. De
ur egna fonder upplånade medlen
torde då kansl<e rätt snart kunna
återställas, men samhället måste
under alla förhållanden svara för
att så blir fallet, även 01'n de fri·
villiga krafterna säkert gör att
detta inte löper någon risk.
Hundskatten föreslås oförändrat
till 10 kr per hund, men munici·
palnämnden föreslår att någon
nöjesskatt inte beräknas med hän·
syn till föreliggande förslag tillny nöjess;catteförordning, enligt
vilket nöjesskatt på restaurang·
dans inte skall uttagas. Gatorna
har under året pålagts ganska or·
dentllgt; varför nämnden föreslår
en sänkning av nästa års gatuan·
slag med 3.000 till 7 .000 kr.
Hälsovårdsnämnden anhåller om
anslag på 100 kr tm bostadsin·
spektion, som municipalnämnden
tillstyrker och vidare föreslås 800
kr till permanentning av RanviksJ
vägen.
f

I

Som· bi~rag t!ll för.eflingsver~samhet tills~l<tes ~00 kr till
-Sve~ska __Tur~~ttraflkforbu~det,_ 50
kr till Hoganas Lot~år fo!' rädd·
nin~ssta.tioner. I Mo!le, !~ullens
Tur1stforening 200 kr. Daremot
avst_yrktes s?.kt anslag till Skånes
Tur1sttrafikforbund med 140 kr.
.Municlpalnämnden __ tlllstyr!_<er
nöjesskattebefrlelse
for · Molle
Kvinnoförenings · festligheter på
Grand Hotell ~ maj och september,
vars J:iehållnmgar .. som .. bekant
skall tillfalla samhallet f~ir repa·
ra.tion i varmbadhuset. N~dens
foreslår också qtt man for fra~tiden skall besluta om prelim!nar
befrielse från nöjesskatt för föreningen. vi.~ fester d~ beh~llnlngen
skall tillfora~ _samhallet i vad _._av·
ser den muruc1pala delen av nöiesskatten.
El-linjerna till skoiorna är i be·
' hov av förstärkning och Krappe·
rups fidekommlss har ansökt om
elektrifiering av fastigheten Ry·
huset strax söder om Mölle. Den·
nn fastighet har ännu inte elektriskt
ljus.
Municfpalnämnden
framlägger därför förslag om om·
och utbyggnad av el-linjer fördessa ändamål till en sammanlagd
Kostnad av 9.500 l<r, varav ca hälf·
ten på ombyggnaden och ca hälf·
ten för utbyggnaden. Som entrepenör har . antagits Höganäs Elektrl·
ska Byrå.
Det ·stora kabelfelet I septeni·
ber, som medförde bl. a. två dygns
strömavbrott för Kullens Fyr blev
en dyr historia, och nämnden fpreslår 'att kostnaden 4.500 kr för utbyte av kabel m .. _m. tages av kabelronden .
'·' ,\vloppsled.n lngen I Strandvägen
för!lyrades utöver beräkningarna
.med ca 3.300 kr för grusfyllningar, då avloppsrören inte kunde
· nedläggas i den kantiga sprängstenen I gatugrunden. Som bekant
är Strandvägen på denna del mestadels utsprång ur berget . . Vidare
uppkom genom avloppsarbeten en I
breddning av vägen oCh större ef· :
terlagning, som b.eröknas uppgå
till ca 1.100 kr. . Till dessa kostna·
der· och .avlopp i Västra Bangatan
föreslår nämnden ianspråktagan·
de ·av 6.365 Jn;·..,u~ ·.- årets avlopl!s·
anslag: Till ~'.l\l<>PP~~edningar l Asgatan '-föreslår:- mun!Cipalnämnden
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Förrädiska stenar vållade
f artygsolyckan Vid MÖlle

~~~!!1!1!!!!!!!!!!!!!11:===7.~~,_:,-----,

Skattesatsen fastställd i Brunnby
Kommunalfullmäktlge I Brunn·
by fastställde _vid gårda!Jens sammanträde en oförminskad skatte·
. sats pä sex kronor för nästa Ar.
.Vid sammanträdet, som leddes av
skogsmästare Erik A. Eriksson,
utsågs fru Inga Bengtsson, dlsp.
1Frank Elvers9n samt kommunal·
kamrer Knut Freygard till att ay·
ge yttrande om famlljeutrednlng.:ns förslag om statligt stöd till
Camiljesemester.
Vidare omreglerades vissa kom·
munala arvoden bl. a. fick brand·
chefen höjt sitt arvode till 800 kr
och . v. brandchefen till 400 kr.
J.<'ullmäktige biföll efter votering
kommunalnämndens förslag om
höjning av kommunalbostadstill·
lägget till folkpensionärer. 10.000
kr anslogs till ny campingplats,
1.000 beviljades för arkitektutred·
ning rörande Brunnby folkskolas
utbyggnad samt 500 kr till grati·
fikatlon åt .överlärare Brähed.
Fullmäktige godkände överens· kommelse med Höganäs stad an:
gåencle
vattenförsörjnlngen
1
Brunnby kyrka och bev!lj~de
15.000 kronor för stadens själ_v·
kostnader. Hundskatten sattes Ull
JO ltronor.

En bild fr6.n strandningsp!atsen. B6.ten ligger 1'ppkastad p6.
.stranden, hela babord.~sidan är söndet·slagen oc}i. de bräder. so11i
·
synes i förgrunden har tidigare varit bdtens botten._.

Om oturen vaiit riktigt fram· av vrakdelar eoch be~t\ningens •
me vid fartyg>10lyckan i Mölle personliga tlllhörigheiei·. - Segel,
µnor och bräder
inträffat att båda· fartygen och läg spridda över kuststräckan.
1less °IM'.slittningar gått förlorade. Båten är tota.It vrak och själva
Olyckan berodde på obekantskap maskinen är lossliten och ligger
mr.d h111egllngsförhållandena.
på sjöbottnen ett gott stycke
De bäda båtarna passerade vid från straI1dningsplatsen.
·
inseglingen till Mölle mellan de
i '
s. k. 'Blackestenarna. Vid lågvat: " -. 1
-7 /
ten .är dessa två stenar tydl~ :
.__.) / )I
,,
synliga, men !Vid högvatten' :Jig·
-'
ger de imder Vattenytan vilke);
var fallet på torsdagskvällerl.
Mölle hamnfyr ger grönt
vid .-dessa stenar men för ·tnseg·
lingsrännan visas vitt sken. N'är
båtarna gick mellan dessa f&Tä·
diska stenar klarade sig 'i'Trafik" som gick först, men · "Nllll'
kastades upp på gr1mdet, ·
i
Helii ·Strandvägen i Möl!e vJ
på fred;igsförmiddagen översällad

' på torsdagskvällen, kunde lätt ba presseningar,

·
·
1

. !/

:
.
·
.

sken

------------.-·

Torsdagen den 1 nov.

19~

Mölle ·varmbadhus
fick sitt anslag
Mölle varmbadhus fick anslag i
gär med 20.000 k.r. för reparationer. Detta beslöts av municlpal·
fullmäktige som sammanträdde i
Gylleröds folkskola under· folkskol·
lärare .Gösta .Svenssons ordföran·
·deskap: Mölle'kvinnoförenlng fick
befrielse. från nöjesskatt bäde för
tidlgar.e 'tl.!lställnlngar och. preli-,
Ilih,ijir · befrlelse i· fortsättningen.
PeiiP.r anslogs.. till ellinJe o;ch
~~~tioner. Utdebiteringen.-

I

'l

fas~d,.eil,•o_föJ;iilldn,_d till-. 1·. kr•.

i>Ch':;'hbdSkatt~med"lO kr.;·· "'·

~J~1:1,!?~t. ·~·-·"·~,:-~~-;·:::
.•

..;.1•.Jl:. ··~
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~. Lördage~·.:deit:·~·f·o.\~.>;.1956.

Livliga debatter .hos brunnbyfäderna
Qm bosta~stillägg, camp~g och ~~tt~~
. Rl'llnnby komm1malful1111äktige]- Hr

R0

8

en kvist

ir1stämde· ··

Vatt.,-nfriigiln

to1·s11:1g><"81111~1antriide tog lt·e tim med Gösta Svensson och ordföranDe delegerade för förhandlingar
mar .' ansp1•ak IK'h endast ..ett fA den påpekade a~t . det blir dryga med Höganäs .stad hade föreslagit

t~~ lu't'nden unclglck att fore ~.~.utgifter för de arbetande ~ldrarna, att fullmäktige skulle godkänna
~·ran11..t 11p11tas till drbatt. .. F o~r. då vi har mänga pensionare':': ~h en preliminär överenskommelse
ftl~t.'l ~ng.. n !'ä mycket lung att det även· bär finns ett troskel- enligt vilken Höganäs stad åtar
k•~.n•lr; s11aras en aning av ~lit1Sk1 problem. Mänga i ~get hus ~är ·sig att på .,gen bekostnad dra fram
"~.allnmgi1tagan~." mwl hiinsyf med vär.destegring eJ del av för·'· vattenlt>dning till kommunalhuset.
nmgar 1iä yalrort'lsen.
månen men får betala till andras. r församlingShemmet och skolan i
Pensionsnämnden hade föresla-1 ;l:ärefter var man beredd att gå! nrunnby och framdeles förser desgit utt det kommunala bostads- Jll beslut som efter votering· ut· sa fastigheter med vatten mot fast·
tillägget skulle höjas till 240 kr! 'öl! så att fullmäktige med l~ ställda avgifter. Brunnby kommun
per är vardera för äkt;.. makar,: ·öster mot 5 och 3 ned~a bi- skall då avstå frän sina tidigare
för gift par alllsä 480, och ttll 300 f.l'i)ll kommunalnämndens förs!~ krav på ersättning för skada på
ensamstående. Mot detta beslut;lm de lägre bostadstilläggen till brunnarna iill d~ssa fastigheter.
hade folkskollärare Gösta Svens· !folkpensionärer från den 1 janu~ri På särskild framställning av komson reserverat sig och föreslagit 1957. För kommunalnämndens for- munen åtar sig också staden att
höjning till 150 kr för vardera äk- slag och reservationen i pensions-i utvidga vattenverkets verksamta maka• och 200 för ensamstllen- nämnden röstade Hasselberg, Ivarl hetsområde till att omfatta hela
de. Kommunalnämnden hade en- Nilsson, Eric Rosenkvist, Oskar Brunnby kvrkby. För anslutning
hälligt beslutat följa reservation·rNUsson, Botvid Göransson, ~~go: betalar då ·fastighetsägarna själva
en och kostnadsökningen per .är 'Nilsson, Erik Bengtsson.. Gosta; kostnaden för servisledningar och
beräknas till 16.000 kr men bör- Svensson, Nanna Lundqvist, Erik. förbrukningsavgifter enligt stajar påverka budgeten först 1958. Berggren och F;a.!1k Elf<:~sson. dc-ns taxor. För brandberedskap
Hr H" n 'I' y Sven s son mena-. För de högre tillaggen rosta~e och event. framtida behov av ma·
1le att Brunnby borde ha samma Henry Svensson, Gunnar Levm, tarledning till Artld medger ock·
belopp som de grannkommuner .Gösta Bråhed, Inga. Bengtsson och sä staden att dimensionen av stam·
man brukade samarbeta me<:]. I 'Sture Andre. Ordföranden, skogs- ledningen ökas från 4 till 6 tum
valrörelsen hade frän alla håll mästare Erik A. Eriksson, Bror r; från vattenverket till vägkorset
lovats bättre förhållanden för pen- Persson och Nils G •. Nilsson av- vid Brunn by kyrka. Brunnby komslonärerna o. han undrade om man stod. 6 ledamöter var fränvaran- · mun betalar då stadens självkostej kunde stä för vad man lovat de.
·
· nadspris.
'
för två månader se<jan.
På fråga upplyste ordföranden
Hr Gös ta . Svensson tog Cam111°ltl>latsl'n vid l\föllehässle att kommitten inte kunnat gå in
som reservant till orda och men:·
enligt kommunålnämndens för- för att föra talan för enskild fas·
cle att ~an tnte. skulla blanda m slag förandledde en del debatt se- tighetsägare .Pil annat sätt .än som
·valen, da det eJ var kommunala dan hr Henry Svensson menade skett. Man har därmed inte heller
val och •ålunda inte hade med att det fanns även en annan plats förhindrat att enskild. fastighetskommunala angelägenheter att som även kommunålnämnden haft ägare siiker dom ·hos vattendomgöra. I valet avhandlades statliga på förslag men som han inte för 1 stolen om de· ersättningar man
pen•ioner. Reservationen hade in- dagen kunde rekom~~nd~ra, ~å · anser sig böra ha rättighet till
te tillkom111it på grund av att jug han inte visste markagames m- på grund av Höganäs' vattenutinte bryr mig om de ~amla utan ställning. En ca_mpingi>la~. bör bl. tag. Något vidare har man inte
på grund av det osäk.erhetstill- a. ha tillgång till bad i narheten•. kunnat kämpa sig till då klagostånd som råder om riksdagens Hr Nils G. Nilsson ansåg att den. mål för. närvarnade inte framkom' beslut om de statliga pensionerna. föreslagna platsen var välbe!ägen: mit.
· .
Det kan bända att den. statliga då det gäller kommunikationer'
Efter vtterligare Inlägg där det
folkpensionen. inte på en gång och att besökare kan vilja sand; påpekades att grundvattenständet
hiijes. till n.OI>?. kr ml'n kanske eller klippbad allt efter önskan., alltjämt har sjunkit i år. och att
sti1tslmlraget for kommunala bo- Ranns\lkar vi platserna utefter' anslutningsavgifterna trohg. skulle
stadstillägg .i oc)1 med höjningen stränderna från ~trand!:'8den och uppgå till ca 2 kr per l~ kr fas·
av folkpensionen kan komma ~tt runt Kullaberg till Skaret tord~ tighetstaxeringsvärde biföll fullminskas. Kommunalt hostadst11l- det . vara svårt att finna någon . mäktige det föreliggande förslaget
Uigg kun höjas men <liiremot inte plats-.som ·skulle vara Ulmplig och till överenskommelse och att 15000
sänkas. Detta är anledningen till· öppen för camping. Bifall till an- kr får tas i . anspråk. för ändare&crvationen. Ordföranden mena· slag och förläggning till Mölle- målet.
· i·
·
de" alt man för de gamlas försörj- hässle.
'.Hlng anslagit stora belopp i staten; Hr Hasselberg instämde och meDet siora statsförslaget
i 'i4:poo kr till pensionärshem· och nade att en campingplats absolut
fastställdes så gott som utan rei"5ll1Jol> till ålderdomshem, varför inte borde ligga vid stranden. Den plikskifte; Ett påpekande av att
en stor del av sl<attPn gick ·till föreslagna är förtjusande vid tre- rubriken för pensionärshem gäll· de·.' gam la och man sålunda inte vägskäl med vacker utsikt och de för ett dylikt i Nyhamnsläge
. visat sig främmande för hjälp.
skog. Ordföranden påpekade plat- besvarades· med att rubriken inte
H ,. n r y S v e n s s o n menade sens fördelar ur olika tekniska . hade nligon betydelse D.et kan än·
att hostadstillägget eller del därav
..---.:_____ då förläggas på annan pliits. ~n·
kommer igen i och med hyran synpunkter vid .. anordnandet av slaget till generalplaneu~ednmg;
för pensionärsbostäderna och yr- campingplats. · Intet samhälle fa· har sammanlagt uppgått till 60.0?.<J i
karlc bifall till pensionsnämndens voriseras.
·
och man tnenade det var for
.förslug.
Hr Nils G. Nilsson · kom igen inyeltet pengar men f!ek till UJ?PHr Gösta B r il h ed hade med och påpekade vikten av at~ 'sanl· lysning att kartmater1alet Inte m·
full vetskap om de konsekvenser tärt tillfredsställande camping- gick i anbudet.
·
&'Om påpekats av Gösta Svensson plats ordnas 1 kommunens regi Skattesatsen fastställdes sedan
ställt sig bakom förslaget i pen- och menade att kommunen i alla hr Bror Persson talat för sin resionsnänmden och varit väl med· fall i och med upptagandet av servation för 6,10 i stället för 6.00
veten om de stora kostnaderna och avgifter skulle kunna åtminstone jämt, varvid· med skattetabellens
att statsbidraget kan sjunka. Det- få ränta på nedlågt kapital. Han utformning man skulle få skatte.ta år emellertid en angelägenhet undrade också om Inte kommunal· pengar ti\lbaka. Höjning kommer
som Jrnmmunen måste ha råd med nämnden, som ju enllgt uppgift· ändå 1958. Ordföranden instämde
och. bidraget går endast till dem undersökt hr Henry Svenssons' i viss mån men_ m_enade .. att an·
som endast bar pensionen att leva plats kunde säga något om denna slaget till fullmakt1ges forfogan·
av. Brunnbv borde ställa sig i utan att ~öja ägaren. Kommunal- de var för litet och att man.. av
samma klass som grannkommu· nämndens ordförande hr Sture den anledningen .kanske bort oka.
nerna. Man bör gå sakta fram Nilsson upplyste om vilka man Hrr Hasselberg, Frank Elfversson,
med utgiftshöjningar men I vissa kontllktat och ansåg att den av Henry · Svensson, Eric ·Berggren
fall gäller det att hjälpa fort.
hr Svt>nsson avsedda platsen inte och Gösta Svensson. menade att
Hr Gösta Svensson påpekade att var känd eller tillgänglig. Full- man borde inte ta ut mer skatt
pensionärerna. också kan ha viss mäktige anslog 10.000 kr och be- än som är nödvändigt, då budinkomst vid sidan av folkpension- stämde att campingplatsen skall geten är stark' Och man inte kunen fast många behöver bostads- ligga vid Möllehässle. ·
de vänta förståelse för ett uttag
tillägget. De. allra flesta pensionäsom inte· är nödvändigt.- Varje ancer 1 kommunen har egna hus.
ställd kan själv begjira· ökning av
)et gäller väl närmast hur fort
/) } CJ ..;.
skatteavdraget hos· arbetsgivaren.
'i skall ta höjningen. Hr Svens<:V
Utan votering fastställde så ~Ull•
on menade att detta beslut Inte
mäktige skatten'?ll Jämt 6:- k'..
1orde bli så att Brunnby kommun
Som extraärenee ,upp1$stes kmt.s
•ehöver skämmas'
utslag med bifall· ~··länsstyrel
sens avslag på klagomålen angående reiilngsver1te,ts.-!.för)äggiiirig i·
Nyhamnsläge. · " '.:
·
!!i~~~:
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I .Mölle municipalfullmäktige
I

I

l\lull<!
munlclpatrullmäktlges de och utan att nligot avslagsyrsammanträde på torsdagskvillen kande framställts
att bifalla
bk-v inte präglat av synnerlig de- nämndens beslut. Den segslitna
battlusta. men i nera ärenden fö- frågan om varmbadhuset.q repara·
rckom utförliga redogörelser och tlon är därmed ur världen och arCiirtydlig;mden, som utsträckte betena kaminer att sättas igång
sammantriiclcstiden till tre tim· sä snart sig gilra låter. Arbetsmar. Samtliga av mm1iclpalnämn- beskrivningar hat• uppgjorts avi
den ft"Jmlagda eller tillstyrk-ta ingeniör Fl<'ngt öst<'rberg, Höga·
ärenden bifölls av fullmäktige.
nä~. som också står för kontrollen,
Stöt'>lta intresset tilldrog sig gi· vårmeaniäggningen utföres av Nyvefvis frtigan om reparatlonsan- hamns Iför- och Mekaniska verkslag tlll \"armbadhusct, främst ge- stad, snickeriarbeten och inklädnom förs,pelet till detta ärende. nacl av bastun av snickare Karl
l !'tt utförligt förslag hade nämn- Axrl Holm, Arild. den elf'ktrlska
11.,11 föreslagit att den värmetek· anläggningen av Höglmä11 Elektrl. niska anläggnlngl'n och bastun ska Byrå och kloreringsaggregatet
skulle repareras och omändring levereras och inmonteras av Vatske till elektrisk torrbastu. Klore- tenteknik A/B Malmö.
rlngsanläggning skall Oj:kså an·
Frågan om telefon i varmbad·
skaffas. Ko.qtnaderna hade bcräk- huset fördes på tal av nämnds·
nat.. till 20.000 Dl'h ·nämnden före- or<iföran1len, då det från många
•log att 10.r.oo •kulle tagas i an· ht\11 anförts ·som önskvärt. Efter
språk av frivilliga medel, 1.000 kr diskussionen för och emot beslöt
avsäg ombyggnader av el-linjer o. fullmäktige låta diskussionen ut·
I R.~no tillskjutas av samhället. Mu- göra svar på frågan.
'
1nirip;;1lniimn<lens
ordförande erin·
J''rinnoröreningen:-;
fram~täll·
rmie om ffirhistorien till de olika ning om brfril•lse frän nöjcsskatt
hr·~lutcn
i
varmbadhusfrligan, virl fest<'r för varmhadhnset i maj
liven om 1let fö1•sta beslutet att odt st•ptember hade tillstyrkls av
stänga varmbadhuset ur ekona- nämnden och bifölls av fnllmäkmisk synpunkt var välbetänkt den tlge vad beträffar den municipala
·g1ingen kan man i dag Inte kalla delen och tillstyrktes i fråga om
·det för praktisk politik. Den stora den statliga. På förslag av nämn. opinionen till förmåR för varm· den beslutades om preliminär be.
badhuset visar att det finns ett frielse för nöjesskatt vid tillställ·
stort Intresse för dess bibehållan- ningar framledes, då behållningen
· de och det lär vara svårt att inte skall tillfalla samhället.
la hänsyn till en sådan opinion,
För ombyggnad av el-linjerna
helst när <len kommer nled pengar till skolorna vid Gylleröd och uti handen. De slutliga utläggen för byggnad av el-linje · till Ryhuset
såmhiillet torde bli små om ens bifölls nämndens förslag om annågrn. Han hoppades att det Inte slag på sammanlagt 9.000 kt'. Till
skulle bli sä mycket debatt·! den- omläggning av kahlar vid det stona fråga, vid \'ars förberedande ·ra strömavbroll<'t b<•viljadt•s 4.iiOO
nämnd och förening haft ett myc- kr. Elverkschefen Wictor .Jnhnsket ,gott samarbP.te. Tlllstyrkan. son upplyste om Hit ft'lrt irgat
Ull nämndens förslag. Efter ytter- i hoxar som ncdl11gts unrlcr kriget
liga1·r näg1·a inlägg beslöt fullmäk· O<'h inte fyllt måttet.
•
llge med ändring av sitt tidigare
För täckning med grus av elen
he><lut att reparera endast i den avskärande avloppsledningen i
mån att medel ställs till förfogan- St1·andväg1m och anlägirning av
·
avloppsledning i Viistra nangatan
anvisades sammanlagt 6.365 kr.
Nämndsordföranden
redogjorde
/".;'
.~
...) ')( 7r -- ,I .JJi .l> I
för arbetet och anslagsförbrukningcn. Till avloppsrör i Asgatan
anvisades 612 kr.
Efter debatt om avstjälpnings·
platsen
beviljades · hälsovllrdsn1imndens framställning om anslag för schaktnlng med kl' 800
att jämte kostnader för driften
upptagas i nästa års stat, sammanlagt 1.500 kr. Medlemsavgiften till
. Svenska
Stadsförbundet
hade
· iikats frän 250 till 288 kr och bi' fillis av fullmäktige liksom med·
lemsa\'gift till Svenska Turisttra1fikföreningcn oförändrat 200 kr.
1
Höganäs Lottakllr fick tiO kr tUI
räcldnlngsstatlonen i Möllc och
Kullens
Turistförening anslag
med 200 lvr rör nästa Ar. Anslag
till Skånes •ruristtrafikförbund
med kr 140 a\"slogs sedan nämn<len avstyrkt. Hundskatten fast·
ställclrs oförändrad till 10 kr per
hund. I uttalande till huclgetförslaget anförde .municipalnämnden,
att nöjesskatt för år 1957 inte
~kulle beräknas på grund av det
förslag tUI borttagande av nöjes·
sk:itt på restaurangdans som föreligger, anslaget till gatorna ansägs böra sänkas, då viss upprustning skett _i år och att mesta möj, liga belopp skulle avsättas till av·
loppslednlngar. Efter utredning
föreslog också nämnden att elverkets fonder skulle omdöpas o.
anses som kapitalfonder men att
rörlednlngsfonden skulle slopas
och pengarna i stället upptagas
som reservationsanslag för anlägg·
ning av huvudavloppsledningar
att användas först efter fullmäk·
tiges beslut i varje särskilt fall.
För permanentnlng av Ransviks·
vägen bevlljades tilläggsanslag
med 808 kr. Hälsovårdsnämnden
hade anhållit om anslag på 100
kr för kostnader vid bostadsin-
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Torsdagen. den 15 nov. 1956

Ungerska flyktingar
inkvarteras i Mölle

Allvarliga tittar dessa b4da ungerska barn på allt det underliga

de ser runt omkring sig.
Jf.ven lllölle k•>1nmrr att bU för.
läggniagsort för ungerska fl:rk·
tingar. På söndag anländer allmligen 100 ungerska kYianor och
bana och de skall inkvartera&. på
Grand hotell och dess annex B<>'
tell Olympia.
.
Båda dessa etablissemang äges
av dlr. Gunnar Ek i Lund. Dlr.
Ek befann sig på onsdagen i Mölle och var hela dagen upptagen
med förberedelser för att mottaga
denna nya flyktingkontingent.
Lokalerna skall utrustas för sitt
ädamål, nya ·värmeledningar in·
stalleras och rörledningar överses
för vinterbruk. Dir. Ek var även
;ysselsatt med att försöka få per-

...-------------!

spektlon.
HälsovårdsnämnW&
ordförande upplyste, att det endast var fråga om en vanlig rutinbesiktning och att inga särskll·
da 1l9städer kunde anges Inför
fullmäktige. Hälsovårdsnämnden
har att i detta stycke rätta sig
t•fter hälsovårdsstadgan, men att
nämnden inte ansett det vara nödvändlgt att man som tidigare har
genomgång av alla fastigheter o.
anslår mfdcl varje år. Fullmäktige biföll.
MuniClpalnämndens förslag tlll
utgifts- och inkomststat· för 1957
godkändes därefter på alla punkter och utdebiteringen tlll municipalskatt fastställdes oförändat
till 1 kr per skattekrona.
Huvudstaten slutar på kr 138.128
Bland större poster märktes 8.000
till vägar, gator och allmänna
platsers underhåll m. m., elverkets utgifter· och inkomster balanserar på 66.090 kr, renhåll·
ningsverkets utgifter uppgår till
14.650 kr och drlnen vid varmbadhuset beräknas efter de nuvarandc förhållandena till 6.000 ·kr.
lnkomsten av municlpal skatt be·
räknas sammanlagt tll! 22.700 och
budgetöverskottet från 1955 uppgår till 17.000 kr. Till anläggning
av avlopp anslås 25.000 kr. Fullmäktige godkände vidare höjning
av.. elverkets effektabonnemang
från 120 till 140 kV från den 1
januari 1957,

sonat för att kunna driva etabllssemanget som flyktingläger och
han vill om möjligt få folk från :
orten.
.
Även om flyktingarna själva så 1
småningom vant sig vid förhål· t
landena o. kan hjälpa till i olika t
göromål måste till en början an·
ställas stor personal för en mängd ä
uppgifter.
t
Hur lång tid dessa möllehotell t
skall vara flyktingläger kan givet- I
vis inte förutsägas. Dlr. Ek anser l
emellertid att denna tlllflilliga för- '
lilggnlng Inte kommer att inverka!
på restaurangrörelsens kommande
säsong.
·

Lördagen
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Hört och Häni vid Kullanäsan
.. ~te bara. i Mölle·· utan. iWen,sökare.. får:.va:1 skatta'sig lycklig.
långt borta har beslutet om varm- Ja varf~r ·, skulle Vi iiit~ hjälpa
badhuset verkat till belåtenhet. direktör Engdahl att tala om det·
Från Stockholm skriver Mölle- ta.
.
vännen och initiativtagaren till - - .
1
stödakuktioner för varmbadhuset
Den bistra tid vi lever i verkar
direktör Daniel Engdahl, att han för övrigt inte upplyftande, Inte
läst referaten och glatt sig. Inte mmst då man mot bakgrunden
minst åt att basttll) nu blir elek- mot vad som nu sker minnes de
trisk: torrbastu och. därigenom för- olykliga flyktingar som över sunnimlig och mera attraktiv för bas- det fick en fristad här. Många
tuentusiaster. ''Uteslutet är inte flyktingar fyllde då Mölle by.
att vi karlslokar, när vi finner Grand och Elfverson m. fl. $ällen
badhuset klal:t. nästa sommarse- hade fullbelagts med stora förjour sitter igång med hops~g läggningar. Ett säreget sammana:r·.ytterligare en tusenkrona att träffande är att från denna tid
6'terlimnas genom den energiska räknas också ett uppsving för
Kvbinbföreningen. Jag kommer Mölle Varmbadhus, som tidigare
att; tala om för alla som vill höra inte hade öppet året runt ·.eller då
pjl. vad Mölle gör för turisterna det i varje fall övervägdes att inte
·
ha öppet hela året. Frekvensen
och badgästerna''.
Detta är ju synnerligen glädjan- blev emellertid mycket stor gede. Den personliga reklamen · är nom att flyktingarna badade där.
. många gånger effektivare, och en Även järnvägen hade högertrafik
oi:\ som så omhuldas av sina be- och med flyktingtrafiken sam.
manhängande person- och gods- .
transporter fyllde alla utrymmen, i
.då inga andra transportmed:el .
fanns att tillgå.

I

Den danska skrotfiskaren, vars :
systerbåt efter förlisningen utan·
för hamninloppet i Mölle ännu :
ligger kvar vid Strandvägen; har '.
nu börjat sitt arbete. Sista rester·
na efter skrotfisket i somras bad~
just avlägsnats.
.· ,
Nu börjar skrot att lagras på
nytt och man förundrar sig att
så mycket kan finnas kvarliggan·
de på havsbottnen. Dessutoµi
tycks skrotfisket på senare år bedrivas mer rationellt, då det tidi·
gare inte fiskats så stora mäng·
der. Nu när inte turistsäsongen
står för dörren kan man förmoda
att de partier, som lagras på kajen·
inte skall ställa till så mycket för- 1
tret som i · somras. Det finns ju
också god tid att forsla bort akro- .
tet innan nästa säsong.
-GQ

i

i

Fredagen den 16 nov. 1956

_; Härt och Hänt vid Kullanäsan
Mlnnena från andra världSkti·
get vaknar i· och med meddelan·
i det att det åter skall bli ·flyktingförläggnir:g i Mölle. Skånes kust
.i är visserl~gen denna gång inte
'1 gräns
direkt mot krigförande
land, varför mottagandet av flyk·
1
: tingar inte heller blir så drama·
' 'tiskt som många gånger var fallet
• då. Särskilt minns vi en isande
· kall vintermorgon med snål blåst
1 och drivande isflak i Sundet. På
: morg~nen blev känt att flera dans·
ka flyktingbåtar sökt sig över
sundet till Mölle och att förföl·
jelse och beskjutning ägt rum. I
gryningen kom också någon båt
~ i land med flyktingar och s~kilt
beklämmande var att höra den
skärande giiiten från en någon
dag eller vecka gammalt barn, som
man lyckats Jclara över med livet
i behåll-. Det ·var inte utan att det
hettade ~i- vredens och medlidan·
dets tårar över .att människor
. kunde bära sig så ät mot oskyldiga små.
Alltnog, denna gång får Mölle
ta hand om samma slags klientel
och det är att hoppas att dessa
flyktingar skall känna sig väl omhänclertagna och komma att trivas
på denna plats. Vid ankomsten är
. givetvis flyktingarnas omedelbara
behov av kläder och annan hjälp
tillgodosett redan i Österrike, var·
för det inte blir så hjärtsJtiiral!de
scener som dem vilka ovan beskrivits.
- - Flyktingar har· för övrigt mer
1

?

eller mindre funnits i l\iölle under långa tider. Det kan nämnas ;
att huvuddelen av dåvarande An- i
ton Rolz .'\B var sudettyska flyk·
tingar inklusive chefen själv. En·
ligt uppgift önskar de nu kom·
mande flyktingarna fä arbete ~
snart som möjligt. Kanske det vore möjligt att låta dem få någon
slags sj.·sselsättning inom det nu
stillaliggande · fabrikskomplexet?
- - Många bilister hade säkerligen
på söndag sökt sig till l\Iölle för
att ta emot flyktingarna. Som det ·
nu är får ju ingen köra. Den sto1·a. strömmen bilar till Kullabergs ·
Natur vissa söndagar uteblir gi·
vetvis, alideles. Kamrer Erilc Jönsson omtalar. att man visser!igen
denna årstid inte har vakter vid
grindarna och tar . upp avgifter,
men det hindrar ju inte att män·
gen söndagsbilist söker sig till ·
berget. inte minst .för fisli:e. Nå·
got inkomstbortfall blir de .rådande förhållandena för bolaget inte.
- - Någon hamstring av bensin har
int.e förekommit enligt vad som
upplyses på l\Iöllehässle ffilverk-..
stad och försäljning av bensin t
fat medges irite. Varför bensinför·
säljningen pi vardagarna inskränkes mellan 6 och 10 är svå1"t at~
förstå, då det fåtal som har eller,
får körtillständ inte koJ_DD_ler att
på något sätt överansträng-d fpr~
säljningen denna tid på dagen och
det finns gott om bensin.

. I
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'.Flyktingförläggningen i
taS i :hnik från och nied måndag ~
fl~~~~

.

I detta samman~ vädjar direktör Ek till aJJmanbeten om oll,
ka saker för flyktingarnas sysselsättning. och trevnad, när de väl
kommit någorlunda i ordning. Leksaker är givetvis till nöje och tievnad f!tr de små och liandarbeten
och liknande behövs för de äldre.
Sysselsättningsproblemet i en för8
e m
assar. - ·
_
läggning är en viktig fråga.
'.
Direktör GUDll1lr Ek är dagligen Det b:ir enligt uppgift bi.de mani Mö~e för &rbetenas plan!äggning liga och kvinnliga flyktingar som
och overvakning. Han Vill göra allt
•
.
Så trevligt och bra för flyktingar- kommer. Röda K~rset 1 MöBe har
na som möjligt. Representanter för insamling av kläder och skor för
arbetsmarknadssty'relsen kom pl fiyktmgarna och ordföranden fru
fredagen til! Mölle för inspektion Gerd Killman onitalar att mängav a.nläggningen.
der av präktiga oCb bra saker har
kommit •in för barn och mödrar.
Manskläder har . skickats till förrldet i Höganäs, men de övriga
..'...~\) ,!)
. , . '
k:lädespersedlama kvadlgger i av/ • I ..
vaktan pl order om de. skal1 komma till användning vid förläggningen i Mölle. Förrådet i Höga-näs
är lik.aledeS kvar. Förläggning av
1flyktingar kommer ocksl att W1
0

rdna_ndetG. . adv
"' •._.... _mgen pa
ran
He>tell ~ Mölle . pågir för Därvarande ror f~llt. · ll'~ktingarnas ankomst blir dOck. förskjuten ea dag
äger nun _först ~ ~dag.
lär dia ·~. 1 Ramlösa pa aatten ~ellan soncJa.:K och mindag
°:~ ~ till Voile kommer att

:!1

·

;
'
·
•

1
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1
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behov ske på Storballen och l Turistbotellet. .
-_ ·

_

: Först~- Unge~~k~··.kontiiig~#j~n
: forläggs på Mölle~hotell ·_'Idag
' Den första kontingenten anger-. Vid samtal med tidnlngens·med. ska flyktingar anlinder till l\lölle arbetare meddelade han att arl dag på f"örmiddagen. Ett iO-tal betsmarknadsstyreisen bar hand
beräknas komma i dag ocli ett
100-tal i>ä tisdageJl. Yöratom ~
Grand Hotell med Hotell Ol7m·
pia skall f17ktlngarna _firlägpS
till Hotell K1dlaberg, TurlsthoteJ.
let .och Storhallen.
Chefen för den blivande fiyk·
tingförliggningen, f"örestlndaren
för arbetsf6rmedlingen i KarJshamn, .·bi- Ivar Verk·ström
kom i gtr till :Mölle.

•

i

. ~~-Barn~ lokalavdelQ18en ~
i Mör.~ ar ännu mte inkopplad på t
denna · flyk.tinghjfil11 enligt_ vad ;
ord.rorand.en fröken Bleooa Rosenberg uppger. Med ledning av erfa- '
renbeterna från f"ön-a gången vän- ;
tar man sig emellertid mlnga upp- j
gifter när flyktingarna väl kom- i
mit bit. Förr:a gången fanns mån- ,
ga polacker i .Mölle.. och man hade
vid ett tillfälle anorånat eri polsk !
afton, varrid flyktingarna stod :
för underhlilningen.
·
·
.
Rädda Barnen· i Mölle avser att ·
bålla. höstfest på Tilli]ykten den ~
december med medverkan av loka~ ·
:a krafter. Man planerar att speia
ett teaterstycke och annan under- .
hltlnlng, för vilket repititlonerna
pägår som"bäst. Det är än.nu !Dte
bestämt Vart behållningen av denna fest ska!l gå, enär förläggnin--;
gen i Mölle tilllkommit sedan ~esten;
börj~~ra~ :_ ... ·:''. · . ·~ . ; /

om förläggningarna, enär ~k·
Ungarna sl snart som möjligt
skall beredas arbete i SverJge. När
och hur detta kan ske beror dock 1
på förblllandena på arbetsmark-!
naden.
om den lediga fabrikst?yggna-l
den- i Jrlölle kan komm~ · i fråga ,
är ett frågetecken, då JU . denna,
~lägenhet ~örst ·mAste under·!
sokas.
•
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Tisdagen den 20 nov. 19~
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Ett par oo flyktingama efter ankomsten till M6Ue. De ser ut att
vara glada och lyckliga över att äntligen kunna vila
ut efter strapatserna.

Blommor med sorgflor första hälsning
till de ungerska flyktingarna i Mölle
De ungerska D.rktlngamas an· var spännlngpn stor lnfiir n1ötet
komst till Hölle pi nu\nda115för- mf!ll de fl)'ktande landsmännen
mldda:;eu fiil'!llggiek I strilande ra..t många SOl"J,l'llga npplevelsP.I'
sol och med dt'n """n"ka flagJtan och erfarenl1t'tcr glvetds gör
I to1•p 1•å Grnncl Hotell, som blir mulet blttel'IJ11.-t. Vid de nngersrentral fiör fl;rktlngfiirliiggnlngar- ka rårgr.ma på bnketf P.nS band
na I ~liille. Xiigon nngt"rsk flagga saU också ett sorgflor lut minne
stod Inte att uppbringa, mPn en av fallna landsmän.
ungersk dam, som vMtat~ I Svrrl· Flyktingarna mottogs vid an·
ge I åtta år och har anJ<tällnlng komstim i buss vid trappan ·av
på Erstal1ns Giisthrm I !Uiille ha- flyktlngfö1·Iäggnlngcns chef herr
de Infunnit t<lit n1rcl blom mor I I va r Ve r k s t rö m och Grands
do un.1;1'1.,.ka färg..rna. Gl.-et.-ls 1
(Forts. li sid. 11)

I

}.,lyktingarnas utplacering
·hör ske snabbast möjligt
GE:\'f~VE (TT:s korr.). l•"iirenta nom snnbb utplacerlng, säger dr
Nalioneriias iii·l'rknmmls.•arlat rör Read vid ett stamtal med. TT:;r
korrespondenL Allt som fördro. fl,rkflnJt(rågnr har hm1dlat snabbt jer flyktingarnas utplacering bl·
I samhan•I mNI flykfinA'•·ågrn drar till alt ge grnomgångsliigren
f1-.ln l"ngrr11. Många län<lrr har permanent
karaktär.
Sveriges
rr.dan lornt ta emot slnra kon· snabba Sl·ar och ansträngningar
tingrnf<'r, orl1 &IN·rikP. bar fått att påskynda transporten bör stå
rtt anNlng pi1 :!l.llflO dollm· •nm som exempel fik andra länder.
bidrag till ink•·arfl•ringsknsfnn<l..r an•er dr Rcad •om nu skall av·
nn<lN· •lrn tlcl fl~·kllnitarna får Jiigga rapport Inför FN i New
tillbringa diir i .-lintan på .-ldare· York och skaffa ytterligare an· Mot""1ni1111skommi1ten pd Grand Hotell, fr." v. direktör Gunnar
trans11ort.
slag.
Ek, 1111. ungersk damsamt förläggn~ngschefen hr Ivar Verkström.
Uppehållet 1 Österrike får - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : . . . : . . . . . : . . . . . : . . . _ . . : . . ._ _ _ ____:_::.:.:_.::.:;.::.
emellertid h1tc bli långvarigt,
överkommissariatets
1framhåller
'ställföreträdande chef efter van
'\leuvm Goedharts frånfälle l vå·
,
'.as, amerikanen James M. Read.
.;'
L
/
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Sverige gott exempel
,f
\ - · Flyktlngmentalitet, kyla och
anger bekämpar man bäst ge.
~.
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-·limn lilii '&koiaaC ·

Blommor.

(Forts. från. första sid.)
direktör G u nn ar Ek. Som tolk
och ledare på resan medföljde
ungerskfödda fru Eva Molnar
frän . Hälslngborg, som således
var den första från flyktingbus·
;en som steg ned }>".l svensk mark
: Mölle tätt följd av de övriga I
~lyktlngskaran. I denna Ingick ett
Liotal barn l ålder från under ett
år till omkring tio.
Flyktingarna gav Intryck av
att vara snygga och propra mlln·
hlskor och en oinvigd skulle under andra förhållanden knappast
kunna avgöra om dessa personer
var ungrare eller svenskar. En
utomstående skulle lätt kunnat
få intrycket att en buss turister
anlände. Men annat talade blickarna, då samtalet kom ln på de
genomgångna vedermödorna och
förhållandena I Ungern. Nllgon
ytlig sensation låg alltså inte
över ankomsten.
Kafft'sall)kTiim på Grand
Efter ankom&ten bjöds de ung·
. erska g'.istema omedelbart att ta
• plats vid kaffebor•et, där herr
1
Verkstriim hälsade välkommen.
· Fru !llolnar tolkade vid behov
; och man slog sig ned i glatt
. •mnspr:ikande fur att njuta. den
. första kaffetåren i Mölle.
Dland flyktingarna finns alla
vanliga förf!kommande y1·ken re1n·csentcrade som bilmontörer,
kontorsmännisltor, maskinarbeta·
rc et<"". J<~n äldre dam hade sin
sjuttonåriga dotter med. Flickans
b1·odcr vistas sedan 1952 i Sveri·
.ite orh det fö1·sta man hoppades
på var att fä 1·eda pli ett telefonnummer så att man skulle kunna
rn kontakt. Afannen-tadem ar
1lnck kvar i Ungern och de anhöriga, som nu finns i Sverige,
vet ingcntin!f om hans öde.
En
annan flykt.ing berättar,
ntt han som officer varit I den
ungerska artn•:n I två är. Att det
, varit hftrrla tag kan man llitt för-str1 pli gester, uttr.1'ck och mln~pcl.
Pardon varken gavs eller
togs. Den vädjan om diskretion,
som med stort allvar framfördes,
torde ocksl\ om den Inte efterföljdes ha mycket ödesdigra verkningar för I Ungern kvarvarande släktingar och kamrater. över·
huvud är man ledsen över atl
allt för Ingående sensationsrepor·
tage kommer till stånd I utländ·
ska tidningar. Följderna därav
har också, enligt vad denne man
.. 'anförtrodde oss, varit skräm·
mande för hemmavarande.
· överhuvudtaget vädjade för·
läggrlingschefen om att Inte i
tidningen ta med namn och personliga förhållanden. De· nu an·
lända· flyktingarna har genom·
gått viss läkarundersökning och
skärmblldnlng. Innan hälsotlll·
ståndet blir fullt klarlagt kan
man inte räkna med att få sA
mycket ·kontakt med ortsbe!olk·
ningen. Givetvis måste de också
komma någotsånär till rätta med 1
i de nya förhållandena.
.

l

Förliiggnlngen I lUölle
beräknas· bil · kvar ganska IAng
tid till fram emot sommaren,
men klientelet kan i någon mån
växla. Det gäller ju att få ung·
rarna I arbete så snart som möj·
llgt, men först måste det ju ord·
nas med pass och arbetstillstånd
och undersökningar göras om
var de kan placeras. Mycket beror på . förhAJlandena pA den
svenska arbe'tamarknad.en nu pA
hösten och •vintern.
Enligt hr Verkströms ·erfaren·
het från andra flyktlngförlligg·
nlngar lir• familjer med barn
mycket Intresserade av att få
ordnat skolgång för barnen. Man
försöker ocksA i största möjliga
. u~~ plånera d. .,att delJ.
• sa· fam!ljer kommer t 'ordnade
· förM"Danden ;med tanke på skol·
·· ..,...
: gången.

1

•

1
1

1
1

:

,

l
.
'

--·- ;

Den ungerska skola, som kom I
tlll Hälslngborg häromdagen an· 1
länder pA måndagseftermiddagen
till Mölle. Man tänker inrätta
skolsal för dessa I den nu för
förläggningen omändrade baren
på Grand Hotell . I kontingenten
ingående barn såg för övrigt pig· ·
ga och friska ut. fast ingen kan
gissa vilka tankar som rör sig I
deras hjärnor eller vilka Intryck
av de rådande förhAllandena, som
kan bli bestående. En llten by·
ting pA några månader som satt
på sin moders arm. Modem överväldigad av sina fllrsta in·
tryck hade dragit sig från
de andra och stod I ensamhet
och betraktade KUllabergsmassi·
vet utanför Grand. Språksvårig·
heterna lade hinder · i vägen för
närmare samtal, men den lilles
namn .var överhuvud taget det .
första man kunde rätt uppfatta. . . . - - - - - - - - - Han hette Erlco.
första dagarna Wls behövliga läDen första dagen -stannade fru karundersökningar och andra .for·
Molnar I Mölle för att tjänstgöra mallteter undanstökats och man
som tolk och kontaktkvinna och acklimatiserat sig litet.
.
sedan får man filrsöka klara sig Hr Verkström ·hoppas på god
med tyska. Den I Mölle boende kontakt med folket och bygden
ungerska damen· lovade välvilligt för sina flyktingar och vädjar
och glatt att ställa sig till förfo- till allmänheten om bidrag till
gande som tolk i den mån tiden sysselsättning I form av säll·
framdeles Inte lägger hinder I skapsspel, kortspel, radioappara·
vägen och på så sätt stå sina ter och leksaker fö,· barnen.
landsmän till tjänst. Hoit över· Eventuella gåvor tas sålunda
lämnade vid ankomsten blommor tacksamt emot av lägerledningen,
till flyktingarna; vars· 'manliga ehuru man givetvis inte för när·
medlemmal'. mycket chevalereskt varande kan bl. a. av hälsoskäl'
oc~gi- llilsade sin landsman· komma i kontakt med enskilda
lnna och 1':yste på hand. På ung· flyktingar.
erska och svenska fanns pA kor· Hr Verkström har i övrigt god
tet i buketten skrivet en väl- erfarenhet av att ta hand om
komsthälsnlng till Mölle till det flyktingar och har nu senast
lidande ungerska folket. Genom tjänstgjort 6 veckor 1 Ystad och
denna dams mellankomst löstes i somras i Ronneby samt hade
också lätt och behändigt frågan under kriget hand om norrmän·
om meddelande angående måltl· nens förläggning I Sverige. De
der etc. Frukost, lunch. eftermld· nu ankomna tas givetvis Inte
dagskaffe och kvällsmåltld heter första tiden I allfi)rAk för arbets·
sålunda pA u· ~rska - reggel_I uppgifter Inom tiger, men de får
- ebM - delutånl - klve - bädda sina sängar och städa sina
vacscara.
rum själva etc. SA småningom
F.fter de oroliga händelserna l tar alltid någon Initiativ och blir
Ungern har de flesta flyktingar- kontaktman mellan flyktingarna
na vistats 1 österrike endast ett och lägerledningen, liven om
par veckor. Lägerledningen vid· språksvårigheter och annat till
jar därför om . lugn o<."h ro de en början finns att övePVinna.
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Viktigt för Brunnhy-industrier
att Mölle-hanan hålle~ intakt
När \"l l dagens nummer redo- - Våra avsikter är att l detta - Aled avseende pA arbetarna•
\"isar industriell aktivitet l Höga· terränga\"snltt stycka av utrym· och tjänsteminnens personliga
näs och Kullabygden kommer vi me för andra liknande företag. trivsel pA landsbygden miste
osökt in p.."1. de möjligheter som Landsvägen passerar rakt Igenom man. som en av de förnlmsta
•ynas föreligga för bygden att omrldet. tvl järnväpatatloner lattåtkomllga tlllglngarna Inom
vinna ökad belydf'J,;e som lndu· ligger inom 1·iickhAll. värdefull Kullakommunerna, hinvi&a till de
•trlomrAde. PA gr•:nd av ikcrbru- lkermark förloras ej och det pla- möjligheter Ull bad och rekreakeL'I dominans lir cl<'n agrikultu. nernde lndustrlomrldet ligger Uon som dessa erbjuder. Säker· .
rena produkttonen a\'sevärd ochlgaru;ka långt frAn nuvarande bo-- Ugen tilltalas även mlngas perhlldar det ekonomLo;ka Uvets na· ,,;t.adsgl"upperfngar och turlststdk. sonliga läggning av landsbygds- .
turliga ryggrad, men ingalunda
När landskommunerna ~ ttllvarons dämpade rytm. Som ett ·
är ,·arjc areal förutbefitämd till slutar om .sin framtida bebyggel· arbetskomplement erhllles fl'i·
ellrr Jämpad som odlings;.Jonl.
!te är det synnerligen betydelse- lu!tstrevnad och semester pi. ort
Det friskt ventllerade spörsmA· runt att Jämpllga industrlomrA· och stille. Eftersom tenderu;en
lrt om rJykien från !~"7ldshyR(len den planeras, men de mlste som gir mot ökad frlUd flr en perhlh• ett självfallet avsnitt av· f'ölgt inordnas l sammanhang med mane11t bosättning pi landet ett
lanttskommunernas problemkom- den beflntUga och avsedda per- bredare motiv. Samtidigt ir för-·
plclt". ll"rAgan om lllmpllga kom- manenta bosättningen sAvlil som blDdelserna med titortema 1lvll1nunUtationer är dllrvld ett vä· med sommarstUgebeb;rggetse och ga och nAgra obygdsavstAnd med~
senUlgt "debattämne.
naturvlrd. Till fördel (Ör alla höga reskostnader är det Inte
- Dd har 1ra*ymtat undt'r parter måste industriarealerna alls tal om. Biografer Ugger- in·
Mnnre tid att t"t& .iaf'dUiqaade av ligga koncentrerat men a'·skllt om räckhA.11 med buss. bli eller '
JHrnvlgea tlll 1'1Ullei
akhlt"llt. från Ö\•rlga områden, liven om• moped etc. Genomsnltlslnänni-'
l..tir Brnanby k0D\å11n 11ku11e e-n råden, även om kommunlkatlo- stan har väl knappast. krav pi
oidan ltgärd vara -'•tt hårt alaJ<, neroo glvc1vls Inte fAr eftersit- dagliga nöjen. Den gången man
olifl1'r kommnnalradmllkllgn ord- tas. I den generalplanering som önskar omvixllng mot vardagen
fijrande Er l k A.I Er l k s,. o n. vi 1 Brunnby r. n. liter verk· kan den emellerUd nls slväl ·
KrapptTUp. JaJr täaktt Inte blott ställa som en av de första fort som bllllgt och med stort
pA tur1RtMritn1mt'n, Rom dOC'lr. ut- bland landskommunerna l lan· urval. I Nyhamnsllge, inUll värt
rciir •n TilMPntllg lakomM· CM"h det. och Ingalunda utan kostna- planerade lndustrlomrlde, har vt
·lt'>CHlwlllklilln fiir Kallabnden der - kommer vi att beakta alla Kullabygdens nyaste Idrottsplats
m~a
kanHke 1um kanalif&t'rP Gnskem;l I som är realiserbara.
som blivit en förnämlig anllU·
hit iivt'n ntnn tlefUrbiDdf'lsc-r, Kontinuerligt utökad lndu- nlng. 1 den nybyggda skolan l
utan på mUJUa;he&ttna att ~ stt"iverksamhet är sin egen fram· samhället har vl en modern gym·
hUTnnde lndut1trtc-r, n,-n ~Uer ut• g4~. Landsbygden kan nasUksal som lven utnyttjas för
flyttad• clforRA oTlllkcn•lip tlllfiir- frAn början erbjuda de företag. förelisnlnpverksamhet etc. BarM«"I- oeh' avsättninP8f'M"ki°•
MOm vm slå sig ner här. en god nens skolgång ir ~älordnad med
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...:: \"Ar kommun. slvlll som do =~t!~lgl'li:!.t1:!"~~=::~ h= i::~k~a:l~pl:;:tl:ar!~=';,
'fleElta andra landsortskommuner. vill stanna kvar. även om silr· centralt vattensystem med eget I
anrör
skogwmistore Eriksson, llkilt det rationaliserade jordbru- reningsverk ir planerat och står
iln.kar ge plats Al smAlndustrl ket nu hlnvlaar dem Wl nya. ar- Inför sin snara Jöanlng. Nllrbel&gför att skaffa arb<!lsmiljllgheter betsmöjllgbeter. Erfarenheten vi- na vilsorterade afflnr av 1kllda .
1>1 orten mr de som bor här och sar att de mart !liter alg omsko- slag bestrider vardagelltl lnköpotrlvs här och Inte genom bris- !as. Den utblldnlngsberedda ung- behov.
tonde -rs..lsättnlng blir tvln~:i- domen är ett sjllvklart fnmtlds- _ Det korta avståndet till Kulde In till staden. Jt1.g avser Rlir· material.
laberg 11.r Aret runt frilufts- och
skilt den genom jordbrukets mt"- - De totala skatterna är jäm· naturentusiasternas stora glidjekanll!erlllg frigjorda arbetskraf· fllrelsevls bl.vgsamma och lev· lmne.
1ten och elen ungdom som ttöker nadsomkostnaderna pi landsbyg·
~ig en tevnadshana. NAgorlttnda den kan lätt reduceras ej minst ~Ja:
inte allsm::ti:
folknumel"iir mlste bibehAllas pA pA l!l"Und av närheten Wl - eller :,
':o~ up~rl traktell
landet. Skall man kunna klara ~jälvoclUng av! jordbrukaal• om v~ kunde s:.ita n n arbetssig kommunalekonomiskt mlste ter, trädglrdaproclukter etc.
tillfällen rar dem som 111 stanskalteunderlaget finna!'.
- Tomtpriserna är synnerligen
h ja 1 Inte frlmmand
- Här i Brunnbv har vi ny.. föl"D'IAnllga. Kommunen kommer na, oc
I r
e
·!Igen med gllldje hiilsat Ullkomo- att bjuda bä•ta möjliga villkor för U:.,~ !~':,';;' .=xan kacl<l'rtcn av HllRlngborgs Metallvaru- och planerade markf6rvlrv b6r ma
e
e unna
fabrik I Bräcke gamla skola. Den- ge alla spekulanter clp (6rmlner (~ att hvlll~ ~
na lnclustrtform ansluter un v6· som synaa beglrliga.
: ; : oclan~by..... •ns x-..qare
ra önsknln113r- - nlgon bullran- - Byggnadakropparnas utformr
evrr
de eller riklg storfabrik är Inte nlng vid nyanlllggnlng eller res- vyer.
det vi vill ha - och skolhuaen taut"erlng .ir mindre hlrt regleJirDTlgsfti- Ylktlg
sålclos utan ilvorprl• för att ge ra<l pi landsbygden in I stads- Vad kommunlkaUonslrlgall
\"l'lt" kommun den fön;ta av d<' planerna. Detta faktum b6r vara anglr är det givetvis av vitalt
anlägJlnlngar ROm bör herr<la ar· rn tnnkestlUare Ull alla. de stads- Intresse att eventuella Industrier
hetstlllflllen åt personer I orten (öretag oom nu är Instängda &A· kan plrlkna fullgoda transport( c:a 20 I detta falll med At!öljan- viil pl längden, bredden som höj· möjligheter. Dessa miste myndl!I'
de inkom~töknlnl(:ll'.
t1f'n.
heterna Ullhandahllla. FörBrunnkommuns del lr jilrnvlgs(rlgan
f •
.
.
..
vlkUg. Den nuvarande bandelen
- Skulle Järnvägen läggas nor
. mellan '8ganäs och Mölle ticker
•; 1 mllste kraven pl landsVlljlarna
kW!t!J?" förbindelsekrav. Den In·
·stillas I proportion till den tyng.
-· dUllilkoncentraUon som kommit
re och ökade trafiken och · där rproJekterlngen och Ullkomsten · till atlnd I Kullabygden under
har vi det redan trlngt. En ge- 'gjorta av kommuner och enskll· . de senaste ArUondena kan slkert
nomgrlpande och kostsam förblltt- da för att banan skulle kunna · 1 stor utsträckning hlnföraa Ull
ring av vlgbestlndet blir nödvän- betjäna bygden. bleve utan rram-: Jllrnvlgena existens. Företagen I
dig om vi Inte skall Isoleras frln Uda· hclvdelse den dag vi berö- bygden utanfllr dess e(fekldlstan•
utvecklingen.
, vanes iämTägen. Alla lnveste- i lr mycket fl. '·
. ,
- När statsmyndlghetorna och. ringar, även den elektrlfierlng · _. Med en· försvinnande jirnSJ
behandlar Möllejimvlgen. som relaUvt nyligen gjorts, vore' vig rAr vi nog reducera vlra
fo1-tsatta tlllv<ro mlste kommu- spolierade.
Postexpedltlonernas: planer pl att dra lnduatrlverk·
nernas egna intressen beaktas. verksamhet sammanfaner I.ven samhet Ull bygden, 1 varje fall
både I vad aV8er den framUda med jirnvlgsstaUonernaa. bAde där produktionen lir sammanplanerlngen och det aktuella vad betrlf(ar lokaler och tjins- kopplad med tyngre transporier.
kommunlkaUons!?"hovet. llven om temlin. Detta smidiga dubbelar-. Mlnga varor finner nog llnnu
linjen f. n. Icke ar ekonomiskt bil· bete mlste ersättas med enbart sin lllmpllgaste befordrlngsform
rande mlste kostnadsförhAllandet postpenonal om postanstalterna nl jlmvlgarna genom att nA
mellan
vignltets
upprustning ska blbehl.Uaa. som vi antaga konsumUonaorterna och avnäoeh det beräknade drlftauDder- (vilket emellertid kan medföra marna I stora parUer utan om·
skottet avvägt mot möjliga för- spörsmll om lokalval och tJllns- lastningar. Far smlrre lnduatrler
bättringar stillas I perspekUv temannarekryterlng).
är Inte transportfrlgan enahan·
mot de kanske utveckllngshim- Ba!'delens majliga vllrde ur da iammansatt som för de cen· ·
mande konsekvenserna vid ett rörsva...,..punkt och som eva- traldlrlgerade atorföretagen, t. eX: :
nedliggande. Vi ir beredda att kuerl~ för personal och vid betkampanjema, dlr en bety- .
redovisa v6ra egna prlnelplella lllljterlal fir redovisas Inför be- clande (ordonspark följer en or-·'
kalkyler. Det är oekal I princip . hllrlgt ' ' roruin, avslutar skogsl<Orplan. ·Den nuvaran-.,
lastlrekvensen vid staUonerna.
föga tilltalande· att de ekonomis- mllltare Erikssonka
uppoffrjnpr . som alltsedan
·kommunen lr I gradvlsl Ullta·:
pnda ·med hUVUdvlkl. vid potatis. I
bl<!P'mor, trldgirdoprodukter, v~,
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Skol~äsendets framtid·

llJföllebarnen anordnar
soare. för ungernbarn

inför stort Brunnby-möte
Tisdagen den 27 november har frammarsch vidtaga så goda plane!:lrunnby folkskolestyre:se lnbju- ringar som möjligt i fråga om ~t
Jit Brunnby kommunalfullmäktige nyttjande av skollokaler, anordmnh kommunalnämnd samt full- gar och lärarkrafter. Skolstyrelsen
~äktlge och municipalnämnderna vill därför på ett tidigt stadium
Arilds och Mölle munlcipals~m- k~mt:•kta de IJl'slutande ~~·!f~np1~
''!'
till g-•menMam diskwss1on för mformutlon om det tndantlc
:~·~~n frdmiicla utformningen av och framtlda lägt'l så långt_ man
;kolväsendet Inom kommunen.
kan överblicka dett~ samt ror att
Bakom inbjudan ligger behOvet i görligaste mån la.gga grun~en
1v att mot bakgrunden av sjunkan· för samförståndslösnmgur de ohka
Je barnantal och enhetsskolans or1r.men emellan I dessa frågor.

Ankon11l<-n av un..,r•ka t'lyktngar lill Mölle har ullöst ett behov att hjälpa, oeh möllebamen i
remte O<"h sjätte kJa8"emB bar haft
ien llf'mmvärda tanken att biträia. Alldeles på '"lt'"t inilialiv o..lt
111ln l1jäl1• av nåcon äl<lre har bnr.arn så J'RU i«ång med att ordna f"D
•oare till förmån för de uncerska
liamen på lördag den 24 novem-

ber.
.
Program, dekorationer och alla
övriga Ullbchör har planlagts ocb
uppgjort• helt av barnen själva
som också står för underhållning·
en till allra atörsta clelen. Det förekommer båcle sketcher, musik ocb
sång ..amt frågesport. Enrlast en
programpunkt kommer att fram·
föras av en vux<.'n. Man har vänt
sig till disponent Frank Elfverl'Qn,
· Mölle. •om just före oroligheter·
na i Ungern tillsamman.• med sin
· maka befann sig på resa där och
• han ställer sig nu välvilligt till fÖr·
fogande ocb berättar minnen från
denna resa. Ämnets aktuella anknytning till dagens händPiser och
hr Elfversons e111inenta berättarförmåga borgar för att denna pro·
gram)lUnkt hlir lh-ligt uppskattad.
Det är 'dock ock"11 att fön;änta att
harnen• tnsat~er i programm~t
inte skall bli minrlre uppskattaue
helst merl hän•yn till de berölll·
värda initlati ...et och festens ända·
mil!.

~ ilf..
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Måndagen den 26 nov. 1956

Disponent Frank Elfverson
berättar oni Ungern

Allt vad barnen kan skrapa Ihop
dC'nna k\'äll kommer att ö\·erläm· ·
nas tllJ ungerska . flyktingbarn.;
I'lera firmor har hjälpt till med
... instcr un lotteri, tryckni~g av
pt'Ogramblad etc. och det är att
vänta att föräldrar och målsmän
och så många som någonsin kan,
styr ~iha steg till G,\'lleröds folk·
skola på Jii11lagsk\'ållen. Festen
börjat· kl. 18.30 och entren är satt
till ., kr föt· nixna och 1 kr för
.
,, . .
b.arn. n~~n <lä '!:'går ocksa för!ä:
ring. HJ;tlp alltsa barnen att hjal
µa )lå lördag

I

M

öllebarnen presterade
en fin kva··Il fo·· r Ungern

Den soare som barnen I femte aktuella och intressanta och hr
och sjätte klasserna I Gylleröd;; Elfverson a..-ta<:'kades med en
folkskola I Mölle på lördagskväl- applåd för sitt intressanta före.
len ordnat till förn1ån för ungers· drag. .
ka ba1·n blev en fullständig suc· De närvarande ungrarna nicka·
r.e. Barnen har alldeles själva på de åt varamtra, då ungerska namn
en veckao tid planlagt och genom- förekom i föredraget, och då hr
· fört alla förberedelser och dekora- Elfverson slutat framträdde en
tloner, övat in sketcher m. m. ungersk dam och unrler stort all·!
Gymnastiksalen fylldes snabbt till var sjöng elen ungerska national·
sista plats av en förväntansfull sången. som under •tor rörelse
publik och med de närvarande åhördes av de närvarande.
ungeraka flyktlngarpa uppgick an. Efteråt •jöng Birgitta Täckström
T d
d 22
J
talet till långt över hundra.
ett par sånger o<:'h publiken flrk
ors agen en
DOV. 956
Pro11;ra1:rnnet lnler!de~ mecl väl· gissa på antalet rlsgr~·n t en flas·
. ·----·-·--·
· ------·-•- komsthälsning av KatJa Ny, som ka, där priset, en skänkt tärta från
också var conf~rencler för kvällen. Premier, gick till Göran Elfverson.
I
Björn Ake Sahlsten. och Bernt Sketchen "Håll er på mattan"
Camras bjöd på dragspelsmusik. framfördes av Christer Elfverson.
En lyckad sketch "Byte i Kattarp" Karin Pauls.-on, Bengt Anders
framfö~~les a! Lise Hansso'?· Bir· \Vellberg, Björn Ake Sahlsten och
gitta Tackström, Kristina N llsR<>n Bernt camras. vareftr.r det efter
,
. oeh Per Unger. Jan Christer EJf. drag!'pel•musik av Björn .\ke var
Inför •an1111anlrädet med folk-,överflödig. överläraren konstate- • verson ledde en frågesport. var- tid att skiljao efter Pn 1 allo J.-c·
skolestyrelsen och de kommunala rar att många beklagar de Indrag- .vid två fern-mannalag från publl· kad och uppskattad afton. Dessför.
och municJpala organen I Brunnby ninga1• av skolor som skett men är ken skulle "försöka" svara. Det vi- innan hade man dock haft auktion
angilende skolfrågorna har di· som skolledare tacksam att sådana sade sig också att svarandet blev på fröken Signe Erikssons skänk·
strlktsöverlärare Gösta BrAhed ut- lokaler som Smedstorp, Fjälastorps ett försök som ledde till dött lopp ta, exernnlar av hennes nyutkamsänt en kort orientering angående och Bräcke skolor Inte längre be- lai;ren emellan, så att lotten fick na bok "B!and spioner I Havsb~"'
skolan.
höver användas för undervisnll)g. avgöra. Priset. en tårta. •känkt av och jultidningen "Jul vid Sunrlet".
Då kommunindelningen för någ· Det har inte varit lätt för skol- Kullens bageri, glt'k dock åter till
\'insten i ett lottprl, ett värclera å1· sedan genomfö1'des. hade man styrelsen att planera och en eko- · barnen. Vid den efterföljande pau- fullt fat med många gndsaker
bl. a. skolväsendets behov I sikte, nomiskt vettig planering bör ta · sen, då fö1'frlskningar intogs, säl- vanns av Gerd Inger Hansson, fa·
, konstate1·ar överläraren. Skolkom- sikte på Investeringar i lokaler . des tårtan och pengarna gick till tet återgick, och kom på anktiomlssionen räknade med att ett be- som skall behållas. Brunnby fok- kassan. Bengt Anders Wellberg nen upp i r1(.t goda priset av 31
folknlngsurulerlag på 2-3.000 In· skola står nu I tur för skolstyre!· underhöll med dragspelsmusik.
kr. Förtjänstfull· auktionsutroparP
nevånare skulle vara tlllräckJlgt sens säJ:kilda omsorg. Det om· : Efter pausen flr.k man så höra var Jan Christer Elfverlj()n.
för att kommunen ensamt skulle nämnda alternativet med överflytt,. · och se det i underhållningen
Barnen avtackades efterlit för
lösa uppkommande problem I sam· ning av barn från Mölle till Brunn- · ingående numret '"Föryngring•· sitt goda och va1mhjärtarle lnitla·
band med enhetsskolans genom- by samt nedläggning av Arllds apparaten" med Björn Ake Sahl· tiv med några varma orrl. hurraförande. I dag vet man att detta småskola för med sig att man mås- 4 sten som "doktor" och }"rlstlna rop och en mycket kraftig applåd.
inte rä~ker och Brunnby mA_ste te upprusta Brunnby skola, som , Nilsson, Folke Johnsson •.I~jell Ake Men så kunde man också notera
sama1·beta med grannkommuner- i vissa avseenden är mycket åmo- I Gusta,·sson och Inger Nilsson. De att det undPr kdllens lopp lnfluna för att klara prqblcmen. Den dern, särskilt vad gäller tt·äslöjd- · utfö1'de sina roller med sådan bra- t.lt inte mindre än 410 kr. •om med
nybildade samarbetskommltten för sal, toaletter och gymnastiksal. . vur, att formliga applådåskor revs blott få avbränningar. då det mesKullabygdens skolväsen har ock- Man kan ifrågasätta om pengar ned.
..
ta var skänkt, går till Radiohjäl-1
så preliminärt djskuterat alterna- alls· skall läggas 1 . Brunnby folk·
Härefter berattacle dispone?t pen. Så kunde barnen med glad_a •
tiva förslag till lösningar. Skol- skola, konstaterar överlärarcn. En . Frank Elfverson från sin resa till hjärt:in traska. hemåt efter val '
överstyrelsen har förordat en all· gymnastiksal kostar 1 dag 150.000 U~. De_ $lfmtar ~om gavs var fullgjort värv.
,·
män övergång till nioårig enhe~ kr. 6ch Brunnby kommun får sp)i/1'<,,. ~ ..
cI
-1
skola från liisåret 1962-63.
nollkt inte fler gymnastiksalar· d
7 ·:> ' r :.
1:1
Högstadiets ordnande kräver då närmaste 20 åren. Sammanslag- .
nybyggnad. Men ordnandet för nlngen kommer att föra med sig
..
.
klasserna 1-6 på låg- och !11ellan· omfattande ~rav ·på skolskjutsar -. -Glvet.ir~.ko~de över;
starlret fordrar också s~ lösning. och barnbesp snlng.
lä~en emotses med stort · ~"
~nclsbygdens och mumcipalsam- Det riktiga radikalbegreppet är 'iressi På sina håll hävdar man
hallena~ avfolkning ~ommer Inom enligt· överlärarens mening att för. lllJ!d skärpa, att allt som kan göras Nå8ra siffror utöver uppgifter om:
~n snai framti~. att satta sina spär lägga all undervisning t!li Ny· försf skall· undersökas Innan man barnantal finns inte med i över-;
även I skolva~~ndet. Det låga hamnsläge, när man ändå i en skrider till att nedlägga skolor och lärarens orientering.
barnantalet i ?tlolle och Brunnby framtid måste ha skoskjutsar och transportera omkring barnen 1 allt f. Mölle, som enligt överlärarens;
. skolor har en t~d berett bekymmer lösa barnbespisningen. .J: denna sko- för stor utsträckning, då det går pm är särskilt I farozonen, har de'.
och _ma~ kan 1~1te bibehålla anta- la finns moderna anordningar ·för lätt att lägga ned en skola med munlcipaJa instanserna kallats till
let laraieavdelnmgar. En samm~n- undervisningen, bad och gymna- Inte att få den Igen. Vidare anses ett Internt sammanträde på fredag
sl~.gnlng av skolavdelningarna I stiksal etc. Dessutom blir det möj- att de besparingar som kan upp- kväll för att penetrera skolfrågor-I
Molle och Brunnby har diskuterats ligt att ordna A-skola (en lärare nås ingående måste prövas och na och tillsammans med föräldnlr
så att klasse1·na !-4 går i Brunn- för varje Arsklass) och göra be- värderas mpt de stora olägenheter och målsmän samt övriga lntres&e-'I
I~y och ~ i l\!.olle, eller att alla sparingar för bränslekostnader, som medföljer en aflt för långt gå· rade gå lgep,om vilken ställblng
klasserr.a ovei·foras till Brunnby. vaktmästarepersonal och under· ende centtellserlng vilket också Mölle skall ta till de framlagda
'llJlDit gehör 1 högr~ skolinstanser. synpunkterna. :
·
I varje fall kommer ~ylleröds mel- håll.
lanskola. den nu samsta, att bil ·
~~
·

SkolundervIS.nm·gen Brunnhy
koncentreras till Nyhamnsia··ge?.
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Hört och Hänt vid Kullaniisa.
all av gu.lsot medför
sumpningsförbud i Mölle •

Aldrig trodde man väl att man ker färdas på vägarna var abs
skulle få bevittna att spillror av livsfarligt, då intet som helst
ett frihetsälskande folk skulle be- ekipagen hade belysning. Det 1
höva få· en fristad i värt land och ·ideliga tvärbromsningar . och
vårt samhälle. Våra hjärtan sväl- gelfart.
~led anledning av ett fall avlstora · hamnen beröres d_~rep:lot ler av medlidande med de olyck.
smittosam gulsot på en flykting- inte av beslutet. Även har har
me~ vi glädjes öv~; ~~-t befinProtestmötet mot indragnin
förläggnlDg t Mölle bar blilso- kontinuf!rligt , tagits vattenprov liga
~~ oss 1 den kanske ofo~9anta be- av skolorna i Mölle blev välbei
vlrdsnämnden efter föreskrift av och dessa har .gett gott resultat. lagen~eten
att kunna hJälpa. Oc_h och endast en mening kom till
1:e provinsialliikaren beslutat
dock ar kanske den materiella nö- nes. Man vill ha skolorna för
förbju,da sumpning av fisk och
den inte det &vära.ste att tåla. Ef· tid och-under.alla förhållander
skaldju.r i vattenomrlden i när·
ter disponent Fr"ank Elfveri;ons länge som möjligt och inte för
"'leten av avloppsledningar.
föredra~ på Mö~le~arnens. ungern- i yttersta nödfall böja sig för
soare forstår v1 annu bättre att dra förhållanden. Den resolut
~älsovärdsnämnden ·har haft
värden av långt ..större betydelse som skall framläggas f'rän m
,tnet pä fisksumpningsplatser·
trampats under fotterna.
. . speglar denna bestämdå vilja
na under kontroll och ingenting
har tidigare inträffat som föran·
Med de glimtar han förmedlade kommunens perifera delar och
från sin resa fick man strax klart bebyggelser inte i första taget u
lett förbud. l:e provinsialläkaren '
för sig att det inte är för intet fri- motstånd skall berövas sina 1
anser emellertid att man nu
· näste tillgripa dessa förbud för
hetstanken är stark i Ungern och lor.
att små episoder från resan i be- Särskilt vände man sig mot
,-._ förhindra sekundärfall. Det
lysningen av hlmdels~rna efter hr tvetydiga uttrycket, att Gyller
.1 päpekas c..tt den sjuke inte
Elfversons hemkomst fätt en helt mellanskola är den nu sämsta ~
har ädragit sig sjukdomen i Sveannan betydelse. Stämningen var Ian. Man förvånar sig dä de
rige utan sannolikt fört smittan
också helt annorlunda i Ungern denna lokal tagits så mänga g•
med sig frän sitt. hemland.
än exempelvis i Östtyskland och personliga motiv både i fräga
Smitta. frän gulsot kan spridas
Tjeckoslovakiet. Mest intryck frän undervisning som då det gäller
dels genom luften. dels genom
föredragen har man kanske av underhålla och ta till vara b:
exkrementer. Norr om hamnen
samtalet med en ung man som vi- materiel och lokaler och man u
i Mölle utmynnar ett avlopp pch
sade
vägen. På fråga vilka främ- rade om det gäller undervisni
vatten i dess närhet kan tän'kas
Ungarna
var och beskedet att de en, lokalerna eller barnantale1
beröras av dylik smitta varför
var svenskar blev blicken fjärrIntress;mt var också upplysni
hälsovärdsnämnden varit tvungen
skådande och så kom det. - Schwe- en att Erstahus har planer på
att i:!tgripa. Fisksumpning föreden, das Land der Freiheit frihe- rättande av ett barnhem. Sk1
kommer i Mölle i varierande om·
tens land - hälsa ålla svenskar - dessa bli realiserade och perman
fattning. Penna . blir nu · förbju·
samt med snabba blickar för att ta måste man ju också ha näg
den i lilla · hamnbassängen, Den
inte någon skulle ha avlyssnat i stans att undervisa dessa barn
fall det sagts för mycket ett snabbt
Erstahus skall för övrigt ocl
avlägsnande frän platsen. Men fri- ta emot flyktingar, enligt upp~
modigheten vsi.r ändä . jämförelse- ett 75-tal Alla de större hotelle
vis .större i Ungern. ·.På det nu i Mölle blir pä så sätt fullbelaE
Onsdagen den 28 nov. 1956
ruiner liggande Hotell Astoria i med flyktingar, som vart efter
Budapest satte värden fram en hinner anlända sålunda komn
svensk och en ungersk borctsflag- att uppgå. till ett stort antal inc
ga. Det är roligt att sätta fram en samhället. Undervisningsproblc
fri flagga, kommenterade han, blir det förvisso också här, dä
men det kan också vär·bli, varef· ungerska barnen givetvis· snar;
ter han vek ihop flaggans ntlttpar- bör få undervisning. ·
ti med det förhatliga emblemet och
·
-OQ
fäste ihop med ett gem. I Buda,
.
.
I
pest tyckte guiden att den stora '
i ,.-.._;t~ra mötet i B1·unnby som Gösta Bråhed orienterade i dagens,
Stalinstatyn borde bort - den '
gäh~~ diskussion av skolfrågo1•na skolfrågor. Vi har. tidigare redoskymmer vårt frihetsmonument. I
bölls i gär kväll med skolstyrel· gjort för dessa synpµnK:ter. Där· . belysningen av de senaste händel·
1
serna och trots ett förekommande 1' ·
sen, fullmäktige och nämnder i efter följde· en långvarig och inkommunen och samhällena. l\lötet tressant diskussion. överläraren l relativt normalt och glatt liv i .
var välbesökt och en lång över. och skolstyrelsens ordf.. ;menade ; Ungern och Budapest var tiden
läggning förekom vilken utvisade att man i en framtid mäste tänka I. för besöket, förstår man vidden
av det oerhörda som skett.
att någon större entusiasm för en sig en förändring av.. · nuvarande
I våra trakter av jorden besväras
centJ;oalise_ring av skolväsendet be- skolform. Allmänna meningen var
vi av bensinbrist. I Ungern var
träffande lågstadiet inte föreligger. emellertid att undervisningen för
det en kolosal trafik på vägarna.
Mötet öppnades med hälsnings- klasserna 7-9 måste lösas genom
ord av folkskolestvrelsens ordf. ett samgåe.nde med andra. kommu- : Men int!! en enda bil utan de mest
egendomliga åkdon. Ett stort hö·
målare Gunnar Levin som därefter ner. Från samrµarllrädet i Mölle
lass förspänt med - en gumma ledde förhandlinaarna. överlärare upplästes en resolution med protest mot indragning av skolorna i . och en gubbe som . sköt pä. · Eller
" ·
Gylleröd.
•
i fordon med kor, oxar eller ko och
Skolstyrelsens · ordförande fann \ hund som dragare. Att under möratt mötet inte hade framkommit
med så värst !'Q.~ga riktlinjer till
skolfrägans 11'sning och han ansåg
att den borde penetreras vid ytter- ;
ligare sammankomster. Frågan om
högstadiets ordnande torde dock
komma på fullmäktiges bord · snarast. ·

*

h.tgen entusiasm i Brunnby
·. för skolcentra~seringen
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Debatten om Brunnby skolproblem
Ö\'t'rlii1QP;Dl111ten om •kolproble.
mrn I Brunnb:r blev bA1lr lång
nrb ~ndllg. lnkJu14in kaffl'r.IMt
\'arad., d"n trr ot'b en halv tim·
ma. Hammanfattnlngs\'ls
torde
kunna "iigaf", att tularna nii"tun
11ndant11g-;liist Tille ha kmr skolor·
na 11le I b)'g1lrrna Nå llinl{e som
miijllgt '"'h att hli~tadlrt mAste
ordnas I AAmarbrt.. mf'd and1·a
komntun ..r. I frågan om h11r ntnn
"kall inTrRlrra prni;ar I l{Rmla el·
lrr n;ra skolor firk skolst.;rl"t'INen
"" dc•n11a drhaft in1trt bl'skr1J ont
11lih·t'r nit man \'illt' Tlinta och Rt'.
Folk•kolrstyrelseorrlföranden G.
J, c v i n b<•rördc I sitt hälsnings·
anförancl<' hrfolknlngsutveckllng·
rn orh det •junkande harnantalct
~om pckudP mot en Cf'lltrali~C'ring.
öv11rlärarr. c: ii ~ta B r f1 h e tl
kummcmlt•rade i-;itt i !'akcn utsän..

rla P. M. •nm •kulle skl"5et'a upp
proulem•tällningarna och ge till·
fälle till eftertanke. Högstadiet
måste ordnas tillsammans med
andra kommuner. anting1m det
blir tillsamman.• med landskom·
muncrna eller mP<l liöganiis starl.
ra;t det ej är roligt att hehö\'a
skicka harn till andra skoldistrikt.
Befolknlngsut\'el"klingen är Inte
så glädjande och man undrar när En bild frdn den första dll/Jraredagen i Brnnnby skolclistTikt, vif.
den skall nå bottnen. Hittills har ken iigde rum i glJ.r i nya skolan i Nyham.nsliige. Jlånga föräldrar
skolorna inte varit berörda. Födel· och mdlsmiin passade pi!. att ta del av dagens undervisning. Bilseantalet är litet och antalet åld· den lir tage11 i klasserna 3 och •4, diir folkskoUärare Lars Ohm11n
ringar stort. Lanrlsb~·grlens ratlovid tillfället höll geografilektion.
nalisering för med sig att drt
..
1finns mvcket litet hilrn utanför,rande skogsmästare Erik A.,var så dåliga. Det ar klart att rn
samhällena, som också visar Eriksson talade för bibehållan- clel fattas. Den som vill ba;litta
minskning. I l\yhamnsläge ser det de av skolorna ute I bygderna så sig på en ort tänker alltlcl på om
ut att klara sig bättre. Jämförel· länge som möjligt och att man det finns skolor cliit· eller inte.
ser med 1948 års barntabeller och skulle skynrla långsamt på vägen Att högstadiet måste lösas gemen·
<lagens visar rn m:n·kant nedgång. mot centralisering. Kommunen samt med andra kommuner är
Möllc har hart fiir likt :inta! l~1rn plan,,rar ett område för indust1·i självklart.
men Nyhamnsläge och Brunnby och-man har redan fått en mycket
Fröken sig n" Eriks o n på·
har inte kunnat ta emot eiever. lämpligt särlant. Det är också talade njuggheten med förbätt·
Med bibehållna skntor kan man få önskvärt med flera industrier. Det ringar i Gvlleröds mellanskola un·
flm-a klasser I a\'clelningarna än är dock inte så lätt och Möllc dt>r gångn~ nr och hoppades på en
nu. Staten betalar lärarlönrma blev av med sin Industri. Man tvättstuga. J(yrkoherdcn efterlyste
men vill Inte försämra unrlervts- måste också räkna med att det från lärarhäll om unde1·visnlngsrenlngen. Man vill då centralisera skall finnas en viss resel"V av ar· sultatet 1 B-skola· kontra A-skoJa,
för att hlbehålla en god unden·is- betskraCt. om lockar industrier nch fick den upplysningen att en
ning ·och betalar ttll skolskjutsar. till förläggning inom kommunen. R-skola med mindre barnantal
Oen kommande länAAkolnämnden
Nämndemart H e n r y s v e n s- kan \'ara väl så bra som A-skola
kan Inte väntas tx•handla skolpt·o- son menade att man Inte fick Il- mrd stor klass.
·
hlemen med större varsamhet än ta känslorna tala för mycket så
Se'clan flera talHe ~·rkat på att
inspektören.
att ekonomi och utbildning efter· man skall försöka behlllla de nµ·
Artlds s•!'åsknla ligger I en hör· sättes. Den nuvarande folkskolan varanrle skolorna så länge som
nn och måste bort. De bäRta skol· i Mölle ät• bra och man skulle möjligt meddeiade överlärare Brä·
lokalen1a flnr.s I Brunnby och kunna tänka sig småskolan föt•· hed, att vad det närmast gällde
'c;ylleröds folkskola men I såväl lagd dit samt Arilds småskola in- \'ar hö;;stacliet. Det ilr inte så
<le•sa som i G,vlleröds mellanskola dragen och att· unden-isning sker överhängande bråttom med det
•aknas en del sa~_er. hl. a. toa!et· i Brunnby.
anrlra.
tPr. Om barnen ov••rfl~:ttas .?hka
Hr N 11 s G. N 11ss' 0 n · repliHr Hasse 1 berg var belåten
skolor C'"?ellan ka~ de hka val fa. keracle att fabriken i Mölle inte med att man fält <liskutcra O<"h
ra till Nyhamnslage,
nedlades på grund av arbetskraft menade att skolst,\'l'c!s~n ha<le att
Kyrkoherde Gösta 'V It z e 11 utan för att konkuri·ensen från rätta sig efter skolih·crstyrelscn
och överlät~u·cn fann därefter att Östtyskland ,-ar för stark då det och lrnmmunen.~ ekonomi. Några
siffrorna 1mgAcnde barnantalet giillcle mekaniska leksaker. Dä ar- siffror finns inte. men om \'i får
\'ar olika i k~·rknhe1·dPns och över· betsstvrkan var som störst svssel· sårlana kan vi träffos på nytt.
läraren~ ~1ppglfter. Siffro~a till sattes· omkring 130 arbetai·e. de
Hr Gösta Svensson amt~·
skolstatistiken hade dock hamtats flesta s\'enskar. som fanns I Möl· lade. att man I ett annat skold1·
ur barnbich-agsregistret.
Je ellei· t·este till och från. Det st1·ikt kommit överen• med in·
Hr N 11 s G. N 11 s son ansåg 5r väl dock troligt att fabriks· spektören om att hehiilla liirarav·
att det \'ar tacknämllgt att man byggnaden förr eller senare skall 1lclningar . tills_ bf!fattningshava·
fått tillrälle att cliskutem problc- komma till användning Igen.
rens pensmncrmg orh att de•~a
mcm vid ett möte. Man hnrde dock · Ordföranden
meddelade. a\·clelningar hade haf~ 7, 9 och 9
Inte utan Tldare acleptera dagens- att man räknade besparingar I elever. Den rådande in~tällningen
situation utan tänka pa möjlig ök· driften på sammanlagt lH.000 kr var vill att centraliseringen var
ning av befolkningeo o.qcb ~åtta l.Jt: .~r år vid centralisering. men ha· omedelbart förestående och_ ~tt
i\tgiirder i rletta sy te: ·bl. a; genom < Inte medrillmat nya kostnader man nu fått besked om att sa tn·
underliittande för !Josättning av vid centralisering. bl. a. för skol· te \'ar fallet.
lnclu>lrier. ~om man ju ocksä bör· skjutsar och barnbespisning. En·
Hr Er i~- Berg g r e 11 ansåg
jat med. På mötet i Mölle hade llgt en tidigare uppgift skulle att 1;nan kunde an,·ända de nu\'a·
cle flesta yttrat sig med tanke pä statsbidraget till skolbespisning 1-anc'.e skollokalehra en tid till som
ortens r1:amtid. Från mötet om utgå med 30 proc. och till skol· de är. Därefter kunrle man äter .
skolfrägorna I Mölle upplästes en skjutsar med 80 proc~ ·
ta sig en funderare och behövde
1·esolution.
Hr Anders 111 a I m berg me- inte lägga ned så mycket pengar
Kommunalfullmäktiges
ordfö- nade att skolorna I Gylleröd Inte under. tiden.
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Onsdage~ den ·5 de_c. 195~

E.~dda

Barnen i Mölle
·hade trev~g höstfest

~ölle Iobhi.vdelning av. Rädda eminenta förmåga att. bibringa
nen har haft höstfest på Till- barnen "insekter" -i mind
'
flykten i Mölle . med mycket stor tande som examensvittnet. ·~
tlllsl~tning. De 1 förväg sålda eil- deinannen" fl"u Alma öhrström
!rebiljetterna hade . gått åt och uttryckte sig i sitt tacktal eft
over . hundra personer fyllde den examen.
er
tr.evliga lob!~
·
Förutom de nu nämnda medverTea~ers!Y"cket "Examen i Ruska- kade som elever fruarna Marta
by
Ny• Gerd K i•l l m .an, Margareta
r tskola stod . på programmet
·
oru _om · andra_ trevliga inslag. Månsson, Gulli Sirärd, Maja SahlOrdforanden froken ·Blenda Ro- sten, Ingeborg Nilsson, Lisa Knase!lberg hälsade. ·välkommen och fve, fröken Ella Hansson och som
erinrade om det stora hjälpbehov examensvittnen · fru
Anna-Lisa
B?m uppk~mmit. genom den senaSte Paulsson, Ingeborg Broden, Rut
t1d~ns händ~er. Sedan· man in- Jönsson och Karin Andersson samt
~git ~fe ~dde nöjespatrullen fröken Annie Andersson. Samtli·
for . kvällen · l v!rksamhet; Ann- ga uppträdde i trevlig kostyn}e:
Man Johnsson,. Karin Bergstrand, ring frän 1850-talet och utförde siAke Salsten,. Knut Nilsson, Sven na· roller med stor bravur. PubliOlsson, Arne Andre och den lilla ken var tacksamt road.
i
patrullen med Ann-Kristin Johns- Efter teaterpjäsen höll tulltjäns-1'
so~, Ann-Magret Elfversson, Björ- teman Arne. Svärd auktion på
Ake ~en och Klemens ;Olsson l)Iommor som inbringade en vac-1
und~rholl med ~gsketcher· och ii:er slant. Så var det dags· för!
musik och vann livligt bifall. Så nöjespa,trullen med några nummer
var det dags för "Examen i kli&' varpå B.ftonen avslutades med allkaby skola': med fru AJPles Svens- sång. Kvällens behållning ·blev
son ~om lä~~· vilken . också 6-700 kr. som gäl· till Rädda Bar. ~ed ..tor rutinfVlSade prov på sin nens hjälpverksamhet.
.
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. . Kommunalfullmäktige i Bl'unn- de som valberedningen föreslagit.
by var i gär samlade till årets sis· Dock föranledde ·frågan ~öst
ta sammanträde och sorr vanligt ning eftersom minoriteten ville ha
inleddes förhan<lUngarna 1iV full- in en representant från. Fjälas-·
mäktiges ordförande, skogsmästa- torp. Röstsiffrorna . b~ . 13-4.
re Erik A. F..riksSon,. Krapperup. varjämte 2" riiStSedlar ·kassetades
Man beslöt att soclalnämndert och eri var blank.
.
.i
, skall ha tio ledamöter och tfo
Arvodet. till ledamöterna i be-i
·suppleanter, nykterhetsnämnden redningsnämnden fOr fastighets-:
fem ledamöter ocll 3 suppleanter. taxeringen höjdes till 3ii kr per" '!"
Val av ledamöter i styrelse. och dag. Tilf olika ändamil beviljades dervisning av flyktingar och att ,
nämnder företogs enligt valbered- 62.400 kr att utgå ur till fu.llmil:t- ~ervisning av flyktingbarn mät· i
ningens förslag, som tidigare är tiges förfogande stående medl!L te. få ske 1 folkskolan. Fullmäkti- i·
publicerat. Dock skedde ändringar Tf. poliskonstapeln Ingvar _Ebe- ge hade inget att erinra. Förslaget ·1
på ett par punkter. Sålunda hade feldt i Arild valdes enhälligt till till yttrande beträffande överflytttl'afikbilägare Bernhard Bengts- ny polis i Arild.· Fullmäktiges sam- ning om Jonstorps kommun till
son i Mölle avsagt sig ledamot.- manträde under nästa år skall Brunnby eller omvänt godkändes. j
skap i andra distriktets taxerings- hällas i samma lokal och på sam- Efter förhan~rna samlades · i
nämnd och han ersattes av köp- ma tider som tidigare och kungö- man till kaffesamkväm på Tui'ist·
man Ake Sahlsten. Ny suppleant ras bland annat genom annons i hotellet i Mölle och vid denna
blev konditor Gösta Weilberg, Höganäs Tidning.
· trevliga sammankomst utvb:lades
Mölle. Till ledaniöter i första diFolkskolestyrelsen anhöll att traditionella iul- och ndlr!'lhålsstriktets taxeringsnämnd valdes skollokaler mätte upplåtas .för un- nin~~
_ ;~
~-1 ·~ ~ "T•
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400 flyktingar -ii~··, r·:~~ne .
Arbetet med ordnandet av flyktingförlägpingarna i Mölle och
··mottagningen av nya flyktingar
bar .hiitUis förslggltt i ett starkt
forcera~ tempo. De· genomgingsUL
ger, som htttUis varit organiserade har varit mjcket arbetskrävande. främst genom att b~ anlint vid snart sagt alla tider på
dygnet Denna period ir nU avsl~
tad och

man väntar att de

flyk~

styri!]Sen·.A.·.Jii.cöbsSon och linsilrbetsdirekt.ören. ,Einar Jönsson ~
sökte. på torsdagen M~lle .och Kullaglrden för inSi>ektioli-av de upplilttade . förligglilbgarna. Däi'vid
~ ~.. }I.tar ~ .hela
skaD 'organiseras för- den nirinas-

!

I
·
•

•

te· framtiden. ·

.
·
.
Förste prUThtsiaJJikare dr. Sven 1
Larsson. Malmö,· hade ocksi valt I
torsdaP,n. som ~ för 1

tingar. som finns förlagda skall flyktingförl~gf!rqa; fast ·den ;
bli kvar tills de utplaceras i ~ Inte hade'nl'got samband med den 1
betslivet; TUJsammms med. de andra . ~onen. .·uyglenlska ;
större huvudförliiggningarna på frlgor ~ givet.vis dlrvid föremil
Grand Hotel med ~tmanenta och för .in~. vid .~ve,f~a
tillfälliga annex. Eråtaåus. Storbal~ med dlefe~· tör·~~
len, ~tellet och Botell· Xul- ~.~ ~etsigare. som ir. ~
~ samt Digra mindre förligg- dar ~r ·fiyktlngförliggningarna.
nblg'ar i samhlllet beräknas nu · I det Stora JieJa-~ förbiloiDkrlng 400 flyktingar tijJs ~ landena -till~redåst.ällan4e- - .BilsQ
'nt mer eller mindre peimanent va- ~nätt. pa för~·ir ·• '
ra förlagda l En..·...
. ' · stort.seu".~~~ ~ faU
~en i . ~ av förkylningar ·Jt~.förek~~

LUciafirändt/f.Af{jJ/t ,
. Kölht kyricuga kape11syförenin
tillbaka .'b,i~: ~'"" . : i.~~ :
hade· l lrlhade artaogeratin'l!' ..fru Lfsa·~-.

.traditfonella _luciafest

sunmaDsJagJts .med Kölle ·~ ve och slngerila ·bel~ av
föl."eDJngs .första lucfa!4';mde . till ·p~ ·av-· fJ."ll •Inga··~
en. trevlig. och stimnlngSfuII .IJUs- Vid .kaftetr; ~~· ~•. :~
fest.t>l ~Jtteli 1 Jli$H.e; ~ ~ med .~ ;.~

•

i.de bida förenlnga.rnaS' regi ·~1~ ~ •.Bb.:'gltta.: ~. ·.,~

irllbesökt. och mycltet upsk&tpd. '
: Aft9ri'Pl inleddes. ined ~
psalmdng varefter fru .Alice ·w~
lenttn. som ocksl ackompanjerljde
på piano. Jäste en advelltsbetl'.Bktelsc: av domprost Nils- BOlander.

wttzen, qc1i. .4Jui-.chrfsttri· ~,.1-...U:..n
1~~ll

Q!d ;

s1ng-:_ ~~

Cbristiil. :.Jansi!Q~ · 9Ch -. ~

stenssOn: bldr'Og. med ~ JiiP4!t ·. ·föi'.edra'P.a· ~· ·.l'ru...~~

HanSSl?n sJang till

phijloå~P!Ql

en~ inträa J~.av•fl'u ·A.aSot :~D.
de lucian Xerstin Knahe Och ~ ~ · kvilJen:..a~~~~'~

J!!fter ytterligare

.nes· tärnor, ~reglngna·av st~ en·pååln,lo· · · · · - . ··· ·. ' .. ·': ·
gossar och en den allra Sötäste nn.
.
lucia,, Christa Frankl.( · SedåJl de PR·E-NUHEDVD' & '
·•
traditionella luclasAngerna och
'~ -~ ' ; •. ·
Staffansvisan sjungits 'och det .
·• di .. · . fi.i...~;,,, ·
vackra .ljuståget i.ter ~t ~. .
pa_
~!

enna .

: )
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Fiyktingba;n iili :btilllllbyskolor
efter intyg om hälsotillståndet

·A

Brunnby kommunalfullmäktiges decembersa:mmanträde blev kort och
tog inte stort mer äli en och en halv
timme i anspråk. Många debatter
förekom inte och längsta tiden tQg valen, trots att valberedningens förslag
. nästan undantagslöst följdes. Men så
: var det inte heller minve än 108
olika uppdrag' som ledamöter och
suppleanter i olika nämnder och sty· relser som skulle gås igenom trots
. att det Inte är s. k. "ordhlarle" valår
1 år..
Antalet ledamöter i den nya socialnämnden ökades i anledning av den
nya lagen om socialhjälp och fattig· ,yårdsstyrelsen hade ansett ·att det
borde vaTa 9 ledamöter och 9 supp!.
Valberedningen hade emellertid ökat
. på till 10 av vardera vilket fullmäk·
: tige godtog•.~ nykterhetsnämmie11;. an•
såg denna namnd att det borde okas
' till 6 ledamöter och 3 suppl., men
valberedningen: vllle stanna vid det
- nuvarande 5 och 3, och samma tyckte
· fullmäktige.
Vid förra fastifhetstaxerlngen .hade
: ledamöterna fått 20 kr•. för. fön:ätt-,
n~g och nu hade · kom~hal~mnden föreslagit 35.kr. som löhe, n tillstyrkt oCh {ulimäktlge
. ~g och beviljade ett anslag ·pä
.·
kr.
.
. .
:~i!rädespersonalen på ålderdomsh~~t skall ökas och fattlgvårdsstyrer-sw . hade låtit inreda ytterligare
. ~tt . :p_ersoJlal:rum . på ålderdomshem-metil ·vin~ och .tlll. in~ntarier behövdes..1.500 kf., som ~mmunalnämnden
jIIJ&IY.I"kt och· fulhnllkUge l:!iföll. D.en
~Ya .socialnäJnilden Skall vara styre!•
~~:~ör Bpinnl>y ]\:o~uns .ålderdQms.
· pem; vi~t IJW.te t:>esl~tas särskilt då
!19c!aln!\mnden .inte automatiskt i lik·
het ·med den· 'nu\iarande fatUgvbdso
,styrelsen är. styrelse för ålderlloms-

~

' , ·. ·

·

:kommunaJ,nämnden:. fick vidare 1enltgb~eget. fö~g ·rätt. att besilllta · i
vIS$a . nö~~tefrägor då det gäller
Qefi:ie~ från erläggande av: , nöjesikatt.
.
i.
. .
.
•
··På förslag . a:v kOillll!lUnalnärnnden
;~tälldes beloppet av under året

j

beviljade anslag ur medel tlll fuLJo. dag sedan hälsovårdsmyndigheterna
mäktlges förfogande till 17.800 kr., :oämnat tillstånd. Baden i Brunnby
varav man reserverade 8.000 "kr. till skola skulle upplåtas samt att de bekommande år för utökll!lng a'# perso- rörda myndigheterna · skulle undernalpensioner:lngen. På olikå. anslag rättas om att skolstyrelsen kom att
för innevarande år behöv!Ms tilläggs- kräva ersättning för användningen
anslag för sammanlagt 36.000 ·kr. viL- av Skollokaler och för baden.
ket bifölls. I denna summa ingick
Med anledning av de ekonomiska
också ett tilläggsanslag på· 8.400 kr. konsekvenserna anmäldes nu detta
för den nya follkskolan. Tillsammans ärende för fUYmäktige.
med ett tidigare beviljat tilläggsanslag
Folksko!estyrelsens ordförånde Gunpå 3.500 kr, har alltså sllo!obygget
Le in
·
kostat 1 runt tal ll.900 kl'. utöver nat'
v upp1yste att man fått VlSSll
det ursprungligen beviljade på 670.000 utfästelser om ersättningar sedan
·
skolstyrelsen behandlat ärendet, Viss
kronor:
.
oro har uppstått I ilnlednfng av beslu·
Slutliga kostnadet' för skelan blev tet, men enligt folkskoletnspektören
på olika poster: byggnadsarbeten är man skyldig att under~isa. Hälso426.008, värme- och sanitetsteknisk tillståndet kontrolieras av skolläkaren.
installatlpn 65.604 kr., elmstallaUon
Nils G. Niisson ansåg att det inte
24.114, yttre elledningar l.?56, elek- -fanns stora utsikter att fiyktingilrne.
l.risk anslutnlngsa'VgUt 5.400, mål- skulle få återvända till sitt hemland.
ningsa.rbeten: 15.315, vattenanläggning Då 'Vi nu tagit emot dem måsie vi i
4.200, avklppslednlngar 4.105, plane- också sörja för deras uppfostran. Vad '
ring och trädg~ 49.107, beträffar hälsotillstånd •och smitto-'
utsmyckning av byggnaden 4.:976, ark!- risk vidtar därtill särskilt förordnade
tektarvoden, ritningar och: kontroll läkare och skoWiltaren alla tänkbara
39.688, inventarier och utrustning åtgärder för 'att tnga ·risker skall upp39.838,. diverse· och oförutsett 1.776 stl. Bifall till skolsty~ns ·förslag.
eller tJlJ&ammans 681.891 kr.
;
Den oro som ·uppstått· vet man inte
Ett ,par extra ärenden förekom bestämt om det.gälle1'·hlilS9vArd·eller'
•
·
·
·
· undervisning. Om · hälsotlNstlnd konocksl. .Chefe~~ för .flyktingfö,rläg~-. trolleras måste man" utgå Ifrån att
ningarna ·1 MoJ.le och Arlld hade &\!!- risker för sjukdomar elimineras. Det
hållit att få dis.ponera skollokaler för vore dock intressant a:tt få höra något
undervisning i svenska. samt irtt ba- om hur undervisningen skal:l bedrivas,
den i Brunnby fQl:kskola måtte upp- ilå allmänheten undTat om samoråo
låtas för flyktingarna i Arild.. Efter n!ngen så att resultaten inte förs~
samråd med folkskolefnspektöl'l!n fö- ras
· ·
reslog dlstrlktsöverläraren ai:.t de·
• .
.
ungerska barnen i skol-åldern får unFrö~n Signe Eriksson upplyste,
dervisas l respektive klassavdelningar, att man för detta ~te Inte hade .
dock t:~rst sedan de hälsC!vårålJll•~e illlgång till läroböcker e11oer, annat
IDY,Jldlgheterna lämnat lilitt medgl~an- ~terlal• Man får helt ~h.. hållet pröde.· Lägercheferna hade inte klliµlat .va sig fram och ta alla mojliga metogarantera att medel kunde ställiur till der till hjälp. Liirarpe;sonaten har
föd:ogande för badavgifter och för dock lovat a~t på allt sätt lämna sin
erStlttn!ng åt städerskepersona:D för medverkan för att få det hela att gå I
merarbete. Fotkskolestyrelsen hade I lås.
.
·
u~t åt överläraren att upplåta
'Nämndeman Henry Svensson yrkaskoilÖkaler i den mån. upplåtelsen inte de att . flyktingbarnen skulle under- .'
lnlq'äktar på den ordinarie undervi&- visas , 1 ·skolorna ~örst sedan läkare 1
n:ing'en eller verkar störande på bo- l~at intyg om hälsotillståndet. Fyll- •
stadslnnehavare och att de ungerska mäktige godkände skolstyrelsens åtbarnen skall ges lektioner varje. skol- ~ärder med detta t_u_Iä_g_g_._.- - -
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Hört och Hänt vid Kullanäsan
Mölle skall försöka få
I
industri till · samhället

Med stora steg lackar det mot inverkan på ordnandet "av denna
jul, och snart är det dan före dan. skolgång, som till yttermera visso
Den som inte ordnat sina jul· ä1· beslutad av skolstyrcl•en och
klappsinköp förut fir briltt på jul· sånktlonerad av kommunalfullmäk
)löllr munl<"ipalfulhnlikllitPS clr-lda siittrt torde vara .att övtttagal aftons-mindagens förmiddagstim· tige. Givet är att dessa människor ·
<"embrl'1'8mmantrllde I • GyllC'röds den I sambillet bt'lägna fabriks-.
mar.
.
miste Inpassas i det svenska samfolkKknla ntPCl folk,.kollifrare WiMta bypnad.u. För dag.n f"clrelAg·
Tiden före jul har kännetecknats hållet Inte !bara för "att utföra a1·· ;
Svrn..,;nn !IOnt ordförande hade em,.llrrtid Intet förslal(, men eftrr; av ett stort .inslag av ungerska bete utan också för att få del av
rätt många åM'Ddl'n pA förC'drag. diskn!IRlonen 'Ofh sedan fullmäktl· · kunder i Mölle-butlkerna och en den bildning och utbildning, som
nlnpllKtan. l\långa och IAnga di"" ge Ater apptaglt sJna förband· i viss sprilkförbistrlng. Med tecken kommer oi;s svenskar till del. Då
ku,...ionrr blev d<'t do<"k lntl' ntom Ungar, bt'slöt man att uttala sJtti och åtbörder och i minP. fall tys- - och först då - kommer de att
di dl't gillldr att dl,.kuttta Atltffr- positiva lnttC'Sale för au skaffa In-- I ka har det dock giltt att :klara. En pi rätt sätt kunnå trivas och växa
dft' för att fA i 1t4ng in<lustri I dustrl till samhlllll't, Nämnden ·fick
viss vana att umgils med utlän- in i det svenska folkhemmet till
llAmhällrt. För dt'tta ändamill i uppdra11: ·au vid varje tlllfillll'
nlngar finns ju alltid i Mölle och gagn och nytta inte bara för sig
ajournerad" sig fnllmäktlge t'D vidtaga dl' Atglirder, ROm kan Vll1'll
de förra flyktlngvAgorna ökade själva utan för·hela vårt land.
•tand för att kunna överlälQtll utan ägnade att friimja ett l!lådant lln·
färdigheten. Att man emellertid I vilr svenska historia kan vi
att trnita protokollet allt för m:r<"· <1amil samt fick tiUstin<l att vid , skulle kunna få höra en expedit ännu läsa om den betydelse de en
sköta försäljnlngskonversationen gång införskrlvna vallonerna ha·
bt Ot'h <llKkD!iSlnnrn hlf'v bidr bt'hnv anlita expertis till sitt bi·
! på ungerska, trodde man inte, men de. Den som trodde att Sverige
""kllJt orh inltå<'nd<'. M1mlcipal> träde vid ntrl'dnlngar etc.
nämnd<'ft l1adr gjort nndrniiik· Till munlcipalfullmäktlges ord· !faktum är att fru Ingeborg Höber, Inte helt ville ta sig an de vind·
nln1t11r för at.t ntriina miiJllgbrt..,.. förande för nästa ilr iltervaldes en- 1iför att kunna betjäna sina unger- drivna ungrarna trodde fel. Vad
ska kunder på ungerska, inlärt en som hänt är att de ansvariga Jä.
na l'iir ..amhällC't att lnfiirKkrlva hälllgt folkskollärare Gösta Svens·
hel del vardags- och handelsfraser. kama velat skjuta på skolgången,
lndumrlriittlll<' Ot'h funnit, att PR• son med f. kustöveruppsynlngs.
De ungerska flyktingarna gör vilket säkert Inte kan missförstås.
ett propert och snyggt Intryck och Byrilchefen I arbetsmarknadssty·
- --r,~ ~;;ti~r "Aret-anvisade i;;toppen försöker på allt sätt genom smA relseQ. var oclfsil beliten med det
ur anslaget t"'l fullmäktiges förfo- tjinster visa sin vilja att vara till Initiativ till utbildning, som först
man Anders l\lalmberg som supp- gande fastställdes tHI 4.390 kr. och nytta I sitt. som vi förmodar, nya av alla tagits av skolmyndigheter·
lea n t.
•.
il olika stater reserverades anslag hemland. Har man mötts Digra na I Brunnby.
_Ledamöter I hamnstyre!Aen _blev 111 kommande ilr ~ed sammanlagt gånger på gatan försöker man sig De funderingar och undersök1
sJokaptcn John Lundin, ordföran- Z0.300 kronor.
också gärna på att hälsa med ett nlngar, som förekommit att gede. f. kustöveruppsyningsman An·
Sedan förhandllncarna avsluta· svenskt Goddag, fast det I hastig- nom municipala Initiativ skapa
de1-.; Mahnberg, •jökapten Paulus d tillönskades fullmäktiges leda- heten kanske nilgon ging kan för- fram en ny industri I Mölle I stäl·
sjökapten Bernhard e:ter en god helg av ordföranden växlas med Adjö. Det hela visar let för den förlorade omfattas av
Paulsson.
Nilsson, sjökapten Nils Bengtsson ~ta Svensson ·och fick av full· dock att sprilkundervlsnlngen bör- minga med livligt Intresse och
och kustvakt Arne Svärd, samtliga
iktige genom munlclpalordfil- jat gö1-a verkan och att en hel del sympati. Som ölrerallt annars har
för tre ~r. samt suppleanter Al- m nden motta en önskan om en ord fastnat redan.
man klart för sig att ett samhälle
bert Brandt, .\ke Sahlsten ocd Gös- • godra jul
Utplaceringen i arbetsllwt har eller kommun miste ~ga · nilgon
ta Weilberg.
•
·
givetvis inte ännu tagit fart, men rörelse .av nAgot slag for att öka
Tlll byggnadsnämnd utsågs för '
alltid är det nilgra som fill" fara befolknmg och skatteunderlag och
tre Ar ingenjör Kia• Paulsson. ord·
till sina första anställningar varje för att inte alldeles stagnera. Ful!·
förande, konstnär Gunna1· \Vallendag. Det är inte si gott om platser mäktiges Intresse var också pos1tln, orh disp. Frank Elfverson ef·
denna Arstid och Inför lndustriens Uvt och man vill gärna pröva alla
ter snlcka1·e Gunnar Svensson,
julsemester. Hembiträden finns vägar, som me_d nilgorlunda resul·
det dock. alltid arbete för liksom tat kan leda till målet. Till ytter·
som av1;&gt sig. Suppleanter blev
för specialarbetare etc. och plat· mera visso är man också beredd
hrr Nils Jol.nny Svensson, Otto
ser har för en del ordnats ända att satsa nilgot för ändamålet som
Pettersson och Åke Svensson.
upp mot Norrland.
uppmuntra_n och stathjilp. om sil
Hnmnmästare för t~e år blev hr
Julferierna börjar också. nu för s~ulle b~hövas och visa sig vara
Martin Bengtsson. Samtliga man·
skolbarnen och avslutningen i nödvändig.
dat återbesattes för tre •år för att ·
Gylleröds skolorna var som van- Detta ~r nya "signaler och tonlöpa på samma tid som övriga
ligt festlig med gemensannna ar- gilngar !"vårt samhälle och det är
nämnders och styrelsers mandat.
rangemang av bide lirare och att hoppas att de vid tillfälle skall
Sjökapten Charles Svensson hade
barn. Smiskolan tycks Inte stA bära frukt. Särledes gynnsamt an·
avsagt sig om suppleant I munlcl5-IJ.orna efter i företagsamhet dil ses möjligheterna kunna bedömas.
palnämnden och i hans ställe val·
det
gäller att sjlllva ordna trevlig- aV' representanter för statens hjälp..'
des handlande John Erik Johnsbeter, varvid den trevliga Ungern- ande organ inom hantverks- och
son. Att revidera nästa års riken·
festen givetvis var en sporre. På småindustriomridet. Minga komskaper omvaldes ft•öken Hanna
egen hand ordnades därför en av- muner har fina Industritomter och
; Jönsson, lng. Klas Paulsson och
slutnlng
av 1· och 2-klasslsterna kanske ocksi ·stlcltspär m: m~ men·
' sjökapten Nils Bengtsson med hr
till frökens ära med spex och mu· det saknas möjligheter att bygga
Rudolf Pyk, Arne Svärd och Erik
sik
och
sång.
Och fröken fick min- fabriker. I detta läge. anses alltså
Jönsson som suppleanter. I valbesann In• ' veta nilgot I förväg för Mölle med sin. fabriksbyggnad llg·
redningen omvaldes för tvil år I
att äverrasknl.ngen inte skulle för- ga bra till för lokalisering av en
tlli" att avgil snickare Åke Svensryckas, även om nyfikenheten gl· industri till landsbygden, som gilr
son och suppleanterna lng. Klas
vetvls
var stor. Men si är det ju i I linje med de ·statliga direktiven.
Paulsson och fru Lalla Olinsson.
juletid - dörem stängs för näsan De 30 koalltionstnlljonerna skall ju __..,
Till ny polis I Arlld hade munlci·
dln!
.
ocksA nu användas.
oss ne<
palnämnden förordat tlllförordna·
Till nästa termin Väntar man på Ja nog händer det saker och den fö
de poliskonstapel Ingvar Ebefeldt.
att fi ungerska kamrater. "EGO" ting l vir krok 91 här alldeles inpi ungers
som också fullmäktige enhälligt
fruktade för Mölles good-wlll ge- julen. Nu är det att hoppas att full uu
valde.
nom att propagandakrafter skulle händelserna och· utvecklingen skall ta av j
Index har stigit och kontraktet
· kunna förhindra skolgilngen för föra gott med"· sig. sil att vi inte vor. I
med elverkets kraftleverantör sä· de små ungrarna. Det är nog nu en bara denna jlll• .utan minga andra "Kulla1
ger att man skall ha samma taxa
gång sil, att Mölle inte har nilgon kommande jular skall kunna slå
som leverantören från Arssklftet
1956/1957. Nämnden hade därför
föreslagit, att abonnemangsavglf·
tema skulle höjas till 9 resp. 18
k·r. för 'är vid enfas- och trefasanslutning samt att den energiavgift, som nu uttages med 17"öre
skulle ökas till 18 öre. Fullmäktige
godtog förslaget och beslöt I enlig·
het därmed. Grundavglfterna blir
oförändrade.
Nimnden hade ocksi föreslagit
att priset på bastubad skulle bli
en krona för Mölle-bor och l:äO
för övriga, som ocksil fullmäktige
beslutade. På uppdrag av fullmiktige dade nämnden utrett kostoa·
derna för Installation av telefon i
varmbadhuset och anknytningnp.
parat i badhuspersonalens bostad.
Förslag förelåg ocksA att lnstalla·
tlon skulle ske. Sedan fullmäktige
överlagt I ärendet beslöt man att
tllls vidare bordlägga irendet. El·
verkschefen hade erlagt halva
abonnemangsavgiften för eiyer·
kets telefon under ett antal Ar och
det ansilgs nu att. hela Installationen dirmed betalt&: Pi förslag av
nämnden beslöt fullmlllttige -att
samhället nu skall. betala hela
al!RDnemangsavjlliftan.
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N S T torsdag 27 .dec. 19S6
Vadtert Retlehemsspel
Progranimet julaftonen pA Ers· 1
tabus började· kl. 19 med ett avi
flyktingarna uppfört Betlehem11spel med änglar, herdar och de tre
vise männen. På Erstahus har en 1
del av matsalen abordnats som
gudstjänstrum med altare och kru- 1
1
cifix och vid motsatta väggen har I
"' · · systrarna anordnat en vacker jul- ·
krubba allt verkande i den 1
vackra lokalen så, att gästerna får I
en verkligt vatm hemkänsla.
Betlehemsspclet försiggick i denna lokal och med sång och musik,
varvid de agerande -bringade Jesusbarnet sin hyllning. Detta högtidliga inslag i julfit•andet, som
uppfördes både på Storhallen och
Grand Hotell, var mycket vackert
och högtidligt och gav en stäm·
ningsfull upptakt till julfirandet 1
förläggningen.
.
E.fter spelet samlades man kring
den tända granen och tomten kom
med julklapparna. Detta med tomten, be1-=Jttar r-;yster Greta, verka·
de till en början konfunderande,
men så småningom kom man med
i galoppen och gladde sig i ~ull
utsträckning ät denna svenska JUi·
sed med tomte och klappar. Efter
gotteborrl med traditionell julhög
på tallrik till var och en vidtog
kl. 12 på natten en högtidlig k&tolsk mirlnattsmiissa pä Erstahus
med nattvarclsgäng, vari ett par
hundra personer inom förläggningen deltog.
. •
Den leddes av pastor Gaspar
Pål som vistats 12 är i Stockhol~ och nu kommit till Mölle.
Enllit katolsk sed får man inte
Det stora ungerska sällskap som uppförde det vackra Bet_lefim&spelet.
begå nattvarden utan att först bikta sig, varför alla som skulle ta
Höganäs oelt Kallahygden hlll' kan ordnas. Krafter ·är också i .rö- man ringlekar kring ·grånen och nattvarden först måste I samtal
·firat julhelgen i stillhetens tee- relse för att hjälpa till ·att låta roacle sig av hjärtans lust.
med prästen bikta sig inför den
kcn. Maa har oamlal& till hög-- dessa planer komma till utförande, · Som slutvinjett till den ungers- heliga akten. Den högtidliga mäslidsmättadc pdstjänster för att för att ungrarna i någon mln i ka ju.Jen i Kullabygden får stA san kunde därför inte ta sin bör' höra ialen• eyani:eliam och i hem- julevangeliets tel'ken skall få kon- det drag av allvar, som vilar över jan fön·än kl. 1 på natten. Den
" ·mea har högtiden priiglal& av gläd- takt med dl'n svenska befolkning- helgfirandet. Tanken på de. kärn- gjorde på svenska deltagare ett
je och gemenskap.
en.
pande· · landsmännen · därhemma djupt och stämningsfullt Intryck.
Marken har visserligen legat g1·å Som representant för <Je ungers- släpper Inte. :~iångi:t öga ses tårat
På Erstahqs verkar annars som
oc11 bar och en kall östanvind har ka flvktlngarna sänder pastor Boc- mitt under högtldhga ceremonier lägrets förtroendeman och evange. ;lraglt fram Ö\"er staden och byg- zor en hälsning til1 alla ~-venskar. och glada julup11tåg. Alla gåvor, Jiskt-luthersk präst en ungersk
den, vilken gjort utomhusvistelsen Det är en ~tor kålla till glädje och trevl!~ arrangemang och bevis teolog, Mihaly Boczor, som hål. mindre behaglig. Men när en bis- tacksamhet för oss unimire, säger på h3älpsamhet kan dock Inte helt ler gudstjänster då inte alla ung- .
ter vinrl sveper k1ing knuten är han, att fll komma till Sveri~ och bringa avkoppling från allt det rare är katoliker. Pastor Boczor
hemmets värme så mycket mera vistas här, omgivna av h.fälpsam- svåra och smärtsåmma som skett skall emellertid lämna Mlllle för
11 att i Lund inhämta kunskaper i
' &irnulerande.
ma och vänliga människor. Sär- och ski:r i Ungc-rn. .
·· Många tankar har gått till dem skilt nu till julen har det värmt
. ·
k j
Arild : svenska och finska språket och se- ,
1
1
Snask- ngers a
dan verka I· Norrland hos biskop
"som varit tvingade att tillbringa våra hjärtan att fä motta så
julen borta från hemmet, och till många bevis på medkänsla och Julhögtiden .firades amlående, Johnzon bland elen finskspråkiga
. dem hör ju inte minst de många up1>muntran. Inte minst genom de hos flykt~ngarna i Arild och det: befolkningen.
, flyktingar som fått fira julen i många. julgåvorna, som· givetvis blev en JU~ på råde svenskt ?Ch,·
..
..
..
vär bygd. Kullabygden är den ort särskilt berett barnen en stor ungerskt vis. Man samlades krmg;
, . • Hocnnas .,...h Molle
som har de stö ·•ta ungerska för- glädje.
.
ett dignande svenskt julbord och.•
f11r .., Betlellem ...pelet?
läggningarna. t anlände en jul- Julåagarna har I övrigt firats i julklappar utdelades till varje\
Han omtalar, att man gärna vill
hälsning frä drottningen och det lugn oclJ stillhet på förläggningar- flykting; I samband därmed utta:. uppföra Betlehemsspele~ för d~n
säger sig självt att denna häls- na, med i stort sett samma syssel- lade flera. av ungrarna sin tack-, svenska befolkningen, forst i Mol·1 ning blev ett glädjens bud$kap. •iittnlngar som m. an brukar hades- samh.et. Denna . riktades i första·, le och sedan i Högpnäs, om lokaler
. Hälsningen hade skrivits på sa helgdagar. Gudstjänster har hand till, ·lägerledningen som fick
. ungersl<a på ett vackert foto av också, hållits ol'lt på annandagen mottaga vackra bordsflaggi>r som
'. Stockholms slott och drottningen firade man mässa kl. 1 varef~i' flyktingarna själva förfärdigat för
: hade försett det skrivna med ·Betlehemsspelet åter uppfördes; sina ·sparslantar.
.·
. sin namnteckning.
Detta spel bar också visats J Arild. En gammal ungersk sed är att
i Detta julkort uppsattes i hal- Dagarna före .jul gjorde Radio- överlämna ett honungshjärta till
, len på Grand. Det blev en källa tjänst ett besök ·på Grand Hotell den man håller av. En sådan. kaka
till glädje och stolthet för alla och spelade in ett pt-ogram från liknar våra stora pl!pparkakor, är
, ungrarna, att Sverige~ ~rottnin!f förberedelserna. D«:~ !ngick i en rikligt garnerad och har motta. sänt_ dem en personlig halsnlng t serie från alla forläggnlngar I gare1t4 namn. Till lägerchefen hajuletid. Som tack har man ocksll Sverige och flyktlngar."lck kom- de man gjort en vacker granrisvelat bringa en hälsning t111baka I ma ·till tals och sjunga ungerska krans .och granriset hade färgats
form av en vacker bukett nejlikor sånger. Dir. Eks representant vid i. de ungerska färgerna med till·
med kort på ungerska.
f?.rläggningen i Mölle ,redogjorde hjälp ·av bl. a. stearin.
.
Det· unger•ka julfirandet
for. hur man arrangerllt jul~iran- Juldagen var katolsk mä~~a och .
d_et efter samråd med, d!!.unge~a nattvnrdsglng anordna<!{'·.;:·:
skilje.,,; sig ganska ·avsevärt från förtroenderåden bland flykting- En läkare bland flyktt:Qgartia ut.
·Vårt, berättar föreståndert:kan sys- arna. Julmate~ · bTe:v givetvis tryckte 1 'ett 'högstämt tacktal ung··ier Greta Rosenqvist vid vårt an- svensk och på julaftonen dansade
·
'pandagsbesök på Erstahus. När vi
·
· rarnas tacksamhet såväl till läger. j;venskar lägger stor vikt vid själledningen som till hela svenska
: pa julaftonen och tomtens besök
/" ·--0 · ')
/ /. / ;}i
folket.
j.•ulklapparna, har man .i Ung.) /
T :::;
' 'V
S:t Nickoiaus, som kommer ··
d gåvor långt före jul och !äg·
dem i barnens skor. Så sked·
också I l\Iölle. På själva julaf·
en inriktar sig ungraren på att
. ~Je~sbarnets ankomst._,, , .

.Fridfull jul i Höganäs och·Kulla~ygden;'.···
drottninghälsning till ungrarna i Mölle
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Val?ongsmässotalare i Mölle vari ;
· for föi"'Sta gången församlingens
k;yr!roherde Gösta Witzell, men
vadrets makter var så ogunstiga
rIS a .~Ill 1a IV.
att man fick avstå n-ån att nJu~
av det specialbyggda bålet och förlägga hela valborgsmä~firandet
I
0
Ull
inomhus på hotell Kbllaberg. Mot
•
! slutet av april instiftades Mölle
-Det gångna ål-et vid och omk:hng m:esta som gåva. Mat slutet av ! . kvinnoförening ocl:t på ping.stdaKullanäsan har varit både rikt på månaden hårdnade väElret. till och
gen avhölls den första stora feshändelser och initiativ av stora i ryka-nde nordvästan• förliste en
ten på' Grand Hot:el, som samlade
mått. Särskilt kännetecknande är dansk skrotfiske-båt utanför Mölle ' en Stor och entusiastisJ;: publik och
det blomstrande föreningslivet i hamn saqit totalhavererade. Skrotgav ett vackert netto. Vackra Iov0
'..d fick i denna månad också sjöMölle, fullbordandet av den första fisket hade dessförinnan hela sometappen på den avs~de av- maren varit på tapeten genom diet
varnssarnariterna i' 1\fölle. Sahlloppsledningen samt den stora de- berg av skrot som varit upplagd
~te~s nyrenov-erade affär öppnades
hatten om varmbadhuset, som re- på häinne·n. I Brunnby v-ille man 1 sii:i n)~ skepnad.
· 1
sulterade i att detta undergått den mi·nska på skatteSänkningen för · f .Vid ~songstarten prövades den
största reparationen på många år. att slippa restskatt men fick bakna spri_ten på restauranger.na i
De första dagarna och månader- slag och ner~ i ~uezkan~Ien blev
Brunn~~ k?mmun och av &;.nnal :
na på å'l'et gick in med kallt· och det ba:kslag for lc~naltrafiken, som ~.~edning fick Grand Hotel Molles I
lwlet våd'E?l'. Istäcket var tjockt förde med sig att alla bilutflykter
or~ta bar. Kommun~ullmä~tige~ ;
och på Mölle hamn spelade Mölle på söndagarna till Kullaberg mås-· ~.:;:eade k;a_gomåle~ over rerungs- :
BTK och Brunnby brandkår ban- te inställas.
_ __ t i ~Jhamnslage stra.."l: före
_
.
.
.
. .
so1umarferierna och på midsomdy 1 början av februari månad. Att
Vi.cl samma tid krossas obarm- I maraftonen d
d
flT
komma i jord.ren blev omöjligt ·och härti.gt frihetsrörelserna i Ungern ; alla kommun ~nsa .~s
i igt ::.unt 1
1
ar.betet med avroppsledlll!lngen blev och hotellen i MöUe och Kullabyg- · er Strax eft: s ~~ sommarstang-· I
uppskjutet och försenat så· att den öppnas för att ta emot stora n; förening :_m~r~~rm~~.r
såg en
1
Strandvägen långt fram på våren skaror av hetnlä&a och olycldiga d·ag·en- IJ"us . ~ 1 .. 11 eh andner ·
.
k
fl
kt"
H
I
"
i
·"
o
e
oc
se
ermera
blev ~g. och av- ungers a Y ingar. e a novem- Qs.slöts tt• d
f""
.
.
stängd. då turiBtin'Vaeionen börja- ber präglades av flyktingarnas an- ·1 handh a
~nna orem~g skall
de vid väTthelgerna. I hamnen fick komst och visielse i Kullabygden ti"da maidasr&:rmmaangemf. angden '!iMd ..fram-/
·
·· och av h"""l
'·t·ioner f..or u ngern. juli månatl b rt
r iran
e i olle. I I
man såga upp runt sna.porna,
for
Ja pa..:
r
att klara dem från tsskruvndngen.
Alarmerande signaler om in- . frid! snin . es 0 an~tyrelsen om 1 !
Mitt i den värsta kylan passar allas dragning av brunnbyskolor resul- 1 Ian ~ölle g av strandängarn~ mel-1 /
väor Asjamg Yen på att begå jubi- terar i debatt om dessa spörsmål för framt·::11
~:pfurup, 0 r .~tt1
1
lewn i vär.t· bistra kl!imat och och från Mölle kommer protest synta kl0 cd:n d · · a. e sa~-1
Mölle ansöker. om föroud mot kälk- från ett speceillt och l.iika1betonat . sång . f å. ~~ orr:ca . sj~ ~m
baoksålmirr,g m. m. på Kullavägen. skolmöte, där man slår vakt om fick . 1 re ...-0 11e vmno oreru~g
gyllerödsskolorna
som 00.l'ogva av SommtrmolI mars månad :hade det ·hunnit
_
·
.
les herrar motta den vackra och
bli. milt och dimmdgt, och i en I Molle beslutar man sig också 'jämna summan av 1.000 kr. och av
di!Dibank den första sön~gen i under årets sista dagar för att in· Mölle Vänner fick Mölle en vimmars körde fyril reaplan· ur Hal- tensifiera ansträngningarna att få pel att hissa på hamnstängen. Miss
lands flygflottilj rakt i bergväggen i gång en industri i samhället och Mölle val" ooksä i denna Iilånad I
'Vlid Grege.re backar, 'Vait"Vid såväl året avslutas i aningsfylld förvän- från Mölie och så beredde man 1
plan som förare :f6rlora1ies. Den tan inför vad det nya· ·året skall sig på att nra sommarens uttåg .
lugna fast~ söndapmo:rgonen föra med av händelser ute och med båtfärd i fackelsken till Rans-I
·
•
söndersl:ets av dånet och braket hemma och vad de kan innebära vik och bierabend.
vid ~ ~da flygol!.ckan, för den egna hembygcten oc:h d~.n
.Storm och böljor hamt tystna till· i
den f~ta V'ld Kull.~g: Formid- egna byn. Ett ?era timmar. for ett av de större av •somn:uirensl
dagstimmarna. upplöstes i ett hek- långt avibrott i den• elektrlSka .evenemang, då H. M;. drottningen/
~. infemo. av . frene~ . och s~everansen en 'Sönd~gsmor- e~ vacker o~fterm.iddag l!e-;
tragliiikt J:.etande eflter de.forolyck:a- gon till$ammans med, bensm- .och sokte det nyrestaunerade och som
de.
·
oljebrist ger med tanke på den Erstahus nyöppnade hotell ElfverSenare i mars månad beslöt XllJU- stora sårbl:!:rheten i · v~rt välord- 1on, varvid stor mottagning annicipalfullmäktige med sex röster rutdie samhälle en ohtstig upptakt ordnats qch drottningen fann
mot fyra att nedJä8'ga dri.ft.en vidl till jul- och nyårafirandet.
E1'5tastiftelsens nya anläggnili.g
Mölle va;rmbadblus "och däm\ied in- Trots allt måiste sägas att 1956 mycket tilltalande. På månaden
ledides en lång och intensiv diskus- varit ett gott år i Kullabygden sista dag inleddes raden av långa
sion _om för och emot. Den tesul- med välgång och tursa1P>het, inte och debattrika sa.rnmanträden med
terade så smflmlngom i att 'Mölle minst med tanke på • vä1bärgaG Brnnnbys fäder och· man had
kvinno.förening bi.J4ades i slu~t av gröda o.ch en trots förändringarna bl. a. vid premiären att diskutera
a·pril och ett storartat arbete sat- i turlstvanorna genom motorismen den sinande vattentillgången i!
tes i gång till. barllb:usets fromma. stor och lönai1de turistinvasion:. Kullabygtden, som hade till följ
Vi'å årets slut hade· samhället fått Mån.ga och friska nya inUia:tiv har sama::rbete i denna ft"åga mellan
in 10.500 kr. i frivilligt hopSikrapa- också tagits till upp:rustning av kullakommunerna. I • september
de bi&:-a;g och så :hade män •också turistorten Mölle, inte minst ge- kom Mölles och somrna\"ens "försdessförinnan ändrat sitt beslut så nom ett blomstrande och• för full ta" köpenharnnsbåt och kvinnoatt ·badhuset fick vara öppet över maskin arbetande föreningsliv.
föreningen slog si.tt andra stora
sommaren. Den största repa.ratio- )
~
)~
slag med en förnämJig utställning
nen, som gick lös på 20.000, beslöts
av vacker konst och · 'Underliga
. i oktober och på nyåret 1957 ·vändjur.
'\tar man sig att få bada i oljeväTmt
Dessförinnan :hade' fågelviks. vatten och i elektriskt uppvärmd
klubben på sommarens roligaste
.torrbastu.
_
auktion med muntrationer fått in
en vacker summa pä några hektiska kvällstimmar.
September vid Kullaberg blev,
mycket vacker med underbara l
månskenskvällar, som dock förmörk&<k!s av ett etort kabelfel,
som under två dygn lade en stor
del av Mölle och Kullens . fyr i
mörker. Söndagen den 23 september blev för övrigt en senkommen baddag av stora mätt.
Början av oktober blev' september lik i fråga om solsken och på
solskenshumör beviljade också
:.\fölles färler -.?o.ono kr. tHl varmJ·:"!'" ;: :". 1·;·:--, v mun ll~ck tätt det
.
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Torsdagen den 3 jan. 1957

Fredagen den 4 jan. 1957

lf~~ ~~~~~.~:.~i~ ~:!!i.~!~:..j'

ningsfullt årsskifte vid Kullanäsan näs.
unde1· värdiga ·former. De oseder ·
.
- som kommit till synes i huvudsta· )funiclpalsamhällcnas antal är
: den och också på andra platser är vid årsskiftet 129 och skatteuncler. svåra att tänka sig i våra bygder. laget i flertalet har höjts men, upp: Den högtidliga · nylirsguclstjänsten går endast i ett. fåtal fall till över
1 i i\iö\le vackra kapell med lnspire- I 0 proc. Utdebiteringen i de flesta
· rad precllkån av kyrkoherde GiJsta är oförändrad men har höjts .i .l:i
Wifzell liestn-kte också det allva'r c .h sänkts I 1:1 såml1ällrn. Den
som bö1· bcåktas I liv och leveme hög,;\a skatten .uppgå1· till .:l :kr.
vid årens växlingar.
och den lägsta till 10 öre. I ett
samhälle upptages inte någon mu.
·
•·
nicipab•katt! 4\IPdeluttagct är 1: 59
Inte desto mmdre nås_ ock~a vå- enllgt i<enaste beslut.
ra b~·gdcr nv dystra tidender. 1 I Mölle är skatteunderlaget om·
den ~.1'.ngö1:e1~~·. so'.~ på. n~·?~;s~a: kring :JO kr .. pc. individ. ·varvid
~en l~stes 1 \·aia k)rko~. · kinct hela skatten slås ut 11ä antalet In,
arkelm;kopen om den ltlltaganclc dlvider, antln"'en de erlägger skatt
~nykterheten bland . vårt folk. eller inte.
b
Även på detta område torde dock ~ _ · _
kunn~ sägas, att ~år bygd står s~g Nyår äi· de goda önskningarnas
gott 1 fråga om lagt. antal fyllei 1• tid. För Brunnbv"kommun önskar
f~ll. Detta är kanske int4;_i oc;_h fö1· vi. framfiirallt fortsatt arbete på
sig .att skryta ll\ed i J_amf~relse utbyggnad av vatten· och· avloppsmed många,.anclra :ivenska b;ygder, anläggningar och inte minst möjmen med .hanirn till det ~tora an· Ugheter till lokalise1·ing av indu·
ta!et utskänkmngsst!llen 1. Brunn- stri· och hantverk, som i nuva1·an·~:y _.ko~un och K?llab~ gden i de tid anses vara så viktigt att
o".r1gt. ar n~kterhetst1llst~nd~t. an- sprida ut på landsbygden. Självmärkm!lgsvar~ gott. Den hbei-al~s~, fallet är också att en goo sommar
s~m. vid ,,beviljande av utskänk· och fortsatt utveckling av turistmng.tlllstlind kommer till synes Industrin är av största betvdelse
! kom.?1unalfull1!'äktige ~ai· ~Utså fijr vår bygd. Och härmed får vi
inte fort mec;t ':'g att n) klet hel.lr önska en god fortsättning pil det
tUIRtllndet församrats på grund nya året
härav. Vilket är att vara tacksam
·
GQ
för och nog måste anses utgöra
ett bevis på kvalitet bland befolk·
I '
ningen. Hade så inte varit fallet
hade kanske inte antalet rättlg·
heter ·varit så många. Vi har dock
Ingen anledning förmoda att" fö1·· 1
hllllandena hä1·utlnnan skulle · för·
sämras.
Betydligt tråkiga1·e är de stän· ;
dlgt. fortgående befolknlngi;minsk- 1
nlngen på landsbygden: Hela· 50 :
person.er l Brunilby under är 1956. 1
! Detta tidens teeken torde inte va- ~
· ra särpräglat bara fö1· vår trakt, ·
I men här liksom annorstädes bör '
I som motvikt' åtgärder sättas In att ;
motve1·ka . den sna1·t sagt naturli· ·
· ga befolkningsm.inskningen inom 1
· modernärigen.
·
!
Vid årsskiftet tillskapades ·en· l
• dast en ny köping, vilket minner
I om den utredning, som på sin tid
I gjordes om köplngsbildnlng av '
Brunnby kommun. Vid· den sena,;te
köpingsbildningen uttalades, att ~
det var naturligt att så· skedde in· tom kommune1· med tätort. Hur t
r man ser på frågan då det gäller c
kommun med tre tätorter· är för t
dagen Inte aktuellt. men kanske ,
vore de.tta ändock en 'väg att ak· ~
:I tivisera •vecklingen Inom tätor• terna för ått ersätta avgången in· I
1 om jordbruksdistrikten, som hit·
i tills o~vivelaktlgt varit. av. stor do- I
\ minans Inom samhälls- och·förvalt- t
'. ningslivet. F annan sak· lir. att 't
',hela Kullanäsa:1 är ett stort oinrå· '

E/ektris~a

lfuset har gjort
entre i Ryhuset vid Mö'

1

G4rden ligger utmed stora landsvägen och torde vara be
200 dr gammal.

Envar som kommer pi lands. håller en häst för de nödvär
vägen mot l\lölle kan nog inte und- körslorna. Korna finns Inte n
gl\ att Uigga märke till det lilla ra på gården utan man har ;
riicla huicet med en vitmenad ba- gått tUI kreaturslöst bruk.
garugn vid kurvan strax före GyJ. bagarugn som man ser utväi
leröds skolor. Hinga kanske fruk. på byggnade11 användes förr
tar för trafikolyckor där vägen brödbak för det egna behsvänger och huset slcymmer sikten. men numera kommer ugnen
!-len någon sAdan ol.ycka har Teter. till användning utan utgör er
llgt inte inträffat här. Det egen. en pittoresk påminnelse om. !
domllgaste med denna gamla bygg. na tiders arbete.
.
nad är dodt inte dess ålder eller Innan familjen Nilsson fly1
l~~~dssitt utan att man inte In i huset beboddes gården a
furran till Julen 1936 fått elektriskt familjen Ola Persson där h
ljus, ..fastän fastigheten ligger i en dem hade tjänst på Krappert
så tätbebyggd trakt och alldefes
Sedan hr Nilsson gjort fram:
intill Mölle.
ning till Mölle elverk om ele
Gården är arrendegård under fiering av gården beslöts att b
Krapperup och . arrendator lir ut ellinjen Ull Ryhuset. i
lantbruk;ire Otto Nllss0n. Gården medförde dock en stor kos
heter Ryhuset och hr Nilsson har som inte täcktes av anslutn
bott i denna fastighet sedan barns- eller förbrukningsavgifter.
ben och hela tiden fått lysa sig grund av att linjen passerar G
med ·fotd'genlampa. Eftersom hr röds folkskola erfodrades av
Nilsson snar·t fyller 67 år och in· nlska skäl att· ledningen på d
träder. I pensionsåldern kan man sträcka lades i kabel, vilket fi
alltså förstå att det känns skönt rade kostnaderna. Arbetet s~
att äntligen få riktigt ljus i bosta· samband med förstärkning a·
den. Han tycker också att det är linjerna till skolorna som hl
på tiden, fastän han Inte anser varit den yttersta utposten p
sig ha haft så stor olägenhet av verkets nät. Kostnaden för ele
den gamla belysningen, då han fleringen av Ryhuset berä
går upp med solen och lägger sig uppgå till 4-5.000 kr., som ar.
tidigt.
nlngsavgifte erlägges 375 kr.
Byggnaden är mycket gammal, 1.000 kr. i extra avgift på g
hr Nilsson är Inte säker på dess av den höga kostnaden. Elv1
ålder och uppskattar den till 150 har emellertid skyldighet att :
-200 år. I olägenheten om 3 rum alla förbrukare Inom distribut
och kök har man nu fått in det området med elektrisk energi
elektriska ljuset förutom belys- för man Inte tvekat att gå i
ning i &tallar och uthus. Arealen fattning härom trots de höga
omfattar 4 tunnland åker och mannaderna.
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Debatt hos brunnbyfädema
om brandalarmering i .Mölle

.·-

..
.
in ;. Hr ·.aror· l'~on· tyckte att då 1··-Nykt~hetsnämndens ~;h:. Hem• Brunnb:rfadern~~ röred~ll '::; den gamla sprutan reparerades värnets årsredogörelser lades utan
hsta i torsdags hor::dtntt;. t<lå rc· förra året så kunde den duga än, erinringar till handlingarna. Nyk·
kortaste, m:~ ~vvder t
~n enden nu. Vt kan väl anlita också andra terhetstillståndet inom kommunen
. la.uvtt!tU:b .. n ~-~ reprlkskif. brandkåre1·s hjälp.
är 1 stort sett gott även efter sp.rlroran
e namnva a
k
Hr Hasselberg återkom 1 detta tens frisläppande, men de omhänten, och det var fr~n om eff~;· ärende till de .höga kostnadema dertagna fallen är svåra. Ingen
Uvisering ':h o~la":lng efter för brandväsendet. Tillstyrkan till särskild försämring bland ungdobrandalarme ngss:rs eme
n den effektivare alarmanordningen men.
1
Kommunalfullmäktige _har rätt
1an~.:atlse:i:f8: tv •. ~~;5!~: ~:.~. gjordes för att vi skulle slippa köl\ ~e oe rr0
e ~ad st 1 1 lek. pa denna spruta. Fram för samar· att för varje oktrojper1od yttra
na
rgr: [ l\~'~I n n r
bete med andra kårer och avslag sig, angående tillämpningen av
saksfabrl en
e.
pil framställningen.
,
· rusdrycksförordningen, men beBrandalarmeringen i Mölle sker
Brandchefen upplyste, att sam- slöt att denna gång avstå från sin
nu genom utlösning av tyfonen på arbete givetvis sker med andra kå· rätt, dä av. länsstyrelsen utfärda·
brandstationen och kallelse per te- rer och att kostnaderna därför är de allmänna anvisningar nära
lefon till brandmännen. Att.syste- rastställcla genom avtal, varför en överensstämde med kommunens
met fungerar snabbt och effektivt av hr Persson yrkad undersök· . tidigare vttrande. ·
.
är känt och omvittnat. Efter ~u- ning av kostnaderna för samarbePil förslag av lönenämnden med
tomatiseringen av telenätet ville te ansågs onödig. Noggranna un- , Instämmande av kommunalnämn.
brandstyrelsens majoritet ha kvar· dersökningar har företagits före den beslöt också fullmäktige att
samma system men hr Karl Erik. förslag om reparationer eller DY· samma löner och pensioner jämte
Bengtsson hade i branclstyrelsen Inköp.
tillägg som 1956 skall gälla nu ock.
reserverat sig för endast tyfon.
Hr Henry Svensson hade fått så under första halvåret 1957 och
Bara ty!on . kostade 5.000 kronor uppdrag att vara .chef vid Arilds- om en mindre ändring i tjänstgöoch 41:a0 1 kvartalsavgift, al~ I, sprutan i händelse av krig men ringsreglementet.
·
och tyfon o. telefonalarm 9.000.- visste inte om man måste behålla
Till att avgiva begärt yttrande
och 125:60 I kvartalet, alt ~I. Kom- den.
angående Allmänna statsbidrags·
munalnämnd~n hade fölJt reser- Brandchefen meddelade dock att beredningens betänkande om förvanten och tillstyrkte alt. I. Full- det årligen lämnas uppgift på enklad statsbidragsgivning till
mäktige följde emellertid brand· 11prutor och personal och att civil- 'kommunernas kapitalutgifter ut·
. styrelsen och to~. det dyrare alt. försvarschefen går efter denna vid sågs skogsmästare Erik A. Eriks. I. Materialet beställdes redan nu beordrlng.
son· kommunalkamrer Knut Frel" för att kunna levereras I ~amband
Efter ytterligare inlägg beslöt gard och distriktsövcrlärare Gösmed automatiseringen 19.,8.
fullmäktige avslå framställningen ta Bråhed
Brandchefen Gösta Andersson om en spruta till Arlld och där·
Brandmännen fick rätt att an.
talade för alt. Il~ och framhöll, att med försvinner troligen också den vända kommunens brandmaterial
vid alarmering med enbart tyfon brandkårsavdelning, som varit sta. och att lä ersättning vid iltryck·
blir endast en man kallad. Natte- tionerad där. Den gamla brandbi· .nfng till andra olyckor än eldstid och vid storm kan det hända len av 1939 års modell är troligen '.olyckor med den inskränkningen
att tyfonen Inte hörs och att Ingenting att använda utan spru· enligt kommunalnämndens förbrandkårens utryckning äventy. ta, varför avdelningen sannolikt lslag att nian får betalt endast för
ras. Andra brandkårer .hai· gått Inte heller skulle få någon mate- använd tid i den mån uppgörelse
över till alarmering enligt alt. Il, rlal alls om den skall behållas.
Inte kan nås på platsen.
om det andra inte visat sig \"ara
Vid ett föregående sammanträ- . Framställningar om tillstånd till
tillräckligt effektivt.
de hade fullmäktige beslutat om rusdrycksutskänkning under näsReservanten Karl Erik Bengt11- höjning av sotnlngstaxan och ta oktrojperlod hade inkommit
son menade att man kan gå över höjt tillägg på sotningstaxan, vll- från 15 restaurang· och hotellägatlll det dyrare svstemet sedan man ket fastställts ~v länsstyrelsen, re och bifölls som vanligt av full·
provat det billigare. Man kan ock- som också godkänt byggnadsarbe- mäktige utan debatt, nämligen till
så sätta upp starkare tyfon. Hr tena vid den nya folks~olan_ i Ny- Stramlpensionatet, Turisthotellct.
Linus Hasselberg ansåg att kost- 1 hamnsläge och medgivit statsbi· :Hotell Kullaberg, Grand Hotell
naderna för brandförsvaret i kom-, drag med 180.000 kr, va~av för ett 'Arllcl, HQtell Mor Cllla, Hotell
munen nu borde ha nått toppen, klassrum 400 kr och för gymna- Ryclström, Strand Hotell l Arlld,
men det tycks l alla fall vara bätt-1 lltiksal 2.400:-.
Hotell Lerman, Hotell Tallbacken
re att gå in för alt. Il. Det är stö-:
l Strand'!>aden, Pensionat 11.lårt~nsrande att väcka hela Mölle med
son, Lerhamn; och Pensionatet
en vrålande tyfon mitt l natten.
:) i 'f' J{ 'I
Strandham,. Nyhamnsllfge.
.1- / C
11J ' /
Hr Bengtsson kom Igen och .
•LI[ ·-r
f
Till ~y .ledamot I ta::ceringsn~~nundrade hur många larm, som gått 1
den for 2:dra taxermgsdlstr1ktet
nattetid varpå brandchefen upp-I
efter lantbrukare Artur Paulsson.
lyste att I fjol var det Inte mer än·
Mölle, som blivit kronoombud, ut.
ett men förra året ·igen var det
lsågs lantbrukare Bore Bodelsson,
. flera. Det är mycket svårt att för· Mölle. Lä1'.~styre~en · förordna.de
utSäga om det skall bli så eller så
till ai;betsloshetsnamnden enligt
många larm pr natt eller dag. Det
tidig:ire avgivna förslag föredrogs.
är bättra att bygga ut m
· gång än att det skall bellö~ hända en olycka först. En bra alarm·
apparat är ett mycket gott larm·
skydd. Hr Bror Persson tyckte
som Hasselberg att kostnaderna
nått toppen och Instämde med reservanten. Brandchefen kom igen
och påvisade de snabba utryckningar och de värden som 1·äddats
tack vare god alarmapparat och
fick Instämmande av hr Frank
Elfverson Hr Eric Rosenqvlst. an·
säg· att nian l denna sak fick ta
hänsyn till brandchefe°' sakkun·
,
skap.
1 Den gamla brandspriltan i Arlld,
'som kommunen numera Inte är
skyldig att hålla, hade brandsty·
relsen föreslagit skulle ersättas
med en ny till en kostnad av
5.435:-. Kommunalnämnden ha·
de efter votering tillstyrkt brandstvrelsens förslag.
"Brandchefen Gösta Andersson,
anförde bär att det var nödvän·
dlgt att ha tillgång till en ·tredje ·
spruta, om man skall _kunna få ;
upp vatten till de höjder som
finns och ·pekade på Hotell Elfver- 1,
sons brand.
'
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Mölle varmbadhus öppnas åter i dag,

salta tångbad ovanlig specialitet
I dag slår Mölle varmbadhus
åter upp portarna för allmänhe·
ten efter en genomgripande repa·
ration av den värmetekniska an·
läggnngen och bastun.
Fast 20.000 kr nu lagts ned p!i
badhuset är det i denna omgån~..
' en inte så mycket som syns utät
förutom bastun, som gjorts om
till elektrisk torrbastu. Men bak·
om kulisserna liar stora föränd·
ringar skett. Den gamla och sönd ·
riga kokspannan har ersatts mecl
en ny oljeeldad. Den gamla varm
vattenberedaren, som också tjänat
ut, har fått vika för en ny pt3.000 liter, pumpar och rörledningar har bytts ut mot nytt där
det gamla varit uttjänt och klo
reririgsanläggning har inmonte
rats, så att man nu kan vara ab
solut övertygad om 'att kunnci
njuta av de salta varmbaden i
oklanderligt vatten.
Som· bekant avslogs ett för<:1la~
av municipalnämnden om repara·
tioner i badhuset för ett par år
sedan och detsamma stängdes, då
man ansåg att det blev ·för dyr
bart att driva badhuset och df'SS·
utom lägga ned stora pengar på
reparationer. Vad som då var en
klok ekonomisk politik har mel·
ertid nu lindrat sg i det att Möl·
e Kvinnoförening genom frivilligt
öreningsarbete samlat och ställt
edel till förfogande för repara
·oner, . varvid även AB Kulla
ergs Natur och ·badgäfrter lämnat
idrag. Ungefär hälften av ~e nu
Ett avsnitt av den nya torrbastun.
·orda utgifterna har µian på så
.
"tt ställt till ;;amhällets förfogan.
Det är att· hoppas, att efter på helt andra, dagar än ·för ~all·
e och resten har samhället till hand som badhuset förbättras yt· mänheten och det kan upplysas
·jutit. Det friviJliga arbetet för terligare och dessa bad blir mera för den som har intresse därav,
dhuset har 4ock inte avslutats. kända, frekvensen skall öka till att noggran desinfektion sker ef·
tan man hoppas också kunna båtnad för både den badande och ter varje gång.
·
··
1
mla in ytterligare medel, för för badhusets ekonomi. En skala Konstruktör och. kontrollantför
t kunna skaffa nya detaljer, bl av flera olika priser fö.rekommer den värmetekniska anläggningen
badkar och se byggnaden me· för baden vid badhuset. Det är har varit ingenjör Bengt . öster·
tilltalande såväl ·interiör, som inte omöjligt att överväganc\e berg, Höganäs, och entreprenör
te1iör.
kommer att tas upp om mera en· Nyhamns Rör· och Mekaniska
I oeh med de nu verkställda hetliga taxor, men det är natu>:· Verkstad, T. Andersson, Strand·
rbetena hoppas man kunna gö· ligtvis inget som hindrar, att baden. Bastun har ombyggts_ av
a .inbesparingar så att drift~n grupper, föreninga1• eVer liknande sni$are Karl Axel Holm i Arlld
!il', mera: lönande. Den gamla gör framställning till municipal· efter ett förslag, som kommit till
astun kostade mycket pengar att nämnden om att få tillämpa nå· användning i Brunnby folkskola
ärnia upp och det blev ändå in gon viss taxa· för medlemmar el· och elektriska instafl!ltionerna
e helt tillfredsställande. Den har ler vid bad i större enheter.
har utförts av Höganäs Elektriska
· rtu isolerats på väggarna med Flyktingförläggningen har hvrt Byrå AB. För mureriarbeten bar
korkbeklädnad innanför karos,:;eri-,bastun vissa dagar i veckan för bröderna Wessman i Mölle sva·
panel. Det hela gör ett myr.kf't att de ungerska flyktingarna skall rat. Målningsarbeten utföres av
snyggt och propert intryck. Vär· få bada. Anläggningen disponera!' badhusets personal.
men kommer från ett elektriskt
värmeaggregat och ger en torr be - - - - - - - - - - - - - - - - . . . : - - - - - - - - - - -....
haglig .bastutemperatur, som kan
Elinstallationen i Mölle varmhadhus
bli mycket högre än i bastu med
utförd av
vät värme. · .
·
Nyttan av bastubad betonas av
Höganäs Elektriska Byrå AB, Höganäs
alla som har med badning att gö.
ra, och då denna badform ingår
i skolbaden förstår man att det
är viktigt att bastun är av så
god kvalitet som möjligt. De sal·
ta varmbaden,· som serveras med
Nyhamns Rörlednings- & Mekaniska Verkstad
eller utan sjötång, rekommel'\de·
Entreprenör för värmetekniska anläggningen
ras också av läkare. Det är inte
många badanläggningar, som har
vid lUölle varmbadhus,
rlessa hälsosamma bad på sin
"matsedel".
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Konfektionsfirma från Borås
intresserad av Mölle-fabriken

Hr.mkur•"n å
Industrfrestau· 1':Ct1fr föredraget fick mötesdel·
i lföganäs hade åter en tagarna ställa frågor och många
stor 1lag I giu· rmr man fått över· hegagnarle tillfället att fä olika
läkaren. dr Nils I.ind11vist f1'l\n Mpöriunål belysta av läkaren.
Brunnby kommunalfullmäktiges I fastigheten har inte varit drift,
llA11'in:thm·g. <om fiit•edragi;hillla· Hlancl :inn~t friigade man om .J>0sammanträde i nästa vecka upp-lsedan leksak•fahriken lades för tvi
:11,_ Au<litorict. vm· <lort och me<I liovacc·1ner111gen och d1· I.mdtages av många rutinärenden. Av i1r sedan. För•lag har helt nyll<piint i11tr1·,;s~ följd•• mn \"ad <Il' qvist tllln\dde Slidan; l:lkulle ett
stort intresse för kommunen och gen kommit upp för •amh;.Heta
;l.ln<l<1vl<t hmlc alt <iiga I sitt lim- barn drabbas av poho efter vacMölle munlclpalsamhälle är emel- tecknande a•• horgrn för att få
ne. so111 han h<!llllat "1111ir skall cinerlngen sil får sjukdomen dock
lertid kommunalnämndens förslag igång lnch1stri i;!en. På •istone har·
jag gi1 till doktorn, mamma?"".
r.tt hl'l.nlll1,>t lindrlga1·e förlopp
: om tecknande av borgen i lån för kommunen Inkopplats på ärendet,
Inköp av industrifastighet i Mölle. varför man från muniripal11amhäl.
· T11l11ten hrn<kre\· ingiiendc och lin om ymvning Inte harle tikett
Som bekant har frågan om sam- Jets sida förhållit sig avvakta I
fiing<l:\11;9.e olika <jukdomssymp- och . med . vaci:!nering Inträder '.
hällets övertagande av den lediga väntan på kommunens beslut I
·tom holi harn och han gav många vannhgen rntr. furlamnlngar.
1
fabriken en tid legat I stöpsleven. frågan.
: grnla rihl niir man hHr ~fika lä- Sont vanligt ingick kaffesamDet är inte meningen att Brunn.
kare odr inte. I allmänhet är kviim I denna populära mötes- 1 \
hy skall köpa ·fastigheten utan enrlf't nog hiittrc alt ri\1lgöra med <erle.
. dast teckna borgen för en industri.
rloktnrn för mycket iin för litet.
idkare som söker lokaler l Mölle.
En firma I· damkonfektlonshranschen från Boråstrakten vlll nu
förlägga sin tillverkning till Möl·
le. Denna slags Industri är vad
man helst vill se. lok~lerna passar
utmärkt och Industrin som Sådan
är ju mycket litet störande I bad·
ortssamhället.
Huruvida Mölle
samhälle även skall engagera sig
/
genom borgen eller dylikt är ännu
inte klart.
1~111gP11
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\Kommunal borgen till.
Möllefabrik beslutad

F. d. Kullalrus som ntt dter skall bli fabrik
Ku111munalfu1Jmäktlgc I Brunn· tyfon I Mölle och alarm~rlng per
by sammanträdde I går kväll un telefon till de övri~ brandmän·
der ordföranrleskap av skogsmiis· nen. Förslag om tnkop av en ny,
tare Erik A. Eriksson. Bland kväl· brandspruta till Arlld av.ilogs ,
tens "lktlgare beslut va1· kommu· Fullmäktige ansJog 800 kr till höj '
nal borgen för !!0.000 kr. Denna ning av kommunala bostac!titillllgg
be•löt man teckna för ett lån till åt folkpensionärer och vidare an
AB Håkå. Jo'lllp Cam1·a•, Hälslng slogs 500 kr till Rädda Barnens
borg, för Inköp av falirlk•fa•tighet ungernhjälp.
i MöllP.
.
Vi återkommer med utförligt re·
Fullmäktige anslog 9.000 kr till ferat. ") \ "1
.,_ .., /
v.tL brandalarmetln ••ys~etT! ..I!'.~ _
\> lj 'i- f ::
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Brunnhyfädernas yttrande
över utskänkningsvinsterna
Brunnby kom111unalfuUmäktlges1!nköp och knapp uppmätning vid
yttrande önr 1W ini utskänk· utskänkningen är väl ändå att gå
nfngskommlU& betänkande angå• för långt I ogrundade antaganden,
1ende de ekonomiska villkoren för vilka dessutom har karaktären av
rasdr;rctsutskänkn.lngen innebär futtig beskyllning antingen den·
eu svNalllle '11dr11Jmlng med detta na nu riktas mot restauratörerna
mlirtllga' aktstycke. Enligt tom· eller anställd personal. Man fråmunallullmliktlges mening kan det gar sig om sådant nrkllgen hör
filrellgxande betänkandet Inte göra hemma I en offentlig utredning.
aU.,rilk på att ba trliugt djupare Fullmllktlge anser vidare, att
In på förändringarna I lön1111mbe- det enda rätta efter spritens fri-.
ten under påverkan av den fria givande är att slopa utskänknJngssprfUörsälJntngen.
skatten och låta utskänkningen
·Att såsom utskänknlngs~lnst- ske ?tan andra tillägg på utml.
nltermgsprlserna än som betingas
kpmmltWn räkna med vinst för res- av kostnaderna fnr hanteringen på
tauratörerna på s. k. övermål vid restaurangerna. .,
l

'

l.
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'ifiige~ska ·sk~Ikiassen i Mölle

får undervisning i Göteborg
~. ungerska kolonin i MöUe
tunnas ut alltmer, och snart kan
man antagligen få se denna koatlngent lämna lllölle för alltid. Nu
Renast var det den ungerska skol·
klaMt'ns tar att vifta farväl till
. Kallaberg - barnens f"örsta uppehillsplats I Snrlge. Därefter Ate,..
HfAr enligt lägerehl'fen på Grand
Hotrll hr Engström eadast ett 90tal av de ursprnagllga 400.
Den ungerska skolklassen pA 3C
ungdomar I Aldern 15-18 år kom
sA vitt lägerledningen har sig bekant fråll' Buda. Redan 1 öster·
rike anhöll den om att få kom·
tna till Sverige och att inte behöva skingras. Detta löfte gavs ovh
genom utomordentlig snmverkan
mellan arbetstnarknadsstyrelsen,
skolöverstyrelsen och de som skall
ta ansvaret för barnen 1 fortsä\t·
ningen har nu detta ordnats.
Livet 1 lligret är pressande särskilt för ungtlotnar. Inte minst un·
der puberteten med d~ problem

blir det nötning och svårt att fin· 1llv och svensk hemmiljö och pli
na ro för studier, vilket ju redan sA sätt få en mycket större och
vid normal bosättning och familje- värdefullare erfarenhet av svenskt
liv kan ha sina besvärligheter. samhillsllv. Därmed tryggas ock
Det är ju en gång viktigt, att des- så sA långt möjligt är de ungas
sa ungdotnar kommer i ordnade tnpassande 1 det svenska ssmhäl
förhållanden och fAr utveckla sig let.
·
till harmoniska människor l en De hem det här är lrågsn om
lugn och trlvssm tniljö, som Inte 1 Göteborg
visat sig mycket
står inför' hotet att endera dagen villiga att ta emot desNl ungerska
rlvns upp för någonting annat. ungdomar. Lektionerna ordnas l
Härvid har ett antal välvilliga och särskild skola, ämnena blir sven·
hjälpsamtna hem 1 Göteborg med ska, engelska, historia, sambäll&
landshövdlngskan Nystrilm och kunskap och tnatetnatlk - sllleKFUM 1 spetsen och med skol· des de vanliga skolämnena. Skolan
överstyrelsens välvilliga medver- siktar närmast mot en form av
kan skapat en ungersk skola fllr realexamen. Givet är att en fri
ungdomarna efter svenska möns- undervJsnlng 1 ett fritt land kom·
ter. Det blir ett slags lntemat, mer att vidga de ungas horisont
men eleverna är utplacerade 1 Hur skall det bil med de unger
svenska hem och fAr besöka sko- ska flyktingförläggningarna I Möl·
Ian pA regelbundna lektioner.
Je 1 fortsättningen vet man ej.
Hr Engström påpekar hur vik· Det är ej avgjort när det kommer
Ugt detta är för ungdomarnas ut· fler flyktingtransporter och vart
veckling. De unga flr bo i svenska dessa skall gå.
hem och lära känna svenskt hem·

bar

!
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Hört och Hänt vid Kullanäsan
~'örutom snöslaskrt häromdagen
. htu· vl i vinte1· hittills cncla1<t haft
av någon het)·denhct med
snöt.äck"· som endast \'a rade en
cia;t. De annars om ,·lntrarna
;a •goutcrarlc skol-frilurtsdagarna
me•I skridsko. eller 1<kldålming pa
Kullab,,rg har alldeles torkat In
Plter rättare snarare rrgnal ut.
Fast .. n dl'i - ska vi •iiga olycks·
i rrof~tcr - hctiinksamt menar alt
' iin är nct Jiingt till \'år och mvr·
ket kan hända i friiga om snö'åch
kvla.

Isnöfnll

·

*

Fisketlllgångcn har varit itod
fiir fiskare med kastspö och mån·
!(a hnr ersatt de ,·nnllga
vlnt., 1~
friijdt•rna med tlcn11a sport. Den
nylig"n timade olyckan, <Il\ en
kvi<llngeho fick sätta Jlvl't till \'icl
klipporna, väcker cloclt förstäm·
ning O<'h oro. vilket int" är till
gngn för tlenna spoi·tsgren. l•"ast
inga ortsbor I rP.gel eller m.vcket
•iiilan begagnar klipporna \"id fis·
ke. lutar man dock mot den åsikten att det kanske Inte skulle ska·
da med några slags skvddsa;,ordnin!(llr till skydd ocii hjälp ät
främlingnr. mm inte är bekanta
med eller b"nktar faromomenten.

*

..
.
O!'s•hattrr har \"I I rols cfot riimmi;:a och fuktiga värlrct \'aril bespnrmie frcin m.igra t;HrskUda för·
kylnings- elll'r andra epidemil!r.
Poliovacclneringen är dock en
spännande realitet för många
skolbarn och villrådighet finns
fortfarande bland föräldrar, trots
rle månira uppl~·snlngar som tillhandahållits genom press och ra·
dlo och Inte minst genom doktor
Linrl<1vists fiirrc'lrag inför Hemförbunrlet i Hiiganiis.

*

ka. l\lathllllnlngen I främmande
1:-.nd är gi\'etvis ett problem, men
fru Björn häller st~·,·t på att det
skall vara svt>nsk mat pA bordet
och får I det hänseendet starkt bifall av sin make.
Ue s\·enska barnen i skolåldern
får g-~ I holUindsk skola gh•et\'ls
:ncn en sven~ka ger dem orkFd
unricrvi~nlng för alt de Inte •kall
!?.lönuna ..sitt modersmål och
~ns1kter .I amncn, ·som anses nödvandlga enligt svenska förhållanden.
Viirmelednlng finns Inte utom i
lägenheterna I de större städerna.
Var och en får alltså elda sin lä.
genhet. Man har stora kaminer,
som pli holländska kallas karchel.
Holland är ju känt för •!!:la
vackra tulpanodlingar och den Jatte~ukelt av :;o·vackra tulpaner fru
DJorn "'e<lförde vid hemkomsten
betingade I s\'e1tska pengar ett
pris av 10 kr.
l~ontakte'!. metl h~mlandet . är
:inuc1 efterlangtad vid bosättm'.'.g
1 utla_ndet och denna 01-dnas for
fru BJörrts och hennes makes del
genom att ta del av nyheterna I
Höganäs Tidning, sbm regelbun~lct sä'.'.des till Vllsslng_en. Hur det
11~: •å ar nyheter hem1~rll'! alltid
k~~·komna då man vistas bland
Cramllngar och bandet med hem.
landet stärkes. särskilt genom ar.
tlklar och krönikor med lokala
nvheter frlin hemtrakten
·
•
GQ.
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Kattagille i Mölle

På ·traditionellt sätt flt"ades I
\"an virl rlimma ot'h fukt är gå:. kattagille på hamnplanen I
också .. Miille-flkkan ll0<1il Björn,Mölle. Barnen samlades utklädda
•om lmnnut •in fasta hosättning,._OCh· bearbetade den upphängda
ort i S\·erlgc och nu pä tredjE tunnan. Pä planen hade smyckats
årl!t hor I Holland .. Maken har <lä med ·flaggor och l det vackra vårett tillfälligt upprlrag för sin fit vädret tog sig det hela mycket
festligt ut. Många bade också pas1ma och fru Björn passar nu
att under sin makes upprirag 1 A sat. pA · att förlägga sin söndags1rika göra ett besök hos si u.tflykt till- Mölle, så att hamnen,
!moder I Möne: Herrskapet llJör var. full av bilar och åskådare. 1
är bosatta i VI is•ingen i Hollan
Kattakung 'blev I Ar F~ke.
~och vädret är diir niistan ständig Johnsson, som vederbörligen hyl·
.ganska fuktigt och rått.
lades och •uppvaktades med· ett
1 Fru Björn tycker gl\'ctvis
de vackert kattarls och kördes hem
: är Intressant och lärorikt alt b l granrlssmyckad kärra.
; och vistas i främmande land · På kvällen hölls kattabal hemt även om det Inte motsvarar d ma hos Cbrlster ·Elfverson, där,
!svenska förhållandena. Bolaget a · ungdomarna.roade sig av hjärtan&
skaffar ocl:) möblerar lägenheter lust.
för de arbetue-ocb tjäna
;
som måste vistas I utlandet, ocli
man ·har de( överhuvudtaget trlv·
samt. De. svenska familjerna utgör en koloni för sig och man träf·
fas nästan.~1"egelbundet varje vec-

!

'
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IKattakung
I

koras i Mölle
morgon

Förberedelserna pågår nu för
fullt till att slå katten ur tunnliln på Mölle hamnplan, korande
av kattakung och den efterföl~
jande kattabalen. Blir det vac-1
kert väder i morgon torde många
ställa kosan till Mölle på eftermiddagen för att åse det · tradi- ·
N S T lördag 2 mars 1957 tionella ~h smått burleska nöjet.

-

På brunnbyfullmäktiges bord
Nästa gång Brunnby kommunalfullmäktige sammanträder behandlas bl. a.
industrifråga·n i Mölle.
Sedan iv!almöhus läns företa;gareförening avslagit låneansökan frän den
tmtänkta ind'Ustrien fö~är kommuna:'lmämnden nu att fUllmäktlge
skall vidbl.iva sitt tidigaire beslut om
borgen pä 20.•000 kr. om industriföretagaren kan pä annat sätt anskaffa erforderlilgt förelsekapital pä. 40.000 kr.
Brunnby folkskorestyrelse har behandlat frågan om sanitära instalietioner 1 Brunnby folkskola och eventuell ytterligare utbyggnad av skolan.
Kommunalfullmäktige har härtill avsatt medel, men de får inte tagas 1
anspråk förrän efter utredllling om
eventuell utbynnad. Arkitekt Ffillp
Lundgren i Häl.singborg har pl skolstyrelsens uppd.rag. utarbetat förs1111r
Ull sanitära inStaHatloner, som gillas
av skolstyreleen. D&n nuvarande toalettbyggnaden bibehå11les men med förblndelsegAng tlli skolan och en eventuell gymnastlkSal. Det finns också
möjligheter att fä statsbidrag till
. byggiet. En förutsättning härfllr är
· dock att skoldistrHttet styrker, .att skoIan skall bestl i framtiden. Sko:ans
nuvarande barnantal är för litet,. men
ett principbeslut om samgående med

~

Gylleröd.s folkskola är nödlvändigt. En -/..
olägenhet med statsbidraget är dock
l
att
byggnadsföretaget uppskjutes ~
minst ett är. Det anses dock betänkligt att ställa frågan om den sanitära
l'
instalibationen pä framtiden i avvaktan
pä statsbidrag.
Skol:Styrelsen önska!r nu fullmäktlges besNt om att låta sig nöja med <J°
den utredning som finns angående skolans framtida utformning samt att ~
fullmäktige skaU uttala sig om huruvida statsbidrag skall sö)ms eiler ej. !
Om statsbidrag ej &kall sökas vill '
skoJ.styrelsen omedelbart ta 1 anspråk '
de medel, som finns tillgängliga, för '
omedelbart utförand;e av de sanitära .
in6taliationerna enligt förelliggan~
ritningar.
Angående bibehAllirnde av de nuva.rande skolorna inom kommunen ·har mafili·'ett·· styrtmnde · a:v\ vilka sk
som· bekant sammanträde hlmts om Inom :' ~ ·~ 'skall_ besi
centrallisering av undervisningen eller framtjden ellet:";:· ~te. ·Erinra' b
slopande av skollokaler. Genom det nu samma@1"111'1!t ~·,att den nYa ske
fattade beslutet synes skolstyrelsen l Ny~,Sil!P j{~ .på att StUpa
vilja sätta frågan om bibehållande av de sanitära anord1lingarna samt
slroIOrna pä framtiden, genoni att !Jlall maii änllu i dag där har torvm1
inte skall söka statsbidrag för de ·sa- ~t~ ·1 avvaktan pä att ·besv~
nltära installationerna i Brunnby 1.- ;r.e~ägan. skall av~ras. S
folksiol.a, Fullmäktig ehar ~ här Brumiby- komm~ skolfi:Agor äv•
i sin hand att avgöra; huruvida: stat&- f~tiden ll'Vgö.tas . ~ hänsyn
bidrag akal:I: sökas och därmed fram- toaletter· eller Inte~~;.

-.).: ,.-/
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Hört och Hänt vid Kullanäsan

I

I takt med ~en sti~ande solen klart salt vatten erinras. De~ nya
stiger : fågelkv1ttret över Kulla- torrbastun uppskattas mycket och
berg. De frostiga morgnarna för- tar man efteråt en gnistrande kall
mår inte nämnvärt dämpa vår- saltvattensdusch
kan man väl
känslo:na hos våra sjungande knappast kQJllDla längre i fräga
små vanner.
.
om hälsc>samma bad. Mölle Kvinl!Jfterfrågan på sommarbostäder noförening har vid ett par arbets- I
har också börjat ta fart och det aftnar åter upptagit verksamheten
går nästan ingen dag utan att för- sedan nyår. Någon Vårfest kan
frågningar göres. Erinras bör i man väl knappast kunna hålla fösammanhanget om att Firma Inge- re sommarsäsongen, då Grand Ho- l
borg Ny, fru Ingeborg Höber, i tell efter flyktingförläggningen i
denna angelägenhet är ombud för där skall undergå reparationer I
Kullens Turistförening och kost- och målning. Man håller dock på I'
nadsfritt knyter ihop kontakter att ordna med en jättestor tombomellan hyrei;gäster in spe och la, som skall ge många tusen kro- /
hyresvärdar. Många gånger kan nor och till hösten planerar man
det kanske vara twårt att få resul- höstfest i samma stil som tidigare. 1·
t~t, då efterfrågan är så ~.tor och Lägger man därtill att Fägelviks-1
tillgången på s()mmarbostader re· klubben nu vill börja använda
lativt begränsad, · så att uthyr- av sina hopsamlade medel till friningen klaras direkt mellan par- luftsbad så blir slutsumman att
terna. Men det är ändå värdefullt verksamheten till gemensam trevmed ett förmedlingsorgan. och nad bör lämna inte så litet resulmånga har också blivit ·hjälpta. tat, när allt blir samlat och färTuristföreningens skylt vid in- digt
: gången till affären anger. vart man Flyktingförläggningarna~ saga· i
kan vända sig µkso.m på de andra Möµe torde snart irara all. Så vitt ,.
platserna inom: Kulla\)ygden/ där intet oförutsett. inhäffar 'i sam- ·
~!';,l1~de. e~c; ·!ä!ynugt å~t Sig bjl~d med hittransporternå ·av nv•

.
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nf!.n på Mölle hamnplan, korande
av kattakung och den efterföl7
jande kattabålen. Blir det vackert väder i morgon torde många
ställa kosan till Mölle på eftermiddagen för att åse det · tradiN S T lördag 2 ma!s 1957 tionella och smått burleska nöjet.

På brunnbyfullmäktiges bord
Nästa gång Bl'.Ullnby kommunalfullmäktige sammanträder behand1as bl. a.
in<lustrtfrågan i Mölle.
Sedan .wlalmöhus läns företa.garefören!ng avslagit låne&nsökitn frän den
til!ltänkta industrien fö~lår kDmmuna'lmämnden nu att ·fullmäktige
skal'! vidb1lva 9itt tidigllll"e besl'lit om
borgen på 20.000 kr. om ind'llStriföretagaren kan på annat sätt anskaffa erforderH!gt förelsekapital på 40.000 kr.
Brunnby folkskorestyrelse har behandlat frågan om sanitära instaHationer i Brunnby folkskola och eventuell ytterligaN utbyggnad av skolan.
Kommunalfullmäktige har härtill avsatt medel, men de får inte tagas i
anspråk förrän efter utredning om
eventuell utbyggnad. Arkitekt Fflll.p
Lundgren i HäWngborg har på skolstyrelsens uppd.rag. utarbetat förslag
tlll sanitära installationer, som gillas
av skolstyrelsen. nen nuvarande toalettbyggnaden bibehå'ldies men med förbindlelsegäng till skolan och en eventuell gymnastlkSal. Det finns också
möjligheter att få statsbidrag til:l
. bygget. En förutsättning härför är
. dock att skoldistriktet styrker, att skoIan skall bestå i framtiden. Sko!ians
nuvarande barnantal är för litet., men
ett principbeslut om samgående med

Gylleröds folkskDla .är nödvändigt. En
olägenhet med statsbidraget är iiock
att
byggnadsföretaget uppskjutes
minst ett år. Det anses dock betänkligt att ställa frågan om den sanitära l'
instaJ;Itationen på framtiden i avvaktan
på statsbidrag.
Skol'5tyrelsen önska.T nu fullmäktiges beshl.t om att låta sig nöja med
den utredning som finrui angående skolans framtida utformning samt att
fullmäktige skaH uttala sig om huruvida statsbidrag skall söJta,s el!ler ej.
Om sta'tsbidTag ej skall sökas vill
S'kolstyrel'Sen omedelbart ta i anspråk
de medel, som finns tillgängliga, för
omedelbart utförande av de sanitära.
instaliationerna enligt förelllggan~
ritningar.
Angående bibehållande av de nuva,.
rande skolorna inom kommunen har mana· ett styrllande l 'V: vilka s
som bekant sammanträde hål'Uts om inom · ~ 8'mi .skall be
centralllsering av undervisningen eller fraintidlen eJlei:.~~ .tiite; · Erimås
slopande av skollokaler. Genom det nu sa.mma®anget om·.att den nya si
fattadie beslutet synes skolstyrelsen i Nyhaliuisläge ~ på att &tui:
vilja. sätta frågan om bibehål:lande av de · .sanitära · anordnl.iigama sam
skolorna på framtiden, genom att man
äniiu i 00.g .där har torvr
inte skall söka statsbidrag för de ·sa- klol!ll~ i avvaktan på att bes'
nltära installationerna i Brunnby I fenb,1.gsfrågan. skall av~ras.
tolksii:ota, Fullmäktig ehar al-IJtså här Brunnby kOmmyns sko~rågor ä
i sin hand 111tt avgöra, huruvida stat. fraintiden 8.'Vgötas me4 hänsyr
bidlrag 9kal:l sökas och därmed fram- toaletter eller inte?~~ ·
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Hört och Hänt vid Kullanäsan

I

I takt med den stigande solen klart salt vatten erinras. Den nya
· stiger . fågelkvittret över Kulla- torrbastun uppskattas mycket och
berg, De frostiga morgnarna för- tar man efteråt en gnJstrande kall
mår inte nämnvärt dämpa vår- saltvattensdusch kan man väl
känslo_:na hos våra sjungande knappast. komma längre i fräga
små vanner.
.
om hälsosamma bad. Mölle Kvin·
Efterfrågan på sommarbostäder noförening har vid ett par arbetshar också börjat ta fart och det aftnar åter upptagit verksamheten
går nästan ingen dag utan att för- sedan nyår. Någon vårfest kan
frågningar göres. Erinras bör i man väl knappast kunna hålla fösammanhanget om att Firma Inge- re sommarsäsongeri, då Grand Hoborg Ny, fru Ingeborg Höber, i tell efter flyktingförläggningen
denna angelägenhet är ombud för där skall undergå reparationer
Kullen.s Turistförening och kost- och målning. Man håller dock på
nadsfr1tt knyter ihop kontakter att ordna med en jättestor tombomellan hyresgäster in spe och la, som skall ge många tusen. krohyresvärdar. Många gånger kan nor och till hösten planerar man
det kanske vara iwårt att få resul- höstfest i samma stil som tidigare.
tat, då efterfrågan är ·så stor och Lägger man därtill att Fågelvikstill.gången på sc;>mmarbostäder re- klubben nu vill börja använda
lativt begränsad, ' så att uthyr- av sina hopsamlade medel till friningen klaras direkt Jrie.llan par- luftsbad så blir slu~wnman att
tema. ~en det är ändå· värdefullt verksamheten till gemensam trevmed ett förmedlingsorgart . och nad bör lämna inte så litet resulmånga har också' blivit -hjälpta. tat; när allt blir samlat och fär,
·
. Turistföreningens skylt vid in- digt
'gången till affären anger. vart man. Flyktingförläggningarnas saga· 1
kan vända sig liksom på de andra Mölle torde snart vara all. Så vitt
platserna inom Kullabygden, · där intet oförutsett inträffar i samhandlande etc. välvilligt åtagit sig b~d med hittransporterna av nya
att vara ombud för turistf~renin- kontingenter från österrike upplygen.
ses att man väntar det hela skall
Det är nog inte heller, otroligt vara avvecklat inom ca 14 dagar.
att de mera.bofasta sommargäster- Därmed avslutas en kort men hekna kommer att trifas ~tre nu då tisk och ur historisk synpunkt vikde fått möjlighet att inom före- tigt skede 1 Mölles historia. Mölle
ningslives ram ta del i gemensam- har varit den plats där den störsma angelägenheter. Föreningen ta ungerska flyktingförläggningen .
Mölle Vänner har där säkert en varit tillfinnandes samt där flykuppgif~ att f~lla och man kan. sä- tingar bott först och längst i läkert vänta· sig många trivsamma ger .i Kullabygden. _Även underuppslag till kommande säsong.
visning i folkskola, som vederbörI denna· riktning går väl också ligen upmärksammat anordnades
'.
'
iordningsställande · av badhuset, först här. .
. ..
. ..,... GQ.
om vars hälsosamma ·bad i kristall-

~· H6;~ ~h )IJ~t lliJKuf/~;,/i~~n
Vart man kommer i värt av- na lösas i bästa samförstånd tll
långa land hör man ofta att Kulla- nästa mörkersäsong inträffar. D
bygden och Mölle mer Kullaberg är väl endast tekniska eller ek
är en vacker plats. Och· efter e:p. nomiska skäl som kan stå em
tids bortovaro kan man inte utan en hur god belysning som hels
att instämma i de · entusiastiska Bäst vore givetvis de numera
yttrandena. Särskilt nu på våren vanliga lysrören, men de kan in
med all dess Jjuvlighet. Blåsippor- komma till användning förrä
na vid kapellet sticker bJ~·gt och strömstyrkan ändras.·
.
~blått upp mellan fjolärsli:iv .öch . På månda~eri står Erstahu
, torrt gräs. Så blyg och ringa den som värd vid kapellsyföreni~en
: lilla blomman ser ut, har hon arbetsafton. Det är naturligt o
· ! dock en stark dragningskraft och riktigt att dessa båda institutione
. förmår sätta igång åtskilliga bilar sin;~ i kontakt med varandra. De I
.med blåsippsplockning soin mål. ta~·nå får säkert uppleva e 1
_ _ _
högil~lig stund i de vackra . lok
På våren brukar_ man också i lerna. ;-OC~ i den goda stämnin
, l\fölle fira
vaiborgsmässoa~t9ll som där Iåder.
: med bål på fäladen och diverse in-,-··.-GQ.
; slag, Mycket folk brukar komma I .·
i tillstädes och då vädrets r:p.akter
.,., ___.~ /
./
-·
· varit gynnsamma i vårkvällen har.
stämningen 'varit god. I fjol träd· .
de fridlysning av fäladen. i kraft. '
Den sträcker sig från gränsen av
· Mölle1'1 nuvarande byggnadsplan
tll Lerhamn i söder. I fridlysrungen stod uppräknat eller underförstått vad som inte fick göras och vad som var tillåtet. Om
inajbål · stod emellertid intet
nämnt och det är inte utan att
man W'ldrar om denna tradition.
skall förhindras genom det inträdda förbudet eller om man
,skall behöva .·söka en annan om
·ej så vacker och lämplig plats.•
Nu· . har man emellertid . satt
igång utredning
att via.' läns' styrelsen få upplysning . p~ '<tenna
·/punkt. Tråkigt om denna sed .skall
, förhindras på denna plais men
.knappast tänkbart, att nämnden,
.isom står för arrangemangen på
,valb6rgsmässoaftonen, "'skall sätta
:igång något som är tveksamt im1
l låtet Den rätta stämningen kom! 1mer nog bäst om man har rätten
. på sin sida.
i

I

I
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: Mölle hamn har genomgått en :
tmindre upprustning på ställen där 1
'frost och vind och vågor åstad·1·
;kommit skador. I första hand är
. ~det båttrappan på mellanpiren
';som lagats upp genom hamnsty-1
relsens försorg. Det är den trappa, (lär alla turistbåtar lägger ut
1
och som följaktligen kommer till
flitig användning.
· ·
Men hamnstyrels.ens ordförande
sjökapten John Lundin aviserar
också att styrelsen lrnmmer att ingå till fullmäktige med begäran
.Om anslag till ytterligare förstärk·
'ning av kajer, främst lilla båthamnen, som användes som ank·
ringsplats för snipor och som fis·
kehamn. Huruvida man härvid
kan påräkna statligt stöd är ännu
inte utrett med hänsyn till hamnens karaktär. Otvivelaktigt är
det riktigt att på ett tidigt stadium möta Olle i grind och under·
hålla den vackra och välskötta
hamnen. Skador som avhjälpas på
ett tidigt stadium blir ju som regel aldrig så kostnadskrävande.

I

I ,;årens· tid stiger ljuset för
för . varje dag och man ·tänker
. inte så mycket på den artificiella
belysningen. Enligt ett äldre be·
slut har E:mellertid en viss omflyttning skett på Strandvägen i
samband ~ed .. yissa andra el-arbe1 17n. De. so~ haft lampor just vid
sm fastighet reagerar givetvis och
nu har man .f& avsikt att i en
framställning K'rä\;:a återgång tilldet gamla. Det är '.a;t hoppas att
denna upplysniJ!gsfrå.ga skall hin-

I

..

Mölle municipallullmäktlge har haft slöts. Samhällets behållning har ökat,
men stora projekt väntar inom el, folkskollärare Gösta Svensson.
verk och avloppsfronten.
I På dagordningen stod bl. a. redo- Vid sammanträdet behandlades vad
! .görelsen för 1956 års räkenskaper och som åtgjorts för att stödja loka!ise: förvaltning samt revisorernas berättel- ring av industrlt lll samhället. Muni- ·
: se. Il}komster och utgifter enligt det clpalnämnden har l detta ärende hit; gångna årets räkenskaper balanserar tills funnit, att man på basis av in: på 172.547 kr. Bland större poster komna förslag inte kan engagera sig
t märkes för planerings. och anlägJi- för åtagande i denna riktning just nu.
ningsverksamhet 32.475 kr., varav Ärendet lades till handlingarna. Nämn! för avloppsledningar under året <lispo- den tillstyrkte anslag till Höganäs
' nerats 18.248 kr. På gatukontot har tottakår redan nu att Upptagas i nästa
. under året upptagi~ 10.039 kr. och re- års stat på grund av att ordföranden
serverats 2.200 · kr., varav använts i· Höganäs lottiikår fröken Valborg
medel både för underhåll och nyan- Velln i sitt tack för redan åtnjutet
läggningar.
Reservationen
avser anslag uttcyckt önSkan om ytterligare
. sprängning av den besvärllga kllppan stöd åt räddningsstationen i Mö!le.
: i Asgatan. Elverkets utgifter belöper Fullmäktige biföll förslaget.
· ~ig till 59.632 kr. och på olika anslag
Nämnden föreslog att fullmäktige
i har tlll beslutade utgifter reserverats inte skall begagna sin yttranderätt an7.700 kr. Bl. a. l<ommer under året gående ansökning från Luggude kraft.
1 att föreligga en fa!lständ!lg karta över lntressentförening om · tiUstlnd ·att
: alla ellinjer som r.kall ligga till grund nyttja elledningar lnor.1 bL a. Brunni för framtida uJ:!..,rustningar. Varm- t kommun under ytterllgare 40 år,
badhusets ·utgifter uppgår till förut- fl' 11mäktige biföll. Hamnstyrelsen ~be
. om arbeten med den stora förbättrin- gärde ett anslag på 3.000 kr. tilJ. ,.'!pagen av de värmetekniska anläggn.ln- rationer av insidan på piren
Ula
garna till 4.572 kr., vari dock ingår båthamnen och nämnden till;t~ . .cte.
diverse löpande underhållsarbeten. Fullmäktige anslog tills vidare 2.000
De bokföringsmäs8iga intäkterna· upp- kronor.
går tlll 5.804 kr., varav badavgifter
Hälsovårdsnämnden vllle anvjinda
1.769 kr. Driftsinkomsterna på finans-. 150 kr. till en enkel tvättanordning
förvaltningen belöper sig . på 31.l)71 för kuttrarnas folk och i samband !
kr., varav municlpalskatt -och prov!- äärmed anlägga ·en markinfiltrations- ;
sorisk skatteersättning 21.552. För brunn. Ärendet remitterades tlll hamn~ .
1· kabelreparationer och reparationer 1 styrelsen. Brunnby SDUK har för
1varinbadlhuset har av egna fonder ta- länge sedan sökt ··oin befrielse från 1 ,
gits I anspi'Ak respektive. upplånats: nöjesskatt vid en tillställning för
12.376 kr. · Balanskontot slutar pA Ungernhjälpen Vilket bifölls. Vidare i
171.362 kr. (140.636). Bland fastighe- förekom delgivning ·av länsstyrelsens :
ter och tillgångar märks på t1llgångs- beslut 1 ett annat nöjesskatteärende. :
Sidan 75.911 och rörlig kapitalbehåll- Kvinnoföreningen hade fått befrielse
. ning 95.451 kr.
av nöjesskatt för· tillställningar Ull
! Revisorerna tillstyrkte ansvarsfri- förmän för badhuset under förutsätt- :
'het för det gångna året för ·samhäl- ning att pengarna användes till detta
lets samtliga styrelser och nämnders ändamA.l uteslutande.
bokföring och förvaltning vilket be- .
'

I sammanträde under ord:förandeskap av

!

I

I'
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Steglinge vann stort
över gästande tysklag

_Från tyskarnas besök i Mölle.

Höganäs och l\Iölle har under vering och nattskaffning. Gästerpåskhelgen haft beSök av ett gäs- na fick mottaga gåvor bl. a. gamtande. tyskt bordtennislag, nämli· mal höganäskerarnik och varje"
gen lUölns TTC från Hamburg. deltagare fick ett askfat med KulFörntom matchutbyte bjöds tys- lahalvön i relief som minne av·
karna på rundturer i staden och besöket. Klubbarna utbytte klubbbygden, och i i\lölle fick de dess· nälar. Det blev även tillfälle till
utom vara med om en båttur runt oans med musik av Arthurs orKnllaberg i ett soligt, ,,ackert vä· l•e;oter.
·
der.
Annandagens morgon bjöds gäs·
Ledaren för den tvska truppen terna på frukost och sedan över·
.
"
.
.. tog Mölle BTK värdskapet. Tysuttryc~~e s_m stora tacksamhet for karna inkvarterades i privathem.
det hJarthga mottagandet hans På eftermiddagen spelade man en
, trupp fått vid detta påskbesök. match och på kvällen samlades
Det tyska laget anlände i Volks- man till samkväm på Tillflykten.
wagenbuss på påskdagens efterVid festen i Mölle hälsades gäsmiddag. Steglinge BTK svarade terna välkomna av Bertil Unger.
för värdskapet och hade ordnat Municipalnämndens ordf., Nils G.
med inkvartering och utspisning. Nilsson, uttalade samhällets välPå eftermiddagen spelades en komsthälsning och överlämnade
vänskapsmatch i Steglinges trev- ett silverfat från Mölle municipalliga klubblokal. Den slutade med samhälle såsom· minnesgåva. Den
1övertygande svensk seger på 8-1. tysl•e lagledaren mottog gåvan i ,
; Xven ett par mixedmatcher ingick fråga och uttryckte deltagarnas:
i programmet.
tack för ·ett hjärtligt välkomnande '
Efter e:i rundtur i staden med i Möile.
tysl<talande ciceron hade Steg- Tidigare på dagen hade det tyslinge ordnat ett lyckat samkväm ka laget spelat mot Mölle BTK
på brandstationen n'led kaffeser- och vunnit med 4-2.

--~----:---:-:----:M:-::_=1n--:.~-:_~'.-::.:_"'."
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...-:.~_'."".4-_m-a~rs~-=-19-=--_5=7=-=-·.1"Ran-,..tlliT"'"'le'":ii";~~~~';,'r~t~;di;'1ng
gavs· hela tiden under transporten. Läkaren kunde vid en första undersökning inte konstatera
några hjärtslag, varför han gav
en injektion för att stimulera
hjärtverksamheten. Trots brandkårens ocb räddnlngstjänstens
berömvärda arbete för att rädda
flickan till livet kunde dock dr
Rydlin endast konstatera att livet flytt. Order gavs därför av
läkaren att den lilla i den väntande ambulansen skulle föras
till Ängelholms lasarett för att
man där skulle kunna konstate-·
ra om hon dött av något slag
,vid fallet eller av drunkning.
Enligt
obekriftade uppgifter.
skUlle hon ha rört sig i brunnen.
1nnan räddnlngsmanskapet hann
1

.fram.

i

Lös träläm täckte brunnen
Olyckan inträffade vid 14-tlden
på söndagseftermiddagen. Katarl,na jämte en jämnärlg pojke lekte I backsluttnlngen .alldeles vid
Grand Hotell, där brunnen är belägen. Brunnen är som nämnts
7-8 meter djup och pä bottnen
står c:a två meter vatten. Den
användes inte för vattenhämt-1
nlng. Brunnens öppning täckes
av endast en lös triläm och ehuru olyckan får betecknas som en
olyckshändelse är den direkta
orsaken det dällga locket, som
givetvis vippat över då barnen
lekt och kommit upp på brunnskaret med påföljd att den lilla
flickan störtat ner i brunnen.
Katarina von Stelns fader är av
österrikisk-ungersk härkomst och
tjänstgör som tolk i Mölle. Han
tillhör således inte flyktlnga
utan har vistats i Sverige sedan
1942. Han blev givetvis djupt förkrossad av den· tragiska förlusten, helst som det hela tilldrog
sig på blott några minuter och
han just hade sett sin lilla flicka
I livet, lekar.de innan olyckan
hände.. Hr von Steln hade tillsammans med lägerchefen intagit · lunch och därefter sagt åt
lilla Katarina att hon skulle ta
på sig' sin kappa, Innan hon gick
ut och lekte 1 det vackra vårvädret.
Strax efteråt kom det sorgliga
budet. Katarinas lekkamrat jämnrige Bengt Ström kom då springande tillsammans med andra
barn och ropade att den Ulla fal-.
Ut 1 brunnen. Man sprang genast ut . och konstaterade det.
sorgliga faktum samtidigt som
brandkåren,
' räddnlngstjänsten, .
ambulansen och läkare tlllkallades. · Alla dessa kom mycket
· snabbt till pliltsen, cich det tog.
; inte många minuter förrän den
. lllla tagits upp ur brunnen av
1 brandmännen.
Fru· von Steln och en 6-årlg
'· gängna
syster tlll den nu så sorgligt bortflickan var på söndagen
'. I· ·Göteborg. Hr von Steln hade
1
den tunga . uppgiften att per te e1

Locket hade inte fäste vid ena sidan utan vippade över, 11aroid
flickan föU i brunnen· och drunknade. ·P4 bilden ses · lmmdma1&
Claes Jönsson soin gick ner i brunnen och fann flickan. Beh;älP------""-'""-"--"-"--_;,;-1 lig i brunnen var även vice brand.chefen John Erik Johnsson.

:1Jrunnslock dödsfälla i Mölle,
ungersk flicka omkom under lek·
E~ tragisk.. drunlmlngsolJC)<a landsvijgen.. .~Jölott_orna~ rädd- nlng medelst. 'räo:idnlngstjänsten1
lntriµfade I lUoDe I gär eftermlcl- Dingstjänst ·tradde i tjänst och Eva-gunga · och under tiden hölls
dag, dA fentårlga dottern till· .ung· patrullen bestäende av fruarna ambulansen beredd att vid ome: erske fl;vktlngstolkrn på Grand Aina . . Johnsson
och
GUlll delbart behov. ·träda . i aktion· i
Hotell, Katarina von Steln, f'dll Svärd begav sig till olycksplat- och för transport tlll läkare eller
ned i en brann· oeh drunknade. sen medförande räddningsattlralj. sjukhus. Läkare tillkallades omeJust som en stor folkmassa i Det· Visade ·sig att; en flicka, delbart från tv4 häll, ·dels jourdet vackra vädret på söndags- dotter till tolken von Steln fallit havande läkaren i Höganäs och

eftermiddage.!1 s~ats på hamn- ned i .en c:a 7-8 mete~ djup doktor Eric Rydlin från Hälsingplanen i llfolle · for att bevittna brunn på · tomten· Bökebolet 1. borg, som tillbringade söndagen
barnen.s . fastliu:snöj!! · gick brand- Bran4kånn' ·fiok ·snabbt'' upn<·de . i sin. villa i Mölle. Doktor Ryden
s~r~j1t· d~·"'\11(1 bamnen·' lii!'- '!4;"'@!!ii,"Irff'<1.11!gart~.'ri"h'tm1t'4'"~~ köi'il;~f~,;:;~,,~,,,,,,,_,,,.,
1"311a brandstationen ocl1 br~d'. 1!> m.tnuter. Några tecken till
Man· ·förde: ':ISatarina · In i en
katen ryl-kte'\!t.. ~li~n Bamtldigi förmäktes Inte. Mal}.Satie oin~ei~ nlir))elägett 1!ille.. -hos ,f~ Gunvor
hÖrdes ambulallstns sirlin på hatt igång med· k!Jnstgjord and·
· (forts .. ta 11 jsta sid.)
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•
delningens Arsmöte 1 går. De' närva&".-..ana
wu-aava-a•
ram:le fick höra ett mycket Intressant
föredrag om flyktingproblemen I · Ympningen av till poliovaccl- reagerade i stort sett gynnsamt, I Hr von Stein har i. en tid_ följts
.Osterrlke just nu. Föredragshållare nerlng inom Brunnby skoldistrikt och även om en och annan var · ay avåra . olyckstillbud,
och
:var fröken Bllenda Llttmark.
anmälda -l;>arn ur första - fjärde litet blek togs det hela med gans- ; detta var den tredje i 01-dningen,
· Mötet hölls pA Turlsthotellet och skolklasserna företogs på freda- ka gott humör.. Det gör ju Inte som &å bittert drabbade hans
leddes av ordf., fröken Blenda Rosen- gen i. Nyhamns folkskola.
heller ont och efterverkningarna egen familj. 1· 'feb_ruarl ·puder
berg. godldindes
Styrelseberättelse
och kassarapDoktor Widdlng med biträde av är mycket ringa, bara litet ömhet , tjänstgö_ring . som.. ski_dlärare var
port
och .ansvarsfrihet
bevllja<lcs. 1 tur att avgl ur styrelsen ·tre sköterskor stod för ympnin- efter sticket, som knappast syns.. han med om den svåra lB:':ilnolyc,-.r fruarna Alice Wallentln och Anna- gen, ·som var den första i sitt En del föräldrar var ännu J ~ kan i Schweiz· och blev aa svårt
Lisa Pauls!IOn, vilka omva1'1>!s, med slag och skal].. följas av en andra "stick-ögonblicket"
fortfa.rande ' skadad. HIU) fick flera ben brutfru Alma öhrström som eTsl!ttare. Re- ··om ett par veckor. Till denna ha- tvehågsna, men eftertanken och 'na. Efteri"tillfrlsknandet och åter!vlsorerna, f!"" Rut JÖD'SSOn, MöHe och Ide aqmälts c:a 200 barn, men man omsorgen om barnens bästa har ~ li;Omsten till Sverige tog han an;
trädgArd9mäst. l!."vert Lanson, Krap- beräknade att det hela skulle kla- förmlltt de allra flesta .11tt ta det : stllllnlng på .SAL:s. Stockholm,
pcrup, omvaldes, med fröken Hanna •.ras på någon·halvtlmma från det,hittlls enda skydd som finns mot ·'och.Upplevde oinbord den hemsJönsson och hr Nils G. Nilsson, som 'au den förste fått sitt stick. Alla pollo.
·
': ka.. olyckan,· , då Amerlkabäten
enili,ttare. Till att representera \'Id
.
_.
·
.
,
• . .. .
.
disirnctsmatet · utsAgs fru Maja Sahl· .
..
sammanstötte · med Andrea Dorlll •
.sten och hennes ersättare blev fru·;:: .J
·1·_ '').
~
1
J?t!t.är)~·.,~t.i-Y.nora på att,han.
Gulll Svärd. Me<Remsavg1ften b)eov ; J
('-:- -G • <:3o
"ll. ..::
•
t>
.un ,
· ,·iii:h _upphetsningen
oförändrad. Ordf•. frambar mtt tack ·
VB:r•.
··.'över den 'efterför· samu'betet tUl styrelsen och till
,,., ,. ·• · ·' •·. · .
·
alla aimi medverkat 1 Rädda barnens
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;Möllefabrikens· kommunala
borgen åter behandlad i går
Vid sammanträde Igår kväll
med Brunnby kom.munalfullmäktige beslöt fulhnä~tige på nämndens förslag att v1dbllva sitt beslut om borgensåtagande för
20.000 kr. för fastighetsförvärv i
M5lle - avseende industri under
förutsättning att industriidkaren
kunde anskaffa lägst 40.000 kr.
på .annat håll, såsom rörelsekapital.
"Fullmäktlges förhandlingar leddes av skogsmästare Erik A.
Eriksson. Bordlagda ärendet om
val av ersättare för murare Folke Llljeblad i brandstyrelsen av·
skrevs på grund av att Arilds
'braiidstation skall upphöra.

Valmän i agodelnlngsnämnden
blev nämndemännen Linus Hasselberg och Henry Svensson ·med
skogsmästare Erik A. Eriksson
och lantbr. Oskar Nilsson som ersättare. Luggude kraft hade ansökt om koncession för högspän_
nlngslednlng Inom kommunen for
40 år och fullmäktige hade lngenting att erinra.
Å
dogörelser
för
sockenrsre
.
biblioteket och Höganäs kretsloge av lOGT lades till handllngarna. Boklånen i kommunen hade i fjol minskat med 962.

N ST tisdag 19 mars 1957 .

·~ :Råttkampanj

i

Brunnby

1 n del för rlttbekämpning. Avblimt·

:

~ . Niir kylan släppe~ och yärso \ ning .av rättgift är anordnad -)l .
1· tittar. fram stegras hv~roces,.:~:r- tre ställen 1 kommunen och ::1a
•

~~s ~!t ~~v9;i~cär~~I:~;, i:;;,s det

~:h

i. ·

:1: ;~:a~n!:llfas. ~n

är
r:
'
~ all~a mest aktuellt mededrAtt1:" r~och effektivt utförd rättbe• kämpn\ng är just vlr~n m t~Y!. ~ kämpnlng befriar fastigheterna :
. pl rättarnas stora nativitet. Fö~k frän det otyg som rattarna utgör .
, nlngen är enorm och likaså de var- och sparar pengar ät det allmll:- .
; den som förstöres ärligen _genom INI. samtidigt som riske~ f r
.'. rättarnas framfart. 1 svi:rige ~ spridning av smittosamma SJUkdgelo; räknas· värden för 100 miljoner for- mar nedbringas. En gyllene re
,
'. därvas ärligen. Förutom den eko- .. dock att Intresset Inte tillåtes :
i nomiska
skadegörelsen . kommer ~fappna. Erfarenheten visar, att .
i risken: för smittosprid~ng. 60!'1 det ofta är rättan som av~lr m4
. rättarna genom sina besok på sk1l- segern dl. människan trottn~ ;
; da,Ställen inom fastigheterna: har kampe~ men rättans livsenergi In- .
1
: täh'~t.- Atadskomma.
te förtröttas.
r lnria; direkt rättbekfimpning geAvhämtning av. glft k~n f~e ~~ I
·rt Il
ge- Lennart Dahlström
r '
'
: 110111 ut!äggnlng av gi
c er
B
nby 46318. Axel Be~s~>n, c
1 nom mekaniska hjälpmedel, såsom N;~mnsläge. tel. Nyh~nsläge
·1 fällor etc., företages bör man gå. 63 och Nils G. Nilsson, Molle, tel~ 1
F över fastigheterna och se till att 192 och h.iälP eller u~läggning ad
-- allt gjorts som Jean gör~s för att gift eller. räd ~h anvisningar vi
utestänga råttorna el;ler for att för: bekämpnmgar kan .erhlllas.
_ hindra·· dem att fä t1llgäng till ·fö~.1 da. Alla rltthll bör omsorgsfullt
'I
..
' tät~s och andra möjligheter att ta
( ( ·'
/
(.
~ sig in ·i._husen ellminer~~· ~n o~
/ /
: sotgsfuijt utförd rlttsakrmg ':'r
: mänga gAnger den bästa och bil~ ligaste råttbekiimpningen. övern bliven mat vid utford~ av
·v djtir, . ~ärskilt i svinstall . och
tt hönshus, bör omsorgsfullt .., .rtta,i gas, -ätmlnstone nattetid, dl t:lttli gift samtidigt utlägges. N,l!J':ml!n
~ så på bästa sätt gjort vad.-som gö'n ras kah rör att förhl~ra att rät;: torna har tillgäng till föda och boS- platser är rätta tiden inne att sätta
;t iglng den direkta bekämpningen:
'Il Hälles därefter fastigheterna 1
r. gott stånd och effektivt rätts~_kra:r de har man lättare att utestan~a
,. råttorna. Ett häfte räd och anv1s. ningar i dessa stycken kan erhlllas genom förmedling av hälsovårdsnämnden.
..
Inom Brunn by kommun sker
: \ råttbekämpningen genom samar~ bete mellan munlclpalsamhällena
1 Arild och Mölle och moderkom• . 1riun~n. som gemensamt anslår me-

1

1

.Hört och Hänt vid Kullanasap,
En bilström av sällan skädad
omfattning sökte sig pl söndagen
till Mölle och Kullaberg. De vackra vlrsöndagarna verkar minst llka lockande som· en sommardag,
men enligt dessa preludier mAste
somrnarena bllkaravan bli minst
sagt enorma, vilket ju i och för
sig inte är att vara ledsen över.
En sommarort bör ju vara välbesökt. Men trängt blir det säkert
och den fasta befolkningens kostnader för ej permanentade och till
allmllnt underhåll Inte intagna vägar torde stiga_
Olyckor pl de smala vägarna
hllnder dock mera sällan och till
all lycka. Vilket bidrar till reflexionen att det mAste finnas mänga
rattens mästare bland besökande
bllförare.
En som vet mer om trafik och
uppträdande I trafiken än de flesta llr traflkbllägare Bernhard
Bengtsson, som nyligen slutat med
aktiv drosktrafik i Mölle och numera endast ägnar sig åt j>rlvat
körning. Efter 32 prickfria är bakom ratten har han tyst och stilla
farit till Stockholm och mottagit
det fina hederstecken, som nu pryder hans rockuppslag - för 32 års
prickfri körning - Rattens mllsta·
re - Väg~ rid«Jare. Sl vitt vi
har oss bekant är han den ende i
Mölle som innehar detta hederstecken hittills, men exemplet· ma·
nar till efterföljd.
.
Trafikkörningen har givetvis inte varit utan besvärligheter. Många minnen kan framdragas om besvllrllg Vinterkörning pl ·g~hala
vägar, punkteringar under sämsta
tllnkbara förhållanden I uruselt
väder, gengasepoken och mycket
mera. Allt har dock som sagts kla·
rats med glans och fått sin belönlng.
.
..
Llngkörrungar har givetvis fo-

~=:t·~ :Ora~ ::~~

för ett slillskap genom en stor del
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av Sverige och den varade i ·åtta
dagar. I våra dagars bilsemester·
tid bakom egen ratt förefaller detta kanske inte Bl mycket, men pl
den tidep. och i hyrbil var det säkerligen mera ovanligt. Färden
gick utefter .västkusten till Göteborg genom Dalarna och över
Stockholm, genom Uppland och
via berömda och historiska platser
i östergötland och Sörmland och
genom vätteriitrakterna till Mölle
igen.
Om nu turen i vira dagar inte
verkar sä imponerande, sl ir
emellertid priset det. För he!.a denna tid betalades inte mer an 450
kronor och dl ingick allt vad som
till fordonets drift .var nödigt,
chauffören skulle dessutom hälla
sig sjlllv med mat och husrum un·
der åtta dagars långfärd.
Bensinpriset var förstls pl den
tiden dl ryssarna dumpade Världsmarknadsprlset nere i 17 öre litern
och under denna tid betalades i
Sverige c:a 22 öre litern. Ett öns·
keprls med vAra dagars bilisters
mätt mätt.
Nya flyktingar väntas till Mölle.
Hur mlnga som· kommer och när
är ännu inte· bekant .för ledningen
på flyktingförläggningen. De uppgifter som varit synliga har endast
utgjorts av antaganden. Det enda
som är klart är att flyktingar skall
komma.
Det är givetvis nu som i början
en besvärlig och tidsödande proced,ur med uttagningen i österrlke
och off"ICJ.ellt besked till de lokala
lägerledningarna i SVerlge kan av
naturliga sklil inte hinna ges förrän kontingenterna är samlade
och kanske redan pl väg. Besked
att man skall stå rustad har dock
givits !>Ch: nu glr man och vän·
tar pä. de nya gästerna, som skall
förlägga& både pl Grand Hotell
och Storhallen. ·

.
I

)

~andagen
den Uhna.R~i95i
:{! .
:
.
Vllp'arna
i MaJL; firade
. natimaaldacea

I Mölle finns nu f vilntan pä
endast 30· ung.

n~--kontingenten

erska flyktingar kvar. För de
kvarvarande hade pä förllggnlng
arna ordnats med trevliga arran·
gemang pä den ungerska nationaldagen. Den firades också I glad
och gemytlig samvaro utan att
stämningen ble\• allt för vemodsfylld.
!
Pä·Grand Hotell i Mölle hade direktör Ek- anordnat middag för
samtliga där förlagda flyktingar,
vari deltog förutom lägerledningen även representanter för samhäl
let. Lägerchefen Einar Engström
hlllsade i ett anförande ungrarna
vlllkomna och .uttryckte förhop~
ningen om villgäng för alla som
kommit !111 Sverige. Som :i:epresentant for direktör Ek och chef
för Grand under lägertiden talade
direktör T. Sandberg, Karlshamn,
och önskade välkommen. För Mö!le talade municipalnämndens ordförande Nils G. Nilsson. Fastiin

I
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Mölle är ett litet samblille och som
sldant inte kan uträtta mycket inför det vllldiga behovet av hjlllp
har det glatt alla f Mölle att som
en liten del av Sverige fä vara
med i hjälpen. Vidare erinrade han
om de lokalaktioner, sorri vidtagits
i Mölle av såväl barn som vuxna.
Det är vlr förhoppning att de hitkomna ungrarna skall kunna v'.il
inplaceras i det svenska samhäl·
let. sade hr Nilsson. Leven ut.
bringades för Ungern och Sverige
och till slse sjöngs de ungerska
och svenska nationalslngerna.
Efter middagen underhöll representanter för ungrarna med piano·
musfit och sång. Lägerchefen hr
Engström visade sig vara en 11lusionist av rang och han bidrog
med trolleri och kortkonster till
de närvarandes stora förtjusning.
Kvällen avslutades med dans
•

~Jt-l =-~\:~·

-~·
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Varen. hälsades i'.~Jy:allabygden
med tal, sång .ocli ,många bål
)lajbå1... ,ammad~ 1 Kullabyg.
don '"'h 1•å i>..-ligt. .ätt har vät-ens
nnkmust hiilsat~. I ffijganiis samlade• Pn ~t"r tntblik fiir att hö1•a
•åniten ""h talet i Stadffparken.
)Jarfl<'haller tändeit och bildade en
effekt.full lnt-amning kring denna·
•tiimningslnlla Tilrfest. Höganäs
nmnskih• fllj(;ug ett väl valt pro-

JCl'Rm nnclrr Irdning av hr Stig
l'aulMn. Talrt tm Tilren hölls av
kyrkoadjunkt t:. Tornvall Hom
oc•k•A 11t.brlngadr lr..-rt fiir Tilt•en.
:\är \"f denna i;t.und enligt gammal
god t.raclitlon i tonrr od1 ord hälsar
\åre-n ,·mkommr.n. ~Ar tnnkarna till
11Agra o1'd R\' en a\· ,·ärt danska bro-dcrfolks sUkRtR söner, sade kyrkoadjunkt Tornvall. ö\·er ett av Kaj
l\luncks stora arbeten .stAr orden:

"VAren kommer sA nktellg". l:lak1och dröjande \.ii.nder Jju~t och Vär-.
men I.ter. Livet spirar frlim ur sovande mark. Men ännu kan kalla vindar

och frostiga nätter komma. Och skog
och mark har ännu ej hunnit sil ut
I sin fulla blomning. Men \"I vet, vlr
fagra h~·5"d ska11 snart RtA 1 sin
fagraste ~krud. \'ärmen· 11kall segra
In,·er k~·Jan. ljuset iin'r mörkret, Ol'h
: lket Pkall blomme. fram ur den döda
materiens karga mark. Undret skall

.·~

ske ot•h fylla vira hjärtan med alltid
lika ny glädje.

En bild friln väsbybålet, där scoutledaren Sven Olof Johansson -

A-len det är ocksA en annan vir, vi

.-äntitr pA: Vlren I mllnnlskollvets
viirld. När skall unck"et där ske?
Vårtecknen har dllr Inte nknats. Goda, 'iirmande tankar har spirat, stora
höga tankar ha talats och ljusa syner
ha skAdats om ett folkförbröddngens
rike pA Jorden. Och Ti vet, det har
varit folkens högsta. önskan. att en i
da~ fA träda in· pi en ljusare \"äg.,
lien det sker si saktellg. J..jumma,
varma '\·fndar med. nytt hopp . \'ixlas ,
med bArda Ol'h kalla. Kölden och 1
, kylan vlll Icke helt slllppa sitt grepp ••.
Men det är ett ml!, mnnskllgheten 1

stlidse sett fram emot. SA långt vi •

kan blicka tillbaka bar krafter varit I
I rörelse att fi ltien att smälta. Folk'

efter folk bar vart och ett pl sitt I
sätt fogat oten vlc\ sten pl den bygg-I "'
nad, ROlli männhikokärJek., gemenskap
1wh fr:unii;teg bYRRt och diir ideella

kraftt'r samfällt. ,·erkar. Befrielsen ur
avguderiets demonbrka tyranni blev

•let Israels folk givet att finna. Och

j

det gav oss de bud, som Jyfler enskJIda ot·h folk ttf>p ur. osäkerheten och

godtycket. Under Jlledelhavets blA
himmel, I dess kristall-klara luft tänk·
l.es de tankar, efter vilka \•Ar viister-

Uintlska rättsordnlng byggts upp. De

1

'.A

kom såsom ett svar pA den ädle romarens frAga.: Vad är rätt och sanning
I denna värld? Greklands vise sökte
livets mening och mil. Tills en dag

det evärdliga budskapet om kärlek
i och frid pA Jorden kom frAn fjärran

ä Judaland, frAn en Människornas Son,
som med klar blick för vArt släktes
n outsläckliga fr&mtldl!drllm bllckad'I!
,.. fram mot en ny tidsAlder. en bio~
:l mande \·Ar pA vAr Jord. VI kanske
l· friger:' Var blev den av? Under Hans
baner hal" den västerländska kulturen
blommat upp. Men ännu lir eJ skon,
som krigaren bär 1 stridslarmet. för
,.. störd av eld, och wärdet ännu ej
s vordet smitt · till fredens och den
'., mänskliga odlingens plogbilar. Det
l kaHa kriget rasar alltjämt folk och
. världsdelar emellan.
~ -Mycket ll&r"clock, vunnits. Armodets
; boningar har aett bekymren Jlitta ooh
. tunga böt'dor faller av. Bu&ikapen
om frihet, Jämlikhet och broderskap
l kom shom vänliga, varma vårvindar
svepande In över aeklet. Och cli!n ..-äl·
,;Jgnelse, de har bringat, skall l:irsa
försonande och helande pi vArt slik·
te. I dem fömtmmas fläkten av Honom, som gick omkring och gjorde
\"äl. Medaljen hade väl sin baksida.
En all\'Brllg llkglltlchet för andliga
ting tog vid. Det var, som skuU. tJli·
len Ater gl I Jorden. :Men en uy och
djupare klrlek till kyrkan och hennes budskap har vuxit fram ur -ed•
renheten, att vi utan förankrln1J"f en
andlig värld ej kan leva vArt liv' scim
männlokor.
·

-· en,

vår en av ."eldarna".
n !tommer si sakteilg. VI

bidar u~t;,som trots ol:vcksbidan-

de ovide~lfi Bkall fl livet folken

emellan;'•~. blomma lika JJuat och
''ckert· iiom f nat.urens värld. Vi kan
Inte tro att vad mlnskllgheten
der
mycken' möda f tusenhlg kampuntill·
J<llmpat sig, skall vara föt'gllves, och
·lien väldlgaate av alla upptäcJtier,
:oom m~nskllgt snille uttänkt, en dag
skall fora till släktets ~en under'!,'ng. M1111ar du, ett. under miste ske?
En morgonstund för tvenne lrtusenjen sen ltkedde ett under. Livet seg.
-.de över döden, anden över mate'len, och nAcra lllrjungar aAg en uppitlnden .Mlistare. Det säges, att anden
<~n fl det kroppsliga i sin makt och
röra materien till sin tjänare. Slsom
il I de- dagar ser livet se
b
iAr Jord förvandlad till en bJ!:~';..
le vlr, si skall en gAng kärleken _
1tark dsom livet - bllva hatet överf1!11ktlg, alla goda maltter bllva !'Jlll· ,
iurkheten llvermiktlga. DA gränser
>eh ridåer öppnas, människor växlar
varma blickar och broderliga hand·
slag. MAiet ser vi skymta, om det in
vill vika. Vi skall ni det, blott vi
värmer· vlrs hJlrtan vid Honom, I
v~ra närhet all bitterhet och' hat upploses. Och det skall bli vlr, f vlra
·:::"' ;lrvlr stad, i vlrt land, och I
a
vllrld.
Sl komme vlr J Jesu namn
I folkens liv, 1 Q>-kans famn
Till alla mlnakors fromma. ,

På A1strömerb11Dkea i Väsby
hälsades ·Våren enligt gammal god
tradition•. Scouterna och kyrkliga
ungdom11kretsen ·har åstadkommit 1
material till ett bil, som brann
länge eftersom det ständigt underhölls med nytt brännbart-material.
Ungdomm-na sjöng under ledning
av kantor Torsten Nilsson, och
1
• kyrkoadjunkt Hans Nyman höll
· ett högstämt tal tlll våren. I denna
' festlighet · deltog liksom tidigare •
om liren en stör menighet.
Majsing och ta1
.• förekom även I Mjöhult och Jons• torp.· Här var det Mjöhult$, sängkör som sjöng under hr Stig' P2ulsons ledning och tal tlll våren
hölls pli" båda platserna av kyrko• herden ~L dr Ragnar Ekström,
1
som pli ett vältaligt sätt tolkade
de förväntningar som den nya våren har i sitt sköte.
. ,
Vllre11 hälaad I Mölle
Valborgsinässoafton firades i
Mölle med· god •stämning och trev,
Jig underhAllning• .- ,När mörkret:
sätikte ·
liver ,bei-get tändes. ett
. Vackert. bål uppbyggt:• av åkare
Valter. B örk · -:~elviken.
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·
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SiSt avbrandeiJ~etC@erkeri mot
rlen ljusa vlrhim,l1tn, ·
Mycket folk hade samlats v1rl
·

·

·

·

bålet och sedan pro~raf!'met av·
verkats begav mnn sig till Hotell
Kullaberg för traditionellt . kaffe•amkväm. Lolcalen fylldes snabht
till sista plats. Municlpalniimn·
dens ordförande Nils G. l'iil•son,
hjilsade välkommen och tjänst·
!f.jorde som konferencier och frå·
l
,gesportledare.
Programmet' inleddes mecl nll·
:<äng under folkskollärare Gö~ta
Svenssons ledning Brunnbv skolorkester under ledning nv övcrlfi·
..
..
rare Gösta Bråhecl och traclgärd•·
arkitekt Arne Cronbcrg utförcle
några 1ippskatuide musllmunun<'r.
Mölleflickorna Margareta Hjort.
Ann-Chrlstin JohnSSO.Jl och Ker·
stin Hellsten samt Inga Nilsson
"ö
h
I c1e· · ntt
.
SJ ng .oc spe a
c
pa1 nun~mer. Bengt Anders Wellberg h•·
<lrog med dragspelsmusik, de dl,lk·
tiga syskonen Elna och Kaj Nils·•
son sjöng visan "Titta, .titta"' till
eget gitarrackompanjemang, Rigel
Sun.esson. ·spelade solo på block·
flöjt och skolorifestern avslutade
programmet. Förutom de n!iJnn\la
~stod ork.estern av ~aj·Br~tt och
0

lngalisa ·Nilsson, l(arln s._·indberg
Cl~ristina Cronberg, Ev;i.. Bengts'.
son;· ·Bo' Bengtsson, Ulla "Andersson och M.arianne och Anna,Lena
Johansson, samtlig11 . från Ny·
hamnsläge och Brunnby. De med·
verkande avtacka<les av Nils G.
Nilsson, och de närvarandes tack
till hr Nilssori" tolkades ·av hr
Gösta Svensson, som ocksA tog
upp slutpsalmen "Den blomstei·tid

l

nu kom1ner"
Under kvällens .lopp upptogs
kollekt till .Rädda barnen i Mölle
och -elen inbringade 41: 6S som
Rädda barnens kassijr fru 'Anna·
J,isa P~_ulsson mottog på .styrel·
·sens .vagnar. Hon tackar varmt
alla givarna. · ·
\'ä1·011 i .\1•1ld

hälsades första maj m~d majsång
irån ho_~ell Mor Cillas balkong, där
kyrkokoren sjöng ett knippe .vackra·värsånge.r. unde1: organiSt Viktor
Sl.'ivens ledning'.
·
·
. I-'örsta majfirandet i Höganäs
kunde 'försiggå programenligt 1 ett
soligt· men· något kyligt majväder. :
Arbetare!tol_ll;'llunens .(örsta maj. ,
dei:n~1.1stration· bad~ som samlings- •
plats valt Stadsparken. och en ny 1
m9:1'_schrunda · provades~ Efter ·de- ;
monstratlbnsta.getS· · ankomst. · till
1
Jolkpark;en' . ~lade'· socialminister ,
:Tor
. 'A"!J~l)· 1:y°~dnaj0ro::~ut- :
.ta..
.
~'tbetai'ekommunen11o .
·o~d!li. ... , e .':Iand!;ting$m;in ·· Folke
cNjlssÖi);1 soiii.\ciWA föredrog 'första
~~~·'-!~fin> <F I '.
·

:··.1;o~sdagen.'.den
9·~j·19s1.
.
.
~

·fikunnhy vill Jia
.1

'

enhetsskola för
högstadiet förlagd till Höganäs
sam-I

~tun.nby kommu~alfullmäktlge
att åtnjutas. Lönelrilmnden och kom- I delstaterna märks bland större
mnniräd~ pA tlsdagskvällen. Ordfö- munalnämnden har ansett att man poster försäljning a·v ne!liaglln •kolor
rande va,r skogsm. Erik A. Eriksson, bör strikt. tillämps gällande regler fö1• 56~140. Underskottet på fastighetsfilrKrapperup. Dagordningen omfattade Polispersonalens avlönande, oavsett valtningen hän!för sig till en Jiigre än
16 ärenden, varav flera intressanta verkningarna i de enskilda fallen. En beräknat uppgående sumnrc1. för för-:
och viktiga.
ledamot 1 ·lönenllmnden hade .emeller· säljnlng· av tomtmark.. Till :R_ensloEn bordlagd motion av folkskollll· tid reserverat sig för kommunenil' mo- närshem har avsatts 26.000 kr. Drift·;
rare Gösta Svenason, Mölle, angående rallska skyldighet att vld.hllla sitt en utgifterna för v:>ttenverk har uppgl\lt
orgamsatlonen av revlslonsarbetet och gång fattade beslut. Ful~mäktlge be- till 1.457 kr. och för avloppsverk tlH
kommunens bekostande av rortblld· slöt. enligt lönenllmndens yttrande.
7.821 och kapltalutgUter för avlopp
nlngskurser för lärare m. fl. upptogs
Kommun&lnä.mnden begärde ·efter kr. 886. Avloppsrör har sålts för
till behUJdling. Det gällde här om re- förhandlingar med Höganäs stad yt· a.885. Undervlsnlngsväsendet hirr kosvisorerna skall under ...-betets gAng terllgare analag med 2.500 kr. för stör- tat sammanlagt 566.508 och som ln·
rådgöra·. och konferera med nämnder re dimensioner på va-t.tenlednlngsrör komster ·bokförs 188.662. Skolans
och ·stYrebler ·och där<ld göra muntll- I Brunnby .kyrkoby för möjllggöran·. driftutgifter belöpa sig till 320.107 kr.
ga uttlBlnden eller om dessa skall ske det av anslutmng framledes av ytter- och· driftinkomsterna till 185.lSG. Ka·
skrlrtllgen. Hr Svenssons motton Inne- llgare fastigheter och brandpost vid pltslutgifter uppgå till 224.91U. varav
fattar plpeJµi,kre•aLt detta lett till att ålderdomshemmet ,då vattentillgången för den nya skolan 208.441. övriga
foHtskolestjPel!fin avslagit en fra-m- sA medger. Anslaget be,·Ujades.
utgifter och in.kom~~er berör Nkoh·ii·
otllllnlng•_om &tlpendlum för förkovran · F-0lkskol'Styrelaens förslag med In· set>dets övriga förvallnlngsgrei:>a·r. Sol ett a.v, skolans ordJ.,...-le pt>dervls- stlimmande- 1av ,kommunal)\ämnden att clalvårdens. utgifter uppgår till kr.
nlngsllmnen samtidigt som stipendium fullmäktige hirde uttalat sig för att 217 .104 O<"h h>komsterna tlll 118.662.
bevltjats för extra arvoderad tjänst· ett för hela Kullabygden gemem1amt Drlftutglfterns för brsndförsvaret hegörlng. Det lfrAgasattes ocksl om Inte högstadium av elllhetsskolll'll förlägges löper sig till k1·. 15.661 och kapital-.
revisorerna bqrde låta . sina under- till Höganäs och '\oidare förslog .kom-- utgifterna till 33.545, för anordnande
I handllplpeknlngar komma t!H kärme- munalntmnden anslag med 1.500 kr. aov vattentllkter och anskaffa.nde av
dom ocksA för kommunalfullmäktlge. till Helslngborgs-Ll>nd6krona nation I material. Som driftln-komster har hok1 ärendet har både skoli!tyrelsen Lund som bidrag för,. ett studentbo- förts ersättning för brandkärsutryck·
och kommunalnilmn~n gjort uttslan- stadshus. Fullmäktiga godlcände för- ningar kr. 2.6fl9. Den samma·nlag<la
den 0<~h styrelsen menar att revisore~ slaget.·
kommunalskatten. undt'r 1956 uppnas önakemll och anvisningar till
•_
gick tlll kr. 499.889. De egna fonder
nämml eller styrel•e bör göras skrift·
Kommunen• riikenoksper
uppgick vid år!<skUtet tlll kr. 588.048
!Igen och att stipendier bör utgA av
Det nu föreliggande sammandraget (506.HGl). Revisorerna tillstyrkte an·
vederbörligt anslag till !firare för för· av Brunnby kommuus räl<enskaper svarsfrlhet för 1956 ilrs förvaltning
kovran i ämnen, som kommer skolime för Ar 1956 slutade Pl. kr. 1.224.554 och hän-visade till sedvanlig god ordundervJsning till godo. Revisorerna kr. enligt budget och särskilda be- niny; I räkenska·per och den centrala
gjorde ett längre uttalande och anser slut och 1.470.372 kr. enligt räken· förvaltningen. Ans•·arsfrihet hcvlljaalt det munlllga förfarandet är enk- skaperna.
des av fuHmilktlge.
lare. vilket bevisas av att endast i
Alla förvaltningar med undantag av
~r Manired Gärdsbys ansökan om
ett fall, det aktuella, irnmärknlng fö- fmlghetsförvsltnlng och bostadsför· llllst.i\nd till ölutskänkning pä Kluhbre kommit mot förfarandet. A,ngAen- sörjnlng, "!'m har ett underskott pl hotellet i Mölle varje sommai· t. o m.
de principenta för stipendier a-nser kr. 5.235, visar· överskott med sam- 1'960 tillstyrktes och IlkasA bifölls hr
revisorerna att man bör skilja mellan manlagt kr. 91.177. Vid Arets början F-ritz Anderssons ansökan om riitt till
fortbildning och utbildning och an- fUJns reserverat medel ~pgående till utskänkning av vin och starkiil på
slagsmedel ej bör användas för stlpen· kr. 207.83li och vid Arets slut har re- Hotell Andersspn, Miille. Ansökninga·r
dler, som möjliggör utbildning som serverats för olika äJ>damAI kronor om tllll'tånd till avh~mtningsrörstilj
ger utbyte J form av höjd eller extra 310.035. Utgllende balanskonto slutar nlng av öl från Tora Håka115Aon, MölersllttnJng. Kommunalnämnden in- pA kr. 2.984.386 (2.735.615). Bland lehässle och Johan Jönsson, Nyhamnsstämde l •kolstyrelsens om alt rev!- tlllgAngaTria märkas f"5tlgheter och läge, tlt.istyrktes likaledes.
sorernas önfl;kemål borde framföras anUlggntnga'l", in\'entarlre. aktier och
Brandstyrelsen bemyndigades att
skriftligen och att åtskillnad enligt irndelar k1-. 1.724.735 (1.640.092) samt föri;älja _den I Arllcl stationerade
deraN nten·lng blir ske vid bevlljande nyttjade roncl· Ol"h överskottsmedel brandbilen Ol"h brandsprutan till
av stipendier. Efter omröatn'1ng ble\· 682.900 (478.800) som också Aterfln- b~tbjurJ...imle. Slulllp:c.m lwvilj111Jes "
det bifall till kommunalnämndene f'ör- neR med motsvarande belopp pi skuld- bra·nd.styrelse11 tilläggsanslag.. i11cd
slag.
sidan.
·>. 1.173 kr. för nyanlagda vatt<>~kter.
Sockenvapenkoliamttt~n

llimnsde ett av kommunaloilmnden
tillstyrkt förslag om aockenvapen för
Brunnby kommun. Det var 191i3 som
e gav uppdraget till kom·!
mittt!n och man har haft tldJga<re förslag, som kommlttt!n Inte funnit helt
tlHfredllStliJJande, nlirmast pl grund
av att färgerna valts grönt och silver,
som ansågs främmande för bygden.
Kyrkosymbolen anslgs ocksA för dominant och inkräktade pl utrymmet
för en sYmbol för Kullens Cyr. Det nu
framlagda förslaget glr I bygdens fär·
ger blitt och gult och ·man hsr också
kunnat fA med sYmbolen för. Kullens
fyr. Förslaget till vapenbild beskrives
enligt hera.Jdlkem sålunda: "I blått
fält en spets av guld belagd med ett
andreaskors, ovan Atfllljt av. en JAga
bida röda". Kommittt!n anhAIJer ock:
sl att hos \·ederbörsnde möjligheter
fl fullfölja ärendet och sörja för vapnets vArd ock att bestämma om vapnets användande för andra rent kommunala ändamAL Förslaget godi<än·
des.
Länsstyrelsen har remitterat en .utredning frAn kammirrkolleglet pA det
s. k. Vlll&torP1H>mrAdets överflyttning
frAn Brunnby till Jonstorp. Kommu•
nalnämnden menar att Kullenberg&torps-omrldet och Jot>Storps-deJen av
Svennlngstorp bör överflyttas frAn
Jonstorp till Brunnöy och föresiAr uttalande i eni)ghet härmed. ·Fullmäktige vklhöll tidigare beslut. ·
Älghults kommun hade utsänt ett
upprtop som med delgivning av kom·
munalnllmndens uttalanden och Atgllr. der Understlllldea kommunalfullmiktl. ge. Älghult. vlH göra vlosa framstlill, . _ . , till regering och rlkmag rörande laildsbygdsproblem. FuHmiktlge
"""löt alg till förslaget del:vls.
I remllls frAn llinaltyrelaen förel4g
ärende &11CAend& h!placerh!tr i lönegrad a'V en polisman, aoni av fuBmäktlge erhUllt en extra peraon.Ug
lllneklass. DA. poliserna nu P1acerats
I lönegrad 15 har frAga uppkommit
om blbehAllen placering I den högre
löneklaJ&en och därmed de . filrdelar
som nu genom sammanslagning a.v löneklassenia 16 och .17 Bkulle !tomma
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Att återse Kullanäsan eft!!r lång Fågelviksklubbens auktion upptids bortovaro är såsom så att repas åter på' Grand Hotell, vars
säga gjuta nytt vin i gamla läglar. chef dir, Ek även i år välvilligt
Man kan kanske· inte säga att upplåtit lokalen. Många turister
andra turistiandskap är överrekla- och sommargäster har i år följt
Imerade, men en givmild natur i pilen vid hamnen och njutit ett
all sin prunkande prakt som den .härligt friluftsbad oeh . solbad
skånska försommarens förmår efteråt på .den idylliska platsens
dock att på ett särdeles sätt ge gräsplage,· ·eller i de färggranna
förnimmelse av trygghet och lyft- vilstolarna. A.ven denna sammanning på samma gång såväl som slutning samlar nu auktionsföreskönhetsupplevelser i rikt mått.
mål och har redan fått många biDen välansade ordningen utefter drag men fler_ behövs. Skänkta är
de flesta skånska turiststråken är redan båtturer !'unt berget och
också ett stort plus. Inte ens de -hårbehandlingar för att nämna
många gånger förkättrade krokiga några · mera abstrakta bidrag.
och ifråga om anvisningar ännu Norrmans konstverk kommer
bristande vägarna kan jämföras även i år att ingå i vad som
med vad man uppåt landet får .bjudes.
\
dras med i fråga om ojämna och
Den som fö~t började göra nå·
tj.älskadade vägar. Man kan såle- got åt Fågelv·. en var egentligen
des fullt ut instämma i .Skånes gamle målare och konstnären
Turisttrafikförbunds anslagsupp~ Carl Wallentin. 1 ånga är säkerii~
·rop att Skåne har de bästa förut- gen de stenar' n släpat u;ndan
sättningar för en omfattande och från .havsbottnen och ända .till i
inkomstbringande och samtidigt dessa dagar har
n varit verk·
good-will-skapande
turisttrafik. såm där nere. På senare år har .
Och i den anda.n finner vi våra han dock sedan
dra trätt till ·
organisationer· både lokalt och inskränkt sig till d t inte mindre
regionalt ;q;betande.
förnämliga uppdra t att hissa
D. v. s. i fråga om vägskyltar och bala den svensk . flaggan på
och vägmarkering tar det ·sin ~dplatsens flaggstång. .Sysslan
rundliga . tid fast länsstyrelsen 1 harmed har han dock nu överlåtit.
en del saker redan i fjol fattat på sin granne, f. fis_!.chahdlare Axel
beslut Inte minst genom reklam :Andersson, . som lika intresserat
i denna tidning har båttrafiken och naturligtvis gratis sköter
rwit berget tagit fart från Mölle -~gning och utplacering av ligg-hamn. En vägskylt med denna _möbler etc. .
text - Mölle hamn - äskades av . En honnör · åt - gamle vännen
båtfolket g~nom sainhällsinyndig- Carls långa och ogennyttiga vakt
heterna och utlovades efter ett vid den älskade) ];i'ågelviken!
.-par ,dagar. Den har ännu inte
-GQ.
kommit på plats, varigenom_,troli,
gen Jriånga goda riksdalrar inte
A
&;i
koMmlt denna turistnäring till~ (/
-1
handa. Att det inte är så viktigt
med· trafikdelare och annat gäller
kanske 'tills· ·det bra:kåi ihop en
vacker dag,· men många ·fula· ord
kommer säkert .. den dagen ' -·att
sägas.
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Desto ivrigare arbetar de lokala i
organen. ·M:ölle · Vänner har haft i
sitt elddop vid midsommarstången :
säkert minst lika trevligt och vär- '.
digt som Leksands riksbekanta
Sammilsgrop, och senare i som- :
mar återkommer båtutfärd m. m ..
Den so~ ·efter vandring i ber.gen :
behöver en skön soffa att vila på
kan också på en del återfinna
etiketten "Skänkt av Mölltl Vänner". Kvinnoföreningen arbetar 1
också på· att skaffa kapitill till l
reparationerna· av va:rmbadhuset
och stödes i detta arbete av en
stor och intresserad skara orts- : ·
bor och sommargäster. Tombolan .
snurrar varje kväll vid Ingeborg ;
Ny's affärsfastighet och på ham- ;
nen, där. lotter säljs på mänga 1
värdefulla vinster, gratis skänkta l
till stöd i arbete.. Passa på till- .
fället och köp lotter och bli lycklig vinnare och tag också helst .
ett härligt salt varmbad, (gärna
med tång) efteråt, Frän måndag
hålles öppet varje tisdag-onsdag
och fredag-lördag.
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Ingenting hindrar avnjutande avi En orientering över samhällets
det dagliga doppet. Vattentempera· vägar och inrättningar, affärer,
turen håller sig omkring 20 gra· hotell m. m. samt vllgarna på ber·
der och vattnet är salt och härligt. get har hittills funnits I samhäl·
Sommarvädret är dock Inte ge- lets tillsammans med företagarna
1 nomgående helt tlllfredsstllllande utgivna folder. Mölle Vänner pla·
frAn
mnrgon till kväll alla dagar. nerar nu att sitta upp 4-5 orien1
1 Troligen har vi det dock varmast terlngskartor över bvn med firma·
I Skåne, vilket också bekräftades annonser och angivelser angående
1 av a~t tt•rlster häromdagen flydde allmänna Inrättningar I kanten.
från västkusten till våra landamä· På andra sidan kommer en orien.
ren på grund av kyla.
teringskarta över berget med pro- - menadvägar angivna. Arbetet skall
. I förra veckan nämnde vi om f. utföras vad beträffar kartan av ar·
fiskhandlare Axel Andersson. Hans kltekt· Thorsten Lundberg, Stock·
rätta yrke Innan han drog sig till· holm, tidigare presenterad I denna
~ baka frAn sjön var dock fartygs- tidning som I Mölle semestrande
_t telegrafistens och som sAdan Inte motellbyggare, bl. a.
,: heller vem som helst. Förutom På hamnen vill man ockRå an·
• stor yrkessklckllghet var han ock· ordna flaggstänger p.'I lilla hamn·
• så en av de första som ägnade sig piren om blott hamnstvrelsens till·
ät detta yrke ombord på fartyg <lä stånd kan utverkas. På de flesta
trådlös radlotelegrafl blev ett kom· "sommarhamnar" finns nu sådana
munlkationsmedel mellan fartygen flaggstänger med olika nationers
till sjöss.
flaggor sA det torde kanske ock·
så bil fallet I Mölle. I annat sam• Telefolket med linjemästare SI· manhang utredes att sätta upp be. gemar från Hälslngborg i spetsen lysnlngsstolpar på den stora hamn·
. plaQerar nu allt vad tygen håller piren till båtnad för sAväl kutter' för !lutomatiserlngen av telefonen gäster som fiskare på vintern un·
, i Mölle. Den nya koppllngsstatio- der mörka vinternätter. Mölle
nen på fru Elsa Johanssons tomt hamn kommer således kanske så
· llr sedan länge på plats och vad småningom att bil både väl upp. det nu gäller år om· och nyanlägg· lyst och flaggprydd.
nlng.åv kablar och ledningar och
koppling.i .,stationen av all apparaturen. Televerket gör l detta
Nästa gång mölleborna betalar
sammanhang vad man kan för att elräkningen eller närmare bestämt
: få bort onQdlga och hindrande I december kommer den att be. stolpar . och '·ledningar. Vid Lind· lastas med 5 procent elskatt, som
strö~ klos" vid avtagsvägen till skall erläggas för \'lid som förbru·
Gi:and ·hote~ står en ful och för kas frAn avläsningen den 1 augusgtngtraflkeri\ besvärlig telestolpe, ti. Sammanlagt för hela Mölle tor·
som nu planeras försvinna och er· de Rkatten komma att gå till c:a
sättas med kabel De planer som 3.000 kr. om året. som skall er.
hysts på att l!öra en bättre trotto- läggas av abonnenterna eller c:a
ar på deUa ställe, som är ganska 8-10 kr. per hushåll I runt tal ~h
farligt och bf!svilrllg för fotgänga· I genomsnitt. I verkligheten lär
re. ·underlltt4s därigenom. De fas- det väl bli någon krona mindre,
t!ghetsägare ;!rom frlvllllgt släppt då många storabonnenter finns,
hll mark. fllr'Zdessa kablar är ock- t. ex. hotelien.
sA _värda e_n tonnllr..
-GQ.
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1'fölle

vänner arbetar på
fl'lt· popularisera orten

Föreningen Mölles vänner hiill och Kullens fyr. i !Ivrigt förbe1 g-Jr ett f"örsta årsmöte vilket redes programmet såsom I fjol
f"örlagt •Ull Grand hotell l med fackeltåg I båtar till Rans• 'Miille. Föreningens ordf'erande vik och avslutnlngsfest på Grand
·disp. Frank Elfverson, hälaade hotell
·
'
:välkommen. Av. de frågor som Till föreningens ordföran~e om·
bl'handlades framgick att förenln· valde_s disponent Elfverson och
.gen har en del l görningen som övriga 1 styrelsen som var l tur
:kommer att popularl&era Miille att avgå omvaldes, nilmllgen
illisom turistort.
skeppsmäklare Henry Nllsson. v.
Bland annat har man på förslag ordf~ fru Gerd Klllman och dir•
.ait låta en stockholmsarkitekt Gunnar Ek. Dlr. Elfver Elfveraon
:utföra orlenteringskartor uppta· hade avsagt sig på grund av ut:gande gator, affärer, inrättningar, tandsresa och till ny ledamot 1
;vägar och stigar. Dessa skulle styrel~en valdes suppleanten pouppslttas på fyra, fem olika stäl· llsman Bruno Johansson. Ny suplen 1 samhället. Man har förhand· pleant blev fru Lalla Ollnsson.
lat' med hamnstyrelaen om att Omvalda revisorer lr dlr. Anders'
uppsätta flaggstänger med lnter- Nilsson och Ingenjör Claes Paulsnationell flaggning vid hamnen. son. Föreningen har 361 medlem·
: Hamnstyrelsen har dock hittills mar och dessUtom lr mer än fem
: Intagit en avvikande mening ef· firmor anslutna. Medlemsavgiften.
tersom den anser att det iT' till· blev såsom tidigare 2 kr. per Ar.
rlickllgt med flaggor vid Mölle Ordföranden uttalade att för·
hamn. Styrelsen har haft en enlngen varit till trevnad för
kretskavalkad under utrednl.ng badgäster och ortsbor och han
men denna har. måst uppskjutas hoppades att den skulle kunna
·till 'aiata~r.
. har förhandlat verka på liknande sitt i fortsätt.
med
Eriksson om ntngen. Hr Nils G. Nilsson· utatt fl märka
och ·st1gar pl tryckte sin tillfredsställelse iWer
Kullaberg. · viqare före!fgger för: det arbete som föreningen bedrl·
slag- om·.att .JPed_ .b·Ulll
.. ,
vit .. under _det gångna året och
sightseeing-tur~ tll1 ~-bl tll}onskacle .• fortsatt .framgång
a. ~ .i ~-et"' och ~t vidj!1de ~11 talrlkt__ deltaga&
Ander&lioll:~;a.w Jo · ·
t kera- •:.' ·Flge1Vlksltlub~ .komman·
···.; ;.;~ 'Attill..,de.a~
··
..••.- .. -~.j.B~··.
.· .
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Hört och Hänt vid Ku/lanäsan
Det vackra vädret befrämjar annat lnneblir det nya att all ga• fortfarande ett härllgt ·semesterllv turenhåltnlng kan öveigå på
; och mycket folk besöker och vis- samhällena eller städerna. Dessa
tas 1 Mölle. Det lir särskilt många sysslor har I alla tider pl de nesta
gästande familjer I Ar och om an- ställen åvilat fastighetsägarna fast
. talet sommarlägenheter kunde ut· man tid efter annan velat ändra på
ökas skulle säkert ändå flera kom· lagen men Inte kommit sig för. I
ma till följande år.
praktiken har det dock ofta varit
De utrymmen som bjuds är ock· så att det allmänna stått för själva
. så av god kvalitet och I allmänhet gatan och husägarna fllr gångba·
: till hyggliga priser, vilket ju ock· nor och mot.warande utrymmen ·
sA bevisas av att antalet semest· för gångtrafiken. Denna fråga
: rande familjer likat. Om undantag måste nu tas upp till granskning, :
: skulle förekomma beror det väl och blir miste fullmäktige säga ·
: huvudsakligen på att man Inte va· sitt ord. Enligt ny lag om gaturen· '
rit i tillfälle att bese utrymmena. hållning kan gångbanerenhållnin· •
- - gen åläggas fastighetsägare efter •
Även i naturen lir det gott om särskilt beslut och det lir väl tro. liv. Pl Kullens fyr har man rikligt ligt att si blir förhållandet även I
1
med kaniner och ekorrar i år. I I fortsättningen. Det nya skulle
• de trevna trldgllrdatna går kan!· då Inte komma att Indra så myc• nerna Illa it blomsterplanteringar- ket pl det gamla, då kraven på
na och I kiosken skuttar ekorrarna renhållning av vägar och gator ju
In vid obevakade tillfällen och rö- Inte lir.si omfattande på landsbyg·
var till sig godsaker. Framförallt den särskilt i fråga om grusade vi·
• sådant &Om Innehåller nötter na- gar.
.
De flesta har vant sig vid att
: turligtvls.
• - - gå och handla på Mölle torg och
Tåghemmen rullar också I som· där utvecklas ett livligt folkliv på
• mar varje vecka och har fulla hus. torgdagarna, Dessutom ligger det
• Det är utan tvekan en mycket I centrum och det lir nära till alla
• trevlig resa och dessutom billig. affärer. Det kan tänkas att man
! Med utgångspunkt fr!'n Mllll!! un· nu måste·bestllmma sig fllr att för1 der uppehållet blir besöks både klara var den allmänna torgplst·
l Arlld och Kullens fyr, så att resan sen lir belägen och utrusta den·
hit lämnar ju god valuta i frAga samma med tillbehör. · Pl sin tid
1 om vackra och natursköna vyer diskuterades att anordna en sådan
. och Intressanta platser. SJ:s nye plats på stationslingens lediga all· i
distriktschef I Malmll har ocJsså minna mark. Hur man nu skall 1
besökt trak-ten och funnit det hela ordna på den gamla platsen på c
underbart vackert och sevärt,
torget kan bli ett intressant pro- 1
.
•
blem, om man kan fl plats med s
· FrAn och med den 1 januari salustånd, bussar m. m. Trafiken :r1958 gäller ny ordnlngsstadga för krliver ju också sin tribut av ut- r.
hela landet. Allt det gamla, som rymmet.
h
strider mot det nya kommer dl att
-GQ
upphlivas. Så också i Mölle. Bland
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Torsdagen den 25 juli 1957

Auktion på Grand i kväll
Flgel'V!ksklu!>ben, så heter den
•kara mölledamer som tagit pA &In
lott· ätt ·vårda badplatsen ute vid
li'Aselviken. F.örutom vad damert\I &!älva tillverkat I hemslöjd
haJi' lptresserade ·s~änkt massor av
gåvor och i· dalf kl. 20 är man färd!& för Arets stora auktion på
Grand ~otell \ ldölle med välk!lnue
@\!kUQnroparen Henry Laml>erg,
Hi1$.Jgborg, som klubbfäMU"e.
FJo!arsauktlonen drog massor av
felk, och även I b år föru'11ättnl~s, gntl\Sam111a för att det
skall bil fullspikat.
Efter 'qktlonen kammer Ove
Flodln att svara för en genomrolig
~vlilL '°ÖnJtom s\11 egen repertoar
leder han även allsången och vidare blir det bortlottning av en
yäfde{!All tavl'll signerad Lars I"orman.
llntrin är 2 kr. för äldre och 1
In; för harn.

OVE FWDIN
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Tisdagen den 23 juli 1957
--

Mö/le slår åter ett slag
för Fågelvikens sandstrand
I Mölle är man Inte illlt för
bortskämd med sandstrand, men i
orommar har det dock skllpats en
!lådan om den än inte är sA stor
till omfånget sA är den dock den
första i Mölle. Vem vill f. ö. inte
gärna njuta ett härligt bad l ett
saltmättat Öresund och sedan ta
Igen sig l en vacker natur pli en
härlig gräsplaite eller i färggranna
vilstolar?
Allt detta har aen lilla men llV·
aktiga FAgelvlksklubben försökt
skapa till förmån för möllebor och
en ständigt växande skara sommargäster vlj:l del1 idylliska Fågel·
viken l l\fölle. Flera tusen krono::skrapade. man ihO'(> l fjol för.bad·
stranden och arbetet fortsätter.
Alla minns väl också den genom·
trevliga auktionen· på Grand Hotell i Mölle i fjol, dli Hälslngborgs
egen auktlonsutropare hr Henry
Lamberg med sidan virtuo~tet
lockade till skratt och goda kop.
PA torsdag kL 20 upprepas evenemanget. dli många fina: saker
går under klub'!>an. Forutom
klubbmedlemmamas egna •alster
och bidrag säljes en stor kollek·
tlon skänkta saker och fler bidrait
tas emot till försäljning. Hr Lamberg komm~r även I år att st!<
för"Utropen vilket I förening med
utsikten till goda köp bör dra lika
mycket folk som l fjol, då lokalen
var fullspikad.
.
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Beslut i Brunn.by---···-om ålderdomshe.mmet.
Frågan om tillbyggnad av ålder- miskt stöd At industr!Verksam~t
domshemmet- i Brunnby var kväl· l l\fölle p. g. a. att statligt !An ej.
Jens största ärende när fullmäktl· kunnat erhållas av företaget. Fullr
ge sammanträdde i går under ord- mäktige beslöt tillstyrka en framt=
förandeskap av skogsmästare Erik ställning frän dit. Gunnar El;:,
A. Eriksson. Tidigare pli eftermid· Grand Hotell i Mölle om rätt att
dagen hade ledamöterna varit få utskänka rusdrycker I sambandsamlade _pli hemmet för att' bese med 5 danstillställningar varje
detsamma och närmare få del av vecka. Kommunalnämnden fick· i,
det förslag till om. och tillbygg· uppdrag atl tör kommunens räknad som arkitekten framlagt, vil· n!ng• förvärva mark för renings·
ket vi tidigare redogjdrt för. Full· verkets område I Nyhamnslllge.•.
mäktige beslöt att nu gå· in för Till delegerade utsågs herrar Erik
förverkligandet av detta byggnads- A. Eriksson, Sture Nilsson och
projekt som komme1· att kosta Knut Frelgard. ·
G00.000 kr.
Vid den livliga debatt som föregick beslutet yttrade sig bl. a.
nämndeman Henry Svensson ochl
han yrkade bordläggning under
motivering att det var alltför mycI
ket pengar att lägga ner pli denna
byggfråga. Mlinga kommuner har
nämligen gått in för att ha en öppen åldringsvård och vård pli pen·
slonärshem. Beslutet om -att uppföra ett penslonärsliem I Ny·
hamnsläge kunde ilu förverkligas
sedan man fltt tlllstlind att bygga
reningsverk, menade talaren.
Efter debatten beslöt man att
bifalla kommunalnämndens för·
,slag.
Resolutionen angående kommll·
~ns vapen lades. till handlil)prna liksom K. maj:ts fastställelse
av stadsplanen för reningsverk·
. området. Likaså tog man del av
länsstyrelsens meddelande angAen·
de kommunens skyldigheter !fri·
ga om inrättandet av enskilda
skyddsrum och deras underhAIL
Verksamhetsberätteisen för AB
Kullens havsbad godkändes. Man
·1e111öt. avskriva fråg;Q!.. ;e>m ,ekono-

I'

taC

OVe Flod.in,

.

prima dragplåster vid torsdagens
mölleauktlon.
· I
Efter aukUonen .•underhAiler
välkände skådespelaren Ove ·FJodin - den glade skåningen och
skrattanite polisen - med sång
till allmän trivsel, gemyt och
glädje och 1eder allsång m. 'm.
Kaffeservering m. m. förekommer.
En värdefull tavla av Lars Norr.
man kommer också att bortlottas.
Entren är satt till 2 kr. för vuxna.
och 1 kr. för ham.
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~d~n de~ 24 }uli-i9S7

!Motion 1 Brunnby om åtgärder· för
fler bostäder· och arbetstillfällen
I

1'ftt•r genon1gt1ng av de orcllna.
Brunnby åldrlngsvArdsfråga, sär- re på detta problem som rimligt·
. rl<' äl'f'D<ll'na vid fallmäktigl'S sam· skilt ärendet angående utbyggna· vis tänkas kan. De ytterligare för·

1manträdl' I Bn1nnhy inUimnade ett den av kommunens ålderdomshem slag i riktning att förlänga tanke: :mlal fnllmlikllg<'l<'1lamiitrr <'n 1111>- var, som I övrigt nämndes I går, arbetet fick vika, då man f5Lt

: tion om åtglirdrr fr-.in kon1111un<'aN
sida för att ilstaclkornrna oostädl'r
o<'h arbrt..tillfälll!n. I><'t var niot
hakgrnncl<'n av drn minskande beColkningen dl'tta ful'fflag framkom·
mit. lllect kännedom om terknlng.
en av bolltädrr till ett av hJ"JQtmästare Andt'l'ff lVellbt'rg planl'rat bostadsby!QtR I Hiiganäs allflA1t man
att d<'t fann111 miijllgbetl!r t!JI ökad
inll)'ttnln1t till kommunen. De Atgiirdt'r omm av!lågR skulle Inte glil·
la bara Xyhamnsläge utan alla del:ir Ol'h ..an1hiill<'n av komnmnf'n.
-----··

den stora ft'ågan vid senaste sam· klart för sig att man Inte tjänade
manträdet. Inte den största där- sA mycket på att vänta och att de
för att det fanns inga delade me- planerade penslonärshemmen inte
nlngar om att man skall ha en så nämnvä~ kan avlasta ett ändå begod åldringsvård som möjligt. utan hövligt ålderdomshem. De huma·
därigenom att man vill försöka nltära synpunkterna betydde gi·
ordna på bästa sätt för de gamla vetvis också mycket contra kost:
och givetvis också så att kraven nacis}rågan då man slutligen skred
på en så god ekonomisk hushåll· till att besluta om 600.00Q.kronorsnlng som möjligt blir tillgodosed· utgiften.
da.
Förespråkare för ytterligare bord·
Ingen kan väl heller beskylla läggning var som nämnts n~mndC:
fullmäktigel~mötel'na föl" att In· man Henry Svensson. Arkt·
te ha tagit sig en sA god fundera· tE'kt Assar Björnsscm klari:jm~le
dock under en paus I sammanträ·
det, att man kan räkpa med en
') '? Vr
statsbidragsförlust om ungefär
:..
20.000 kr. genom att vänta. Efter
/
'
redogörelsen för kvoter och belopp kom han fram till att stats. bidraget beräknas på de senaste
sju årens skatteunderlag.
Lör~n deh
juli 1957
Hr Gunnar Levin menade
att penstonärshemmen In~ på ni·
..... ,
got sätt avlastar ålderdomshem·
<.
met och tillstvrkte förslaget. Av
samma . mening var hr G ö s ta
B rå hed, och ansåg att det all·
tid finns ett vårdklientel utanfÖI"
pensionärshemmen. Hr L i n u •
Has se l berg efterlyste .en lokal utredning om befo!kmngsut·
Fågelvlksk!Ubbens auktion pA handarbeten· samt andra llkänkta
vecklingen och antalet vårdbehöGrand hotell I Mölle blev en trev· föremål. En tavla av Lars Norrvande och fick upplysning av sek·
lig tillställning. Behållningen av man och en bllpläd bortlottades
reteraren, kommunalkamrer Knut
auktionen 'uppgick som I fjol till under kvällen. Tavlan vanns av.
F r e I g ar cl, att befolknfngspyra·
cirka 2.000 kronor, och klubbmed- fru Berit Bergström frAn Malmö
miden I Brunnby stAr på huvudet.
lemmarna är givetvis både glada och fru Emma Bengtsson, HälslD,gLokala utredningar inom general·
och tac:ICsamma hltöver. God auk· borg, blev vinnare till pläden,
planekommltten och skolkommit·:
tlonsförtättare vsr Henry Lam- Efter auktionen tog publiken
ten har visat ett beräknat befolk·
berg från Hälsingborg. De närva· plats vid kaffeborden I matsalen.
nlngsunderlag på mellan 1.900 och
rande hlilsades välkomna av hr Skådespelaren Ove Flodln fram2.900, beroende på vilken kommit·
Nlls G. Niisson. •
.
trädde och underhöll med sång
te, som räknat. Antalet vArdplat·
Lokalen var fylld till sista plats och tedde allsäng. Han' vann stort
ser beräknas generellt till 10 prooch stämningen var på toppen. bifall särskilt för stn. "skrattande
mille och då kommer man fram
till minst 211 vlirdplatser. som är
Alla auktion•föremål fann köpare, polis".
.·
för litet. Det finns proportionellt
bl. a. såldes en stor kollektion
-ner gamla -än yngre. Många andra faktorer inverkar också sAsom
stigande medelllvslängd etc. Ingen
vet när landstingen skall ta hand
..
om sjukvårdsuppgiften. Gamla sju·
ka kommer pA ålderdomshem an·
Mhdagen den 29 juli 1957
tingen de hör dit eller inte och
på sA sätt kan ålderdomshemmen
bli sjukhus I stället. Statsbidrag
~ ------··-·-··-·-;:;.=-·--;~---~---räknas på alla kostnader utom för
,~
vissa personalbostäder och yttre
anläggningar.
I
Efter ytterligare Inlägg av hrr
I
.
Hasselberg och Svensson efterlys~ · Träffpunkten vid Mölle hamn, "Femöringen" har bestAtt l många
te Nils G. Nilsson finansier "Ruffen" - dli och dA även: kal· Ar. Ftökeri Nllsson .har nu genom ringsplanen och fick veta att man
' lad riksdagen - Innehåller många ödets skickelse fått fönnAnen att räknar med 80.000 i statsbidrag,
~ gamla kartor, sjökort och bilder stA som donator och glädja något
90.000 finns samlade, under bygg·
, från gamla Mölle. Dt och då till· behövande barn. Det-händer ju då tiden - två ar - räknar man att
, kommer det också nya tillskott. I och då att man i en solstickeask skattevägen kunna finanslera byg·
' dagarna har samlingen utökats kan finna -en lapp soni medger, get med 60.000 per Ar och sA låna
med en kopia av en karta över flnnaren att·donera ett belopp till resten eller 300.000 på en kortare
· hamnområdet I Mölle på 1760-ta· något barn. Fröken Nllsson fann tid. Med den förhoppningen att
• let. Det är .Mölle-sonen och stock· vid en röjning er. sådan lapp oeh planen Inte skulle föranleda skat. holmsjoumallsten Anders W. Möl· har nu i samråd med barnavårds- tehöjnlng tillstyrkte han förslaget
•· leryd. som stAr som donator. Kar- nämnden och del<!" ordförande frö- liksom även hr Brdr Persson.
tan lir förvisso värd ett studium. ken Blenda Råsenberg utsett vem
Ordföranden menade att med
Man kan där· se den gamla båt- som skall kpmma I åtnjutande av höjda pensioner skulle ålderdomshamnen Inne I kroken· nedanför summan. Df!t är givet att fröken hemmen mera fä karaktären ·av
f. d. Lasse Norrmans hus samt Nilsson är glad att kunna stå som pensionat än vårdhem och som
bryggan vid nuvarande varmbad- eil förmedlande länk oeh kommer simma bil ganska självbärande.
huset, där sten lastades. för tran· också att tillse att medlen kom· Fullmäktige t!lföll härefter utan
port till Citadellet 1 Landskrona. mer till nyttig användning.
votering socialnämndens och kom·
· Vidare lägger man märke till de _ _ _
munalnäm11dens förslag på om·
gamla namnen Stora och Lilla
Qvlckan, Roskan och Norre Block. Fastighetsförvaltningen är ett byggnad av ålderdomshemmet en·
ligt
de uppgjorda förslagen •.
Försvarsanläggnlngama vid Böke- I dessa dagar aktuellt ämne, men
bolet och Sissa Skans är också ut· så många kanske inte vet vad
n:.ärkta. De hilll vid denna tid på Fastighetsskolan i Stockholm är.
att uppföras av straffångar
Det är emellertid en Institution
Den snart 200 år gamla kartan CStock!Jolms Fastlghetsmaklareförvlsar alltså Mölles redan på den ti· bund) med karatären av studie- .,.........._......,...__...,...__
k f bind Is
ed Jö I samfund som I aftonskoleform
·
den star a ör
e e m s n •• tillsammans· med Mlllle-llttllngen belönats med resestipendium för
gamla tider erlades ju också mark agronom Georg Zettelby, tiedriver en Amerika-resa, som hr Zettelby
arrende till herren på Krapperup utblläning av faatighetsförvaltar företog för en tid sedan
·
ofta genom lev~ranser av t. ex. och .fastighetsmäklare. Agroncn! Fönnodllngen skulle många,
fisk in natura, vilket ju förutsatte Zette1by (skolans rektor nch stu· inte minst· Inom kommunal för·
att fiskenärlngen blomstrade. För- dfeledare) 'Omtalar under semes- valtnlng, som har med fastigheter
svaret av områdena vid norra In· tervlstelse i det gamla Mölle-hem· att göra ha mycken värdefull nytloppet till Norra Öresund beakta· met att skolan under de tillända· ta av att deltaga I sådana kurser.
des ocksA genom uppförande av lupna ~ studieåren utbildat bort- Skolan stAr också under överin· At ·2000 elever I allt som har med seende av överstyrelsen för yrkes[ de omtalade, skansarna.
- - fastighetaskötael och förvaltning utbildning.
Fröken Signe Nilssons kiosk på att gllra. Hans.. insatser har ·också ·
(7 /) -, .. ,
'1 r. , -GQ
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Mölle Vä:µners fackeltåg
i morgon till Ransvik
Lördagen den 10 aug. · 1957.

Hört och Hänt vid ·K1:1llanäsan
Mölle har ju i alla tider ·varit
danskarnas förlovade
paradis.
Oräkneliga är väl också de skaror
som under tidernas lopp sökt sig
hit och lagt ned stort• kapital på
hotell i affärer och på rum i en·
skilda° villor. Särskilt efter kriget
ville de äter se Mölle givetvis, di
förbindelserna äter öppnades. Det
var vid denna tid ont om bL a.
textilier i Danmark under det att
! SVerige dessa varor frisläppts
frän ransonering. Den minnesgode
läsaren kan säkert erinra sig de
stora skaror av danskar, som dä
köpte kläder i Mölle och som dA
också lörskafliade Mölle en ny af·
fär i denna bl:ansch.

tvivelaktiga nbjet att skjuta till
måls med luftbössor eller salongs.
gevär, som visserligen inte förmått splittra glasen, men dock
lllmnat kvar små hål och andra
skador pil. glaset.
Händelsen har polisanmälts, dä
det trots den ringa skadan ~än
sar till · rena skadegörelselustan.
Nägon kunde ju· ocksä ha befun·
nit sig i badhytterna och kommit till skada, vilket väl 11.tminstone evehtuella skyttar bör tänka på
nästa gäng.

Fäladen mellan Mölle oc:Ji...
perup är som bekant,-efter ett
slut av 1äiJsatyrelsen numera frid·
lyst. Värdnaden av omrädet är
lagd under uogsvärdslltyrels.
som har att vidtaga de åtgärder
som el'fordi'as för att ändamålet
med fridlysbingen skall 11.stadkommas. Lokalt inom länet är det
länsjägmästare Erik Nordin i
Lund och 'på orten skogBl1'.llistare
Erik A. Eriksson på Krapperup,
som svarat för att styrelsens in~
tentloner kommer till utförande;
BL a. har dlunda tavlor med till:
.kännagivande om fridlysningen
uppsatts. Det har dock inte generat viSsa element att helt enkelt
avlägsna dessa, vad det nu skall
vara bra för. Camping fär ~.
inte äga nun inom sådant omi'l
de, men det har inte hindrat att
så har skett och till och med av
ganska stora grupper. Nya anslag
har emellj!rtid satts upp och äve~
om att camping är förbjuden.
Det torde väl numera vara lätt
att fä tältplats med truglng till sA·
!väl kolJlmunens campingplats vid
! Möllehässle som den i Mölle, varför man inte kan förstä att liven
fridlysta omräden skall behöva ta·
gas i ansprlk. De spär campingen
' sitter i naturen kan mänga gäng·
er vara förskräckande, dä detta
slags bOende inte organiseras. Det
är att hOpPflS att de vidtagna 11.tgärderna skall bringa till respekt
för fridlys~1ingen.
.ll.ven i andra fall kan man spåra förstörelselusta, som vi vill
dock fär hoppas är utslag av pojk·
aktlgt oföi:ständ. Badhytternas
fönster i Filgelviken har di. och
di varit krossade och mil.st ersättas. För att få" Bä starkt glal! som
möjligt har emellertid myndigheterna anskaffat begagnade bussrutor, .som: nu; hlllit i flera· är,· dä··
glaset är: tjockt .och splitterfritt.
Nu ha1: doc~ någon funnit på det·

GQ.

Bland sommarens arrangemang ~lad musik. Vid Ransvlk gör man
i Mölle ~nfördes i fjol Föreningen landstigning och ·det blir tillfillle
. ~ölle vänners fackeltAg per båt att intaga förfriskningar samt
· till Ransvlk. Utfärden blev . en dans.
stor succes.
.
Aterfärden till Mölle hamn sker
I morgon är ~t åter. dags att ocksä per bAt och man kan vara
vara med om det ovanbga arran- övertygad em a.tt deltagarna kom:
gemanget. Samling sker kl. :;!O vid mer att bli blide nöjda och belåt~ölle hamn och vid mörkningens na med utfärden. Allt ·tillgängligt
inbrott startar bAtkaravanen vid båtmaterial i Mölle kommer givetvis att tas i anspriik men det torcll!
20.30-tiden. .
Liksom i fJot kom~er varje bAt ändå vara skäl att infinna sig i
att utrustas med tända facklor god tid och försäkra sig om plats
och på stränderna tändes vackra Biljetter •säljes före avfärden pÅ
marschaller. Det torde bli ett im- hamnplanen.
ponerande ?Ch· stämningsfull~ skA· Torsdagen den 15 kommer 8
despel, dA lJusen speglar sig 1 vatt- Mtille vli11ners avslutningsfest på
net och glittrar I stänket från bog. Grand hotell. I år iikm>m i fjol
vattn~t. Musik ombord '.Pi båtar- blir det blerabencl till facila pl'i·
'. na bbr ?et · också. Frisörmästare ser samt underhållning och dans·
Knut Nilsson, handlanden Ake till tonerna av Ove Elkjears orkes-j
;Sahlsten och affärsbiträdet Bertil ter.
IUnger kommer att underhålla med

l

. Lördagen., den'. 3-•u!-·l9i7.
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Hdrt och Hänt vid Kullanäsan

I Mölle har 'man,1 ett ·par 11.rs tid tyren. Det ·är dock osäkert hurugenom fram~nlngar ·till lins- vida planerna kan reii11seras i är.
styrelsen pil.pekat vissa filllor för Sedan får man se om det blir reI'trafiken -och bett om uppsättning gelbundet 11.terkommande arrangeav vissa förbuds- och anvisnings- mang, vilket · ju j>eror pA deltavlor. BL a. ville man ha en tagarinti;esset.
· ·stopptavla vid utfarten frän·· As' -'- - gatan för att förhindra kollisldner Ett förslag hade kommit upp
l den skymda kurvan. Detta av· om att föreningen skulle anskaffa
[slogs dock och länsstyrelsen på· eller, pil. annat sätt förmedla bAt
bjöd uppsättande av trafikdelare. för utbyrnlng till fisketurer. Sty·
Denna har nu kommit men pla- relsen fann dock detta mindre
cerats på ett för trsfiken syn· tilltalande, då privata båtägare är
nerligen olämpligt sätt •Trafikan· mindre pigga På att släppa till båt
ter som kommer uppför backen At kanske oerfarna roddare och få
och vill svänga till höger in i As- båten fördärvad och i annat fall
gatan, särskilt större fordon,·- kan riskerar man att inkräkta på båtpil. grund av utrymmesakäl öster trafiken som nilrlngsgren.• Det
om trafikdelaren r4ka in 1 verlt· finns ju gott om båtar till utbyr_ligt svära situationer. Påpekande ning och med silker förare vid rat·
till vägmyndigheterna har gjorts ten eller Arorna.
av pollsmyndigheten, sil. man ·får Under tiden snurrar Kvinnoförhoppas att trafikdelaren flyttas i eningens tombola. .ll.n finns det
,ett bättre läge.
lotter· kvar och också många fina
: Varför man avslär begäran om vinster. Den som ännu vill vara
:stoJ>pmärke och sedan plötsligt med ·får sno sig att kapa At sig
';förklarar hela vig 45 för huvud- en fin sak och stödJit föreningens
;ied med ovillkorlig ·stopplikt är arbete. Intäkterna l varmbadhuset
fä~ svärare att förstA.
under juli har varit relativt goda
'.
i varje .fall bra mycket bättre i~
. :· Inom Mölle räder- lägre hastig- i fjol. Glöm alltsl Inte att ta en
, -het än inom andra samhlillen - lott och uppmuntra till fortsatt
, 40 km. Vid passage av eJi sådan arbete.
skylt frestas man ju lätt att ·tro
- GQ
, att hsstlgheten gäller pi alla ga.
' tor och vägar inom byn. Sil är nu
· dock inte fallet mer än vad gilller
vig 45 från infarten upp till grin- '
/ ~ } ::.
darna och Kullens fyr och enligt
f) ,
(/I, d
ett äldre beslut av länsstyrelsen
p11.- Srandvilgen från Hotell Kulla·
berg bort till ~ I övrigt
räder 50 km enligt Viigtrafikför.
ordningen och berörda vägar Inom Mölle enligt länsstyrelsens vilgkungörelse lir väg 1449 till Mölle
jllrnvligsstation och hamllen ·och
vig- 1450 från hanmen upp till fri·
sörmästare Knut Nilasons· fastighet.,,
.
.

Y'
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Föi:eningen Mölle vänner ligger

nu I startgroparna för att förbe-

reda årets fackeltåg ~r båt till
Hansvlk.. Eventuellt tänker man
sig l lr att efter fackeltåget äter
vända till <Mölle och anordna dans
vid ·hamnen.
i Man har _'_oeksä planer på. ar·
rangemang med· bussutfärder till
sevärda platser 1 bygden..Höganäs
gruva och museum stär- givetvis.
högt på programmet liksom besök
hos Andersson·& Johansson AB,
_Brunnby kyrka> Arllds kapell och

-

Affärsbesök ·under vägen torde
dock medföra att sammanlagda
restiden blir något längre. Er1 gan·
ska fasclnerandq färd bort från
vårt kalla kliliiat till sydligal'lt
nejder, då vi går mot höst ocl
· Vinter. Fast klimatet i Nordafrikfl
kan vara· fuktigt och efter där råLö···r·r·dagen den 17. aug.. 1957
dande förhållanden kallt under
vintern.
·
Firman har som bekant nyligen
U
U
l
i Höganäs öppnat en affär för sina
Vl
·U
alster som rönt nv11gt intresse och
god avsättning. Även i Hälsing·
By~tionen ~ tagit fart i vore väl att ing°en telegramexpedi· borg har filial öppnats.
Mölle. Tre bostadshus· håller på tion alls fUnnes, särskilt sommar- · ·
. ·
ått uppföras, två väster om järn· tid, då Mölle. har stor telegram- Hr. o~ f~ Elfverso_n_ har under
vägeu ~h ett uppe' på backen vid trafik.
s~ t1.d ~- Molle hunrut, intressera
sidan om ElfverSborg ,
_ _ _
Blg för aven offentliga uppgiftEll"•.,.,
·
.
· ·
Direktör Elfverson har sålunda va·. ,
I samband härmed kommer po- -- Efter ~gen av _augusti har. rit ledamot 1 municipalnämriden I
lisk&ntoret, sor-i 1' många år varit turiststrommen
berikats . med och med intresse deltagit i sam· ,
förlagt, till byggrilästare Gösta ·An· många utländska inslag. S~skilt hälfsfrågorna och dessutom sedan I
c;Jeusoris villa, att- flyttas till ett av tyskar har kommit, vilket ~ en starten varit sekreterar~ i För- i
!fe nybyggda husen vid järnvägs· gång befäster intrycket av ?.katt enlngen Mölles vänner.·Fru Gert#,ationen. Posten, den nya kopp- besöksfrekVens frän vårt sodra rud· Elfverson har likaledes sedan
, .~ta:ttc;inen för televerket, järn- grannland.
• .
starten varit kassör och styrels&.
. ~tion och poliskontor kom- Chefen för Ets. Suedo-~. ledamot i Fågelviksklubben samt
Di'1?' på så sätt att bli placerade S. A., Tanger, Casal;>lanca, direktör med stort intresse deltagit i övrigt
. ..tralt och i närheten av .varand- Elfver Elfverson, . Mölle, med .fa- föreningsarbete såväl Inom ·kvin·
ra i nästan samma kvarter. Om milj lämnar nu Mölle efter den noförenlngen som. ·Kapellstiftel.och var telegråminlämning och te- längsta semester han kunnat unna sens syförening. I sista stund fin.
legrammottagriing kommer att a~- sig i hemlandet. De handel~poll· ner vi . fru Elfverson · åysselsatt
ordnas är dock ännu inte bestämt. tiska förhållandena ute i världen med färdigställande· av alster till
.: Undersökningar har gjorts för att och spetjellt i Nordafrika kräver föreningfir trots att deh långa re- ·
·utröna om det skulle kunna arran- at: chefen själv, åtminstone under san ·givetvis av en husmor kräver
. $'.eras på järnvägen eller posten, någon tid övervakar arbete~ på ort omfattande . förberedelser. Parj:!t
men besked .har ännu inte vun- och ställe. Resan från MO.lle till Elfv«;!riion är väl värt en eloge för .·
nits. Det kan också tänkas att det Nordafrika företages pe,.- bil och insatser under· <Je år vistelsen .1
. kommer att ordnas med avtal med man, beräknar att färdeµ skaµ tå Mölle denna ~g varat. Säkerli\
• ~gon privatperson, . så som sked- sex dagar 1 .anspråk. Men så är gen väntar nya uppgifter vid en · ·
de. vid auto,mlltiseringen i Arild. det ju också tolv gånger man mås- framtida återkomst.
. ·
... \
Det· väfsta~' som kunde tänkas, te in- och utpassera över gränser.
GQ..
f

.1..1,Ört

OC.h .L.-:i.ånt "d K l'ianäsan

Fredagen den 23 aug~ 1957.

Höri och Hänt vid Kullanäsan
Den egentliga sommarsäsongen dra sig för att lämna uppgift dlirär över och hemresornas tid är om.
inne i och med 'lltt det drar ihop .,- - sig till skoldags. Grand Hotell slog Mölle samhälle gjorde för en tid
i söndagskväll igen sina portar Sedan framställning till länsstyrelefter en i allo lyckad säsong. Ho- sen om mAlnlng av gula linjer pA
tellet var till sista dagen fullbe- de allmänna belagda vägarna Inlagt pA alla rummen. Nyhet för si- om samhället. Man tyckte det var
songen var den nu överallt van· befogat med en markering av vällgare rouletten.
·gens mittlinje och för hastlghetsnedsittning. I yrkande till läns. DA och dA Inträffar det att nA- styrelsen meddelade vägförvalt·
got gäng tycker det är trevligt att ningen, som förut inte varit
nattetid ställa till med diverse sA pigg pA att företa målning, att
ofog. Natten till tisdagen var så- man vid nästa tillfälle skulle sitlunda vandaler riktigt i farten i ta dit linjerna.
. Mölle. Många grindar lyftes av I onsdags kom så de efterlängta·
.: eller hängdles sA löst på sina gäng· de linjerna och man hoppas nu på
.. järn att de vid minsta beröring att det skall bli till fördel i trafl·
föll av sina fästen. I en del träd- ken. Vägen genom samhället är
gårdar samlar man sällsynta snäc- dock förhAllandevis mycket smal
kor och andra minnen frAn lång- och häller sig bilarna strikt vid
väga resor. SAdana saker hade sin kant blir det, särskilt vid in·
ocksA förstörts eller avlägsnats. farten förbi Mölle Automekaniska
Vid busshAllplatsen hade en soffa och längre in, · Inte mycket plats
. elegl!Ilt placerats uppe på muren för gående. Breddning av vägen
kring Ingeborg Nys fastighet och som mycket Astunc'as av fastigPressbyråns stolar hade fått en hetsigare utefter d'enna vägbit
luftig placering uppe på kioskta- och inte minst av fotgängare bl.
ket, dA personalen infann sig pä a. på väg till och frän kapellet
morgonen•. För att inte tala om !äter väl vänta pA sig. Nedsättalla papperskorgar, som .hissats ningen till 40 km är därför väl
. upp i flaggstänger etc. Nere i Få- befogad och just för upplysning
• gelvlken hade en del parksoffor härom också de gula linjerna.
kastats in i granskogen och en ut - - i sjön, där den lAg och drev pA Enligt en tidningsnotis hittades
morgonen. Som väl· var var det häromdagen ett kassaskrin på
pAlandsvind, varför den kunde bottnen av Rönneå vid Sönnarbärgas utan allt för stora. skador. lövsbron på vägen mellan Klippan
- - och. Hälsingborg.
Det är inte att undra pA att för· I minnet faller dA värt reporblttringen bland villaägare och de tage på för dagen nästap. jämt
som arbetar för den allmänna fyra Ar sedan från den' stora bran·
trevnaden är stor och äkta. För den vid dAvarande Hotell Elfverpolisen är det heller Inte lätt att son. Som bekant försvann dA hogöra något åt ofoget, dA vandaler· tellkassan med bortåt 15.000 kr.
na givetvis försöker försvinna och har veterligen sedan inte
osedda. Den som emellertid! har återfunnits.
den minsta aning om identiteten
-GQ.
av fridstörarna bör givetvis inte

Lördagen· den 28 '_ ~"t.
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Hört och Hänt
vid Kullanäsan
.
.
.

;För jämt ett Ar sedan hade vilförandens .k!arulgganden angåen- ·
den vackraste badsöndag som tän- de turistnärmgens betyde!Se som
kas kunde vid denna årstiden. I svensk exportgren.
Ar har vi alla nogsamt fått känna Den tydligast motiverade lin·
A vad tid! och ruskig höst vlll jen för avslag var att man läm~ga Alla gsommarhotell i Mölle nar anslag till den lokalj_ organ!. P.tar 'också för länge sedan stängt. satlonen, som sedan i samar~te
· sommargästerna försvann ocksA i med den större fär stå för turistår ovanligt tidigt sA att den stora reklamen. Granskar m~n på nytt
stillheten hastigt lägrade sig ÖV!!I' den av Kullens Turistförenlng ut- ,
byn,. ytterligare accentuerad ge- givna tu~tbroschyren mAste man
; nom frånvaron av ungrare, som också erkänna, att det .är en loctidigare i Ar satt liv i gatumiljön. kande, smakfull . och välredigerad
En del konstnärer förutom de sak, som man livligt vill hopp'.ls
bofasta drajer sig dock alltid läng· skall öka turistströmmen till
· re Itvar. Bland dem fru Dona Bo- Kullabygden.
.
. 1
.. man som vunnit vr.ckra framgån- Tur!sttrafikförbundets uppgift
gar. ~Id senaste Arens Kullakonst. är Inte att dra besök3:11de ~ill enDet fär sägas vara välförtjänt, dA skilda orter I Skåne gtvetviS utan
fru Boman med intensivt starka att fästa uppmärksamheten på
känslor känner sig dragen till landskapet i dess helhet o~h seda,n
. Kullaberg och Kullabygden och överläta At mer eller mindre ~?"
sålunda med inlevelse arbetat på kala Institutioner att svara for
. att skildra denna klenod I det den lokala reklamen.
svenska landskapet. SA stor är fru Hur vore .det om den centrala
. Bomans förkärlek för Kullaberg organisationen samlade kommu·
· · och Fäladen. att konstnärsparet
.
.
, Bomsn för nägon tid om somma· nalmän och andra för turismen 1n:
· rarna valt att arbeta på skilda tresserade till ett möte och klar
häll hr Boman i nyuppförd atel- lade vad som är aktuellt och vik·
jevlila vid Torekov och fru Bo- tigt i den ·centrala och lokala tu·_
man här. Nu har hon dock läm- rlstreklan:iens omfattn•ng. Så sker.
nat.Mölle och "tillbringar höstmA- ju ofta då det gäller. att_ lösa pronaderna I den trevna vlllan i B)ä- blem varav en stor allmanhet har
b gden ·
intresse sAsom kommunikations-,
, re J'ullatJYgden som turisteldorado skol- och vattenfrågor m. m. ~~
lvann Inte så stora framgångar vid de medelsbeviljande får lite dJU·
·senaste ·Brunnby-sammanträdet. pare inblick kanske anslagen iätAnslaget till Skånes Turisttraflk· tare flyter In.
.
,.
·förbund.torkade helt In trots ord- ·

'-aQ.
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Brunnby pensionärshem.
1 Nyhamnsläge beslutat
Brunnby kommun skall upprri- met skall förläggas till kommu·
ra ett pt"nslonärshem I Nyham- nens fastighet I Nyhamnsläge utllige på 180.000 kr. Detta besliits med allmänna vägen och med in·
lgir vid sammanträde n1ed kom- gången mot denna. För penslomunalfnllmiiktlg<' unclt'r ordfi;. närshemrnet . har tidigare avsatts
rand ....kap av skogsmiistare Erik 100.000 kr. och nu beslöt man
A. Eriksson.
upptaga ett reservationsanslag på
Man beslöt träffa avtal mecl AB 80.000 kr. i nästa Ars stat. StatsYtonghus angående leverans av bidraget beräknas bli 40.000 kr.
byggsats för ett pensionärshem Vi återkommer till övriga ären·
omfattande åtta lägenheter. Hem· den.

Torsdagen den 26 sept.

1957
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En skrivelse från Landskommu·
nernas förbun'd angående anlltan·
de av förbundets re1rislonsavdel·
nlng oeh biträde med auktoriserad
revisor föranledde ingen. åtgärd.
Brunnby kommunalfullmäktiges fog för· särskild hälsovArdsordning
sammanträde tog två timmars tid för Skäret. Kommunalfullmäktige · Till föreningsverksamheten beviljades
anslag i enlighet med det
i anspråk oeh endast smärre me- följde hälsovårdsnämndens för·
förslag som framlagts av kommu·
nlngsutbyten förekom angående slag.
;
nalnämnden och som vi tidigare
byggnadsplaneändring I Skäret, lComrnunalfullmäktige hade
publicerat. Dock gjordes den ändidrottsplatsens skötsel och· diverse sA uppmanats av länsstyrelsen att
ringen att ABF i _Höganäs fick ett
anslag till föreningar och samman· avgiva yttrande över Inom social·
slutningar.
departementet upprättat förslag
anslag på 100 kr.
Största frågan gällde uppföran- till ändrade bestämmelser om
Från styrelsen för Föreningen
rle av ett penslonärshem I Ny. mödrahjälp. Barnavårdsnämnden
Brunnby idrottsplats förelåg skri·
hmnnsläge men den föranledde hade Inte ansett ändring nödvän·
velse och avskrift av den tnstruk·
·uon, som finns för vaktmästaren
ingen att begära ordet. Men sA har dig oeh fullmäktige uttalade sig I
den ocksA föregåtts av många ut- anslutning härtill.
Vid idrottsplatsen. Skötseln är ut·
redningar och överläggningar och Kommunalfullmäktige förklaralämnad på entreprenad och uUöpengarna finns till största delen de sig efter yttrande från nykterres av vaktmlistaren pA dennes
avsatta. Ingenting har ändrats I hetsämnden och kommunalnämn·
fritid. Nu hinner denne inte med
penslonärshemskommlttens fram- den inte ha något att erinra mot
och styrelsen ville att kommunen
ställning lir 1955, då kommltt6n fortsatt försöksverksamhet med
skulle ordna så att åkötseln av
_framlade förslag I ärendet. Bygg- mAltldsfrl utskänkning Inom kom·
idrottsplatsen kombinerades med
narl1>n ani;j\gi< Inte kunna komma munen.
andra av kommunens arbeten så·
till stånd dit på grund av att 1-e- Generalplaneutl"t.>dnlngen hade
som tillsyn av skolor och kommunlngsverket.• förläggning överkla- funnit det behövligt med en bygg·
nala byggnader, vissa renhåll·
gats och avloppsfrilgan inte var nadsplaneändl"ing I Skäret och
nlngsarbeten. Om det inte gick att
löst I Nyhamnsläge. Under tiden byggnadsnämnden hade med In·
ordna anhöll styreil!en om .ett an·
har dock kostnaderna måst upp- stämmande av kommuilalnämnden
slag på 5.0QO kr.· för arbetets för·
räknas med 10.000 kr. på grund föreslagit att kommunen skulle
delning på flera händer. Kommu·
av stigande priser. Den Ar 1954 stå som huvudman för ändringen.
nalnämnden hade tillstyrkt oför·
tillsatta pensionärshemskommtttl!n Kostnaden beräknades till 16.000
ändrat anslag som för I år med
utsägs av kommunalfullmliktlge kr. och största d!llen kommer att
2.500 kr~ som oekså blev fullmäk·
att vara byggnadskommltt6 (träd· ersättas av de mårkägare, som ha.
tlges beslut.
gårdsmästare C. V. Lundqvist I nytta av planändringen. Fullmlik·
Under debatten upplystes av
Arlld har under tiden avgått) och tige biföll efter en kortare debatt
föreningens närvarande sekreterabestår av kommunalnämndens ord- och godkände avtal med fem
re, som fick fullmäktiges tlllstån!f
förande, lantbrukare Sture Nils- markägare.
att yttra sig, att klubbmedlemmar
son, socialnämndens ordförande, På grund av den nya skolstyrel~
nu hjälpt till med arbeten på ba·
handlande Hugo W. Svensson, selagen föreslog folkskolestyrelsen
norna, som vaktmästaren Inte
kommunalkamrer Knut Freigard, att fullmäktige skulle välja ny
hann med. Hr Rosenkvist talade
nämndeman Henry W. Svensson skolstyrelse int111 utgången av
för utredning och höjt anslag men
och målarmästare Botvld Görans- 1959, fastställa antalet ledamöter
återtog sedan varpå ·fullmäktige
till nio med fyra suppleanter samt
son.
biföll det föreliggande förslaget
1955 hade länsstyrelsen anmodat medge skolstyrelsen rätt att utse
med förmenande att man skulle
kommunalfullmäktige att efter häl· betygsnämnd. Fullmäktige biföll
lämna idrottsföreningarnas medsovårdsnämndens hörande uppta- och överlämnade därpå ärendet t
lemmar tillfälle att visa sitt Intresga frågan om Införande av en sär- övrigt till valberedningen.
se och i fortsättningen hjälpa till
skild. hälsovärdsordning för Skä· Arbetslöshetsnämnden får i 1958
med skötseln av idrottsplatsen.
rets byggnadsplaneområde. I ären- års stat använda 5.000 kr. av an·
Av anslaget t111 Idrottsrlngen i
det hade generalplaneutredaren, slaget till kommunalfullmäktiges
Brunnby, soni fördelar pengarna
arkitekt Forbat och hälsovårds- förfogande för oförutsedda utglf·
mellan idrottsföreningarna . inom
inspektör Stig Persson I Landskro- ter efter kcmmunalnämndens hökommunen, hade anslaget för i år
na avgivit yttrande. Hälsovårds- rande.
.
plus en behållning från föregåen·
nämnden bar legat pA ärendet 1 SockenvapenltOmmittens anslag
de år utdelats 750 kr. till Brunnby
avvaktan pA att Skärets dA nybll· på 1.000 kr. hade Inte räckt tlll.
FF, 250 kr. tlll Arllds GIF och 200
dade Intresseförening skulle ordna Enbart lösenkostnaderna enligt av
. kr. till Mölle BTK.
.
renhållningen. Sedan samordnad k. m:t fastställd taxa hade gått till
renhållning kommit till stånd och 790 kr. och dessutom hade man
man har enbart goda erfarenheter haft både konst.oärligt och heral- .
hade hälsovårdsnämnden ansett,dlskt biträde varför en tusenlapp .
att det för närvarande Inte fanns till behövdes•. Kommunalfullmäkti·
"
,
ge blfölL -·· · · ;.>
En motion angående utr~nitig
)) _, "
_/,._-_; , ' ,/.
om kommunens bostadspolitik för,· .
,·anledde på förslag av kommunal·
nämnden fullmäktige att besluta
om tillsättande av en kommitte, ·
som skall föreslås av valbered·
nlngen. ·• --:-· .

Brunnhyfädernas sammanträde
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Hört~h Hänt vid KrillanäsOr'i;,..J . :;->B'~ikrnas
·i~.: ~by ·;.~

sammanträde

SU!flsket i Mölle bar varit .rivan
.
.,.
•
de i höst och nu inträder Aiamörkret. Man hoppas ocksl pl god
flngst llllr ooh en bel del har redan tagits upp. Även någ1'a krabbor följde med I näten-häromdagen. Deras tid börjar ocksA nu.

till låga ris · och l--•·--· ;
Yrkesutbll<Ln4ng .vakles hr Erik A.
P er
.....,..... m..... sunmiln4:räde tog'~..., 3tliimmr Erlk.iaon'"med ·In-. ·Gösta Brihed som
moderna · · bostäder för anställclt .· i' ·..,$prill: ·och det ·stllrilta·: intresset 8llPPleaDt.
som vill flytta med en industrL ,') ) ~ b1Jlg ~ m- Av bran&ltyrellseD · l>egkd reserve-- - .
..;
sataer:."Vfl!!,'~ av tndaslri tDl rinC av medel fill. blirilp av slallgtork
Även om Mölle och Brunnby i !oRiKe, ~·.och en ·llten debatt och ~ alllVflndn4mtr vid fra!moch för .sig är en lockande trakt: om.prlnclpenia.för utdelD!ng av Bli!- Uda illlköp av brandspruta IWSlop.
blde för företagare och anstälida · 111ag t.11& föremngsverl<samhet.
.Brandchefen G&ta Andersson mena.
.
•
DeD eventuella slrofabrl!ten l MöHe de att JDU> Inte kunde koppla så linga
..
.
är dock· bostadsfrAgan en sidan. ficlt ·!llitsl sitt boqensstl!d, men frl- ledn.lngar som ibland behövs vld höga
Molle Bokbandel bar l alla Ar viktig komponent vid industripla• gan oqi ·bostllder kunde •givetvis lnte höjde<" och :IAncn aV61.And men_. fllll. varit en glädjekälla för bybor och nering att den kanske · mängai lösae vid . detta. sammantrllde. Den mliktlge hänvisade Ull samarbete med
turister. under sommaren. Inte glnger är det avgörande momen~· överMlmnades tlli den nytmsatta bo-jandnl brandkArer, som sl<er med Höminst under regniga somrar ha, tet.
_ . i stadsJ)oHtlskskommitten, som sl1unda ga"1ils bl. a. l frAga om slangtvätt och
det varit trevligt att kunna sllnka PA det lokala planet finns det , fir det mektp6l:lgganåe ansvaret att slangtork. .
·
in och köpa en bra eller spännan- i Mölle mlnga hus till salu ochc. utforma och .lllgga fram förslag Uit En hel del löneregl<:rl-r beslöts
1
de bok att uppfylla 1nnes1ttsrdS- mln~ som. lätt skulle kunna m°"F ~.,.-..:!e....~~ =~=-~..:~
gar. m~.Den.nuvarande }okalen, dernlSeras och lil_ldras till Arsbo:;, blev Henry w. SfflHISIM>, Bl1mer de. Vid llderdomsllemmet ~
som llgger centralt mitt i byn. städer. Frågan är väl bara Oill'1 ~ Sipe Erlk!son. Karl G. i - lönegrad 4, vli'dlbltride i
stlr nu emellertid inte längre till investeringar pA detta omrlde och Nilsson och Frani< Elfverson.
l6negrad 2 :Rlrsta och 3 andra ""'9tlilJ...
föi'f(>ganeie dl den skall användas uthyrning av permanenta boStä-1,_ · ~om llll8loaffande av bostäder ndns*et och jordbrilla!lörestånd...-e
för andra ändamål. Bokhandeln der kan konkurrera ined uthyr-['- för deJil blclustrlen 11.r emeliertfd i l&ti!grad 3.
lii>ker därföi• nya lokaler till som- ning av sommarboStäder med enk-l' sA •avgörande, att dess loka:Mserlng · Bibliotekarien vid komm.unblbllola
_.k I -•
k
I" "'1 llnmflby kommun och MöHe häJ>. te1oet fick arvtltllot hl!Jt till 1.596 k4'
maren och för kommande somrar. re ansp.... · .....nga .ommuner :. ...., pl . ·
men en &-amstlilk>ing om höjning a<V
Dl telestationen flyttar pA vlrsi- har man· ~t~ in för ~ationell bo-!. .;Tµt ~tantel' l en för Kulla- brand<:hens arvode tiH 1.000 (800) kr.
dan blir där en lokal ledig, som stadsförsörJm~g i _större skala,•, ~ almld;iat41kt gemenaam kom- och vice bl'm<lcbefens till 500 (400)
kanske skulle kwma lämpa sig. vilket har visat sig välgörande. ~tt4 för !lllJll8ll!'bet vid ordilandet kr. avslogs och remitterades till
Åtminstone ligger den i själva för inflyttningen, ehuru ju givet- : av enået,sllioill;ae hlllr.stadhlm valdes bra~1->.
FoM<skolestYl'elsens
strlket ned till hamnen och vid vis Atgärdema flr anpassas efter 1 hrr El'lk A. Eriksson, Gumla<' Levln, oröförande fick 500 (400), hemhjlllp&torget sA att läget skulle ju i förblllandena. Där man kan bju- Gwmer Leh'e och Gösta BrAhecl. n6mndens 300 (150), roteOml>uchm
75
stort ~ett vara desamma•eller lika da m.?dern bostad har man givet- =-~= ;:::amt 1-~>(S:~ ~~=:.;';!
bra som förut. Det är inte heller vis forsp_rlng.
..
lll8nde om aHmiD famlljerid,glvnlng arvode Inom panntes. Tlll SkAnes f
omöjligt ·att i Firma Ingeborg Den inom kommunen. foretagna ~-Ull fru l<ICa Ben1rtsson och tuTlsttrafikförbund anslogs efter för-,
Ny:s fastighet nägot ocksl skulle Atgärd~n att tillsätta ett organ för lirr. "Llims ~sselbei'g och Knut Frei- 113'Qd ansökan 200 kr. i ""6lag för år \
kunna ordnas. Huvudsaken är ju planenng av dessa frlgor tycks gai'd. Tlll ledamöter I en kommltt6 för 19l58 mot 125 ,i Ar. Härom uppetod en .
att Mölle flr bebllla sin bokllda stämma bra överens med den · ~na!t och skolmiisslgt organiserad principdebatt ·me11an ordföranden och ;
för sommaren.
yäckta frlgan om lokalisering av
.
Gösta S'Vensson. '!-'ill en social-etisk
industri till kommunen Kanske
1 upp~n; för MalmöhUs län
- - · d
A
·
/
J..
"'f 'I .
förlagd UH Hälslngborg hade begärts
Ämnet för dagen är givetvis essa b da_ Atgärder kan samord·
'f.. I ;:.
!200 .kr. som a'VSiogs på :(örs1ag air
• ~ aktuella frågan om fabrik el- nas pl ~tt lyckligt sätt och inom
•
koTmJ!l1naJDiimndlen.
, ·
Lamlakommunernas filrbundB läm;.
· ler inte fabrik i samhället. :Man en snar lfl:amtid, ·sA att blde före' hoppas ju att den framställning tagsamhet och befolknlngsökning
avdeming hade henmtllHt att kommusom nu inkommit till kommunen ino"l kommunei:i kan främjas.
nen -skul!le teckna en insats pl 1.000
.
.
.•) .
l den ombildade LMidsbygdena byggs kall l e da till resultat och visa sig
,; .--OQ.
na&rföl."eDlng ·<IBF). KonmrumtLnllmnha fratnglng med sig i fortsätt- .
den hade föreslagit att man skulle avningen. Enligt föreliggande uppvai<ta i'eSultatet av ·~ett imtlat!V· till
lysningar .är utflyttningen och be{) {)
r
bilda<lde "'-" ett a'l'k:ltektdistt1kt för
folkningsminslmingen i koJDmunI -V ')( : '11 · /
Kullabygden 11'.IDIUI &-Agan ·11-PPtas tl1i
en inte liten och detta kan givetvis
n6rmare prövning och ·fluHmliktlge
inte• fl fortsätta utan .att nAgon
var av.samma .mening.
anstränon;ng
""'res. SA sker ocksA
.H~tten faststllll'lles •.tlll. 10 kr.
<>- o;u
. och loommunena ntdebitel.'lng till- oför,
Inom de flepta kommuner . och
llndrai ·6 kr., faBt J:l!ster· hÖJdea •'för '
det kan -vara fara ·värt att bra
högre utdebitA!rlnc. 1 !Ivrigt faatstllnprojekt gär till den "högstbjudan.· des'budsetl!ni·iiom'tlciigare :reieffrats
de" dl man kan höra hurusom
oförindrad. · Till markeXpklllterin11&kommuner· bjuder blde lokaler
fonden ska!i avsit~. 10.000 kli; av
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' Inte •fullt ". sA llngt for Mölle
,BTK .pl sin .'fysklandstuine meri
:man •trivdes sott' i,• de . tysb .. vär:
·darnas_ sällskap; Ledningen föl'.
Mölns TisChtenniSclub är ocksl
idel .charmanta människor och
man har aviserat sin Aterkomst
till Mölle och Sverige ,nlgon gång
pl vårkanten. . · ·
·
i.·--~-

.

.

-

.\ : Tillfälligt · 'stär ·oordtennisklu~
,ben .i ·Mölle utan lokal dä man

.

Hört och Hänt v1·-a1 K.u-l',ana:
··~.,an
· · "~We~~~~~~
i!ttH:;;~
li
pm att fl hålla till i folkskolans

v!=

i

De gamla segelskeppens tid ärlne av sk
·
·
·
gymDastfksal med träning och sAolterkallellgen förbi och delisa Pyk den
: : r ·nu kapten dant. Och· ,träning vill det till,
11
skepp existerar väl nu endast som ter en-meter i längdei =mkopi-Dili- helst som man· skall möta utskolskepp. i en eller annan form. erad· skala Ka
·
~- konkurrens. Nlgon gäng i
1. en gammal sjömansby som Mölle lyckönska till d r :!ak ~. att yeckan håller· man· ~erligen till
f~nns det dock många som blde so fulla
ya .
,om- i ·Idrottens hus i Hälsingborg men
tJlinstgjort och fltt sin utbildning so::Sheist k:~~
·:när det _blir naturligtvis alldele:i för
ombord pA segelfartyg.
. minnas framf
d c en.- och besvärligt. att varje träDingsdag
Sjökapten Otto Pyk 1 Mölle hör _ ett arbets~r;: .,:,gar i:;nsjöss f~ra dit.. ,
·
till dem som fltt grundlig utbild- is t te
. m. · n helt _ - . __. ·.
ning ombord pA segelfartyg och Y ~ ·i~ ·~r lämnat ·~nu'.. '· < · I frlga ·om den omdiskuterade
sllunda tjänstgjort blde som lätt- . Fast sjöfolk i allmänbet är ;tåiig, :X.briksfrägan överväger nu direkmatros och :i_natros pA sidans. Att farare. stlr ibland damernil'"Jn~ fl Wennberg olika alternativ vid
emellertid för all framtid bevara llDgt efter Efter
.
· yttning ·av· sin rörelse. I dagarminnet av sitt första segelfartyg Sveripsem°ester
'8:YJ1,1U~ llaY har för hans räkning utförts
bör ~e dessutom• mer ..eller Bfrika ..anträder i. dagam!~
beräkningar . och Värderingar av
mindre .till ovanligheterns. SA gör Gun Hansson
en vissa ~beten pA fabridock kapten Pyk i och med att Fröken :aansson tresan söd~t. ken och 'Sedan kommer slutom.
han med kon~örfarna händer gör h8rnsköter&ka hos ~~r. som gAngen ·dl de, olika ~ternativen
en exakt. kopia av fyrmastade bar- svenska' •attachen I Pr llsvarande skall ,gem,mgäs, '.l'ill den·. dagen
~~ S:t~odslav Göteborg, där· han mera. svenske vicekon:t:iru:• N~'t -~= ~.att det skall' ha· blivit
c
n lärdom till . sjöss. robt i Kenia i Afrika hälsln . . .
. g .,.. bostadsfrlgan ocksl
Fartyget ttllh,örde senast Tran&- garen Tord Bengtsso~ Resa g~~ Det ·är kanske int!! ·alldeles omöf: ·
atlaµtic och .har gltt·. som paSsage- Afrika . gär .· med fl n · Il ligt .att bl<!e municipala och prirarefartyg över de stora haven Hmdson trivs mycket~~~ vata ·initiativ .kan samordnas för
och dess rutt har gltt-ända bort anställning i de.
.
: . frågans lösning_pA.ett eller annat
till . Austfrallen. Efter uppgifter och. tycker det är~ väflds):lel_ lllitt. Vad det skulle komma att beom fartygets data. och ·fo~ se andi:a"'.Jllnder ocb'i:f<i
:.f~;l!l,IDhllllet,,be~ .inte dis-
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F,ullmäktige i ~runnby på
årets sista sammanträde

J. u

..v .1..u..1

5a..L

.1..1..1

.I.V.1

d. L L

bygga stort hyreshus.
Il

Munlcipalful!mäktlge. I Mölle var
begäran att utbygga Vllstra Bangatan
Brunnby komniunalfullmäktiges s0n, suppl. byggmäst. H~nning
glr samlade till Arets sista samman· förbi· postkontoret "och t. o m den
sista sammanträde för Aret var Nilsson, kapten C. A. Cllfford och
träde, vilket blev betydelSefullt i si tomt där poliskontoret nu i; be'Uiget.
. snabbt avverkat under skogsmäs- byggnildsarb. Bernt ~ Lömotto att samhället beslutade gl 1 för- För .att firdlgstlllla Möllevlngsgatan
' tare Erik A. Erikssons ordföra& nenimndsledarnöter handt Hugo
fattning ·om au uppföra ett hyreshus vill nämnden lägga ner avloppaled·
deskap troti ·att en lAng räcka val w. SVensson, järnvägstjänsteman
.~t lo:tal lllgenheter. Dessa är f. ö. "ning, vilket blf(llls. Omrldet ·mellan
förelåg•. Ingen ~on förekom Nils Nilsson, suppl.: nämndeman
: fulltecknade.
Sammanträdet dessa bida gator utgör limpllg lata
hölls l Gylleröds folkskola och. för- lör egnahemsvtllor
P
dock och övriga ärenden var fort Linus Hasselberg, limtbr. Carl G.
handlingarna. leddes av ordf., ·folk- -· Hilsovlrdsnllmnden framlade rörundanstökade, varefter man sam- Nilsson. :Mlilmöbus Iänsavdelnlng
:"'0lllrare
Gasta
Svensson
•
.
f.
'Slag
till
överenskommelse
med
Brunnlades till kaffesamkväm på Turist- av Sv. landskommunernas . för·
. MunJclpalnämnden hade dryftat. frl- by och Arlld angående avstJälpnln ~
hotellet i Mölle, där ocli:sA sedvan- bund skogsmästare Erik A. Eriksg11n om markinköp för ett hyreshus I .platsen. Förslage; antogs.
g
liga jul· och nyArsönskningar ut- son, verkmäst.
Bror. Persson,
samarbete med bostadskommttt6n
Länsstyrelsens.. lnstlllning hade In~
Av Arets an~lag reserverades l.SOO
växlades· mellan fullmäktige och suppl.: . distriktsöverlärare ~
hämtats vid uppvaktning 1 Malmö In• kr. för badplatserna nästa år. Samdess ordförande.
Bråbed, lantbr. Sture Nilsson.
för slvlll länBlll'kitekten som läns- inantrldena under, 1958 skall hällas 1
, Ett avtal mellan hälsovård& Kommunombud i tlngshusbygg· .
:d::r::ören, vilka lovat mod- Gylleröds skola pA tid som tidigare
1 l)limnderna 1 Höganäs, JonstorP, nadsskyldige
1958, ombud nämn·
nadskvot.
.;:,.i:.1adsknlndr1n g !°m bygg- och annonseras I Höganäs Tidning
I Väsby cicb Brunnby om gemen· demännen Henry w. Svensson
cmm1ttcn
skall · Till ordf för. nä ta Ar
•
samt bestridaniie av läkarnas sön· och Linus Hasselberg, sup!.: sjö=llgellgga förslag till kommunalfull- folkskollära're Göstas Sven;..~~va.::
dagsjour uppsades, då staten över- kapten A.'G. Cronberg 'och skogst
, att kommunen L samarbete dl
F
k El
·
med munJcipalEl'mhället skall försöka
sp.
ran
rv.erson som v. ordf.
tagit konstnaderna·för denna jour. mästare Erik A." Eriksson. Skiftesfl byggnaden: till stlnd· Nil
<i
Till ny ledamot 1 munlclpalnämndP.n
Kommunen hade åtagit sig hu· godemän · 1958-:19~ laritbr. Oskar
.föreslog.'att man sk
• pdmn en efter dl;. Elfver Elfverson, som avvudmannaskapet för en planänd· N. Nilsson och lantbr. John Persbyggnadsnämnden
t~11; ~P ra lt flyttat, valdes hand!. Ake Sahl~n
ring av syd6stra delen 'av SkäretS son. Skolstyrelse tlll utgingen jiV
nadsplanen 1 kv
ra byig- med frlsörmäst. Knut Nil$$0n oeh
'nuvarande
.
sen, • v. s. den källarmist. Per Holmb...-k som suppl.
byggnadsplaneområde. Under ge- Ar 1959: lantbr. N: A. Persson,
'!.tationen
:rlngsplatsen
mttt för Nya,. 1. hämnstyrelsen blev kOndltrir
neralarbetet hade det dock visat byggmäst. Anders Wellberg, måla~
jmenlng !Åinpar :~urar 1!':5:akl~~tens ~m· Wellberg och kapten Anders
<
sig att man även borde ändra på re Gunnar Levln. snickare Sture
;;-.,. i nordvästra delen av området, var- Rosenquist, trädgårdsmäst. Evert 'byggnad. "Vidare befanns naJv: df4" Böl,tbe~g .med Percy ·Mohlln som
·att . .,eg1ra byggnadSförbud förn. n~ suppl. T111 revisorer valdes fröken
om byggnadsnämnden med in- Larsson, korrespondent Yngve N~
varande byggnadsplaneomrAde Vid3
Hanna Jönsson, kapten !lllL~ BengtsI stämmande av kommunalnämn· ren, byggmäst. · John Lundblad,
anhöll munlclpainlmnden·om · · ~ son och kamrer il:ric Jönsson. den
den framlagt· förslag. Medel för folkskoll. Erik · Berggren, bygg·
tlges uppdrag att Inköpa e r f = : : ~~~nde nyvald. Suppl. sjökapten
1 täckande av kostnaderna, 8.000 kr nadsarb. Hllmer Svensson. suppJ.:
mark.. Sekr. i· bostadskommltti
frö- u 0
Pyk, tulltjänsteman Arne
ken s1ene· Erlksso
n,
Swärd och fru Aina Johr.sson Pil
I finns flpptagen i byggna~ämn· lantbr. 'Alvin' Anderslion, 'järn·
ett hyreshus
·~i meddeJaqe att förslag av munlclpalnlimndens ~rdf.
dens stat för Ar 1958. Fullmäktige vägskontorist Karl Nihlermark,
dan "lr· full~t. ~ lägetl;heter re- Nils G. Nilsson uppdrogs lt nämnden
.·;-.., j biföll.
Iantbr. Lennart Nilsson, byggmäst.
.J!å' alla punk
.
. ~tige biföll att komma med förslag uu höjt ar•
1
Kommunalfullmäktiges
sam· Erik Krlstlansson. Ordf. målare , .- Full
ter.
vode lt revisorerna.
I manträden skall hållas 1 Brunnby Gunar Levin. v. ordf. lantbrukare .. ~öJesakam:~i:::löt att arvodet Wl
Sammanträdet avslutades:- med att
skola enligt kommunallagen på N. A. Persson.
· JUl 200 kr
· .. ~n skulle höJasl· ordf. och v. ordf. I hjärtliga ordalag
• .,.._.,_,,~.;.utbytte Redvanliga Jul- och nyAr&.
I söckna dagar eller på dagar ·som
.........,.-~·beslatrblftllla nämndens' hälsningar. • •-' ·
ordföranden bestämmer kl. 19 och
I kungörelse uppsättas på anslagstavlorna · i Brunnby, Mölle, Ny~
I bamnBiäge, Arlld och Stubbarp
samt tUJRlllas kommunalfullmik·
I tlgeS
ledamöter. Dessutom skall
llilJlODBering ske 1 denna tidning.
I Till ordförande ·och v. ordf, i kom-~-----------.-----~-~~
1 munalfUUmäktige omvaldes. skogs·~1~.~~ f.:å~
' mästare Erik A. Eriksson och '
-~------------·NsT·torsdag
1958
···· ~:s,
nämniieman Henry W. Svensson.:
ReviSorer för 1958 .blev skogs.
mästare Erik A. ·Eriksson, band!.
S'l.·en Cronberg, lant~~·-·Oskar Nils-I
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Biunnllj::g/i-fnla fann ilet nya

hemmet
Storhallen trivsamt
.·
-:;;

..

BUM och am'b111ana var I br1lk l gir . ·
för att forsla peaalonJlrerna Tid
·- Brannby llclerdomahem till den Ullfälllga nppebllleorten Storhallen I
!\lölle,
·
De flesta kunde givetvis medfölja
bussen på ·dess tur tlH MöHe, men nlgra av lldringa·rna är säng~ ,..
och för dem flcla givetvis ambulanaen :·
trAn Höganlls anlitas. Trots att vädret ·
var vintrigt och · ka1lt gick ollllbott- .
nlngen snabbt och smllrtfritt.. Den var
för övrigt vi1 fltrberedd, och Dllt' de
gamla vll Installerat sig 1 · StarhaHen .
stod kaffeborden dukade till det vill·
komstkaffe som vllrdinnall p& stilllet
fru Lalla ·Ollnson bjöd p&.
Stämningen första dagen. var god
och de gamla fann sig snabbt llilrlitta . ,..
1 sin nya miljö. En hel del anordn!Dr
irar har mAst göras f&r att Storhallen •
ännu bittre än förut skulle Jmnna .
anvlndaa sAsom lldenlomshem. Bland
ann&t har man föntllrkt brandbeftd. ·
skapen och d<!ssutom har varmt och :
kallt rinnande vatten lnstalierats p&
<te rum som tidigare saknat denna ·
finess.
Från mAnga ställen I d<!nna stora·
· vllla har man en hänf&rande utsikt
ön·r samhället. berget och havet, och
·detta uppskattas av alla Inte minst .
av dem som VM'lt bosatta vid kusten. 1

h

Torsdagen den 3 okt. 1957

rakfiskare fick inte
_ _ _ _ _ N ST lördag 5 okt. 1957
5
lossa skrotet 1 Mölle Hört och Hänt vid Kullanäsan
\"rakrlskarPn
"Kordlan"
av lastning a\• skrot men det gick
Hlllmslatl 111r1l tr., manN bl'lllitt· Inte. Refälhavaren och manskapet
ning, snm ni1gra 1lagar ltitat i pä .. Kortlian·• vill dock Inte brå·
;\liillr hamn fih• dillgt Tiidl'r, har ka mt!d de lokala myndigheterna
ibiirjat rtska •krot från ångarrn utan man väljer en annan hamn
"Frans" som llitJtPr förlist titan- för lossningen eller . en annan
riir. l\liillr Tid Knllaht"rir;. 1.0....nla~ •krotfiskepfats. R1!9ar.en under·
gr~ ·av •krotrt sh>1>1>adl's dock aT rättas endast om det lnträ.ffade
hamnmymllghrtrma · i :llöllt' på och fllr själv. c.avgöra om: .det·: är ·
llMla!l"mnl'l(Onrn jn•t snm man oförmånligt att Inte få anlita
riitt I land ett ''"" "tnra piltar Mölle hama. Man anser dock
rr:'in dät"krt av drn sjnn~'l" Aa,;a. b!and skrotrlskarna··l!t~ det ,är;:~tt
· ·rpli ·Ot"b. •krotrt flt"k ,tas mnhnrd viktigt närlngsfllng: a~t: kunna. ta
lgrn.
.
till . vara · järnet på hltvsbQtten
Bakgrundrn till det he.la torde och . det .är ock!'å stor efterlrlgan
vara. det· rabalder som upMtod ,I .på skrotet.
fjol sommar; då mass9r av skro~
var upplagt pä hamnen och väck·
te mvcken förtret bland sommar·
giistei·na.
Upplaget
figurerade
också i pressen och man ansåg
1
att clet var mycket ani•krämllgt
på en hadort.
Kapten Siirensen pil '"Kor<lian",
menar dock att det är en allmän
hamn och att man Inte kan stoppa kommersiell trafik. En anmälan till länsswrelsen torde Innebära att man filr tillstånd att lossa skrotlasten pil hamnen. I Torekov hade man enligt kapten
S(\ren•en tX'ks.~ velat ~toppa ur·

·
•
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Måndagen den 14 okt, 1957

.
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Hört och Hänt vid Kullanäsan
De hö.•tlig,1 liiven •inghu· nu ner
Jnot m<1rken i allt större mängder
och snart skall träden slå kala
lagom till gåsablotet. Kullabergs
sidor tävlar I Cärgprakt _ en vacker höstdag kan gott mäta sig
med sommarens soliga dagar
·
..
Drunnby Yackra medelt1östem·
pel företer invändigt en anblick,
~!" .man inte är van vid i denna
h?gt1dsstämda h~lgedom. Frän
kä!.laren skyf~~as Jord upp för utgravningar· for den nya oljeeld·
nlngspannan · OC:!t Inne I själva
kyrkan håller bänkarna pi att ta·
g_~s loss och staplas på varandra
for 1>?.rttagande av gamla element
och ror och lnsätta~de av nya. De
gamla vackra m_ålnmgarna, altar·
tavla_n och predikstol finns kvar
pi sma platser men väl emballerade sä att ln~et skall _komma till
s~?da. Det bhr g1':'.etv1s ett stort
stadnlngsarbete, nar helgedomen
åter skall ~ppnas. Men de.~ koi:n·
mer säkerhgen att vara vart sitt
pris att inte få begå gudstjänster
I detta tempel under någon tid.

rctugna grävningnr och under en
f. d. nivå Ci.ir gravar.
.

.

I Mölle håller !"an JUSt l da~r·
n~ pi_ med att lägga sista handen

vid färdigställandet av båtvarv el·
ler bltbyggerlverkstad för byggande av motorbåtar, snipor m. m.
Det är ägaren av turistbåten egen·
händigt bvggda "Paddan" snicka·
re Gunnar Svensson, so~ utvid·
gat sin hittillsvarande verkstad
för att sätta t gång med bltbyg·
ger! i större skala. Lokalen har
utökats och omfattar nu en golv·
yta av c:a so kvm. och båtar pl
upp till nio meters längd kan här
byggas. Byggnaden är utförd i
trä med betonggolv och hr Svensson kommer att låta utrusta sitt
båtbyggeri med elektriska mask!·
ner. Beroende. pi storleken eller
om flera bitar av samma slag kan
~ggas efter varandra med utnytt·
jande av samma mallar etc beräknas I medeltal en. bit 1 ~Ana·
den kunna färdigställas. Sen beror det ju givetvis pi hur utrust·
nlng, maskineri m. m. skall vara
I de olika byggena.
Förre kyrkvaktmästare Fält· Hr Svensson har som nämnts
st_;öm be~ättar. att den uttjänta redan tidigare byggt bitar men I
yarmelednmgen med ångsystem mindre skala. Den största h'tt'll
1 1
insattes år 1924. Den tiden var
s
det Inte tal om ·att stänga kyrkan torde vara den l!vannämnda ..Padunder tiden reparationerna pil· dan", som nu I flera år fraktat tu·
gick, men så hade man inte dl rister runt Kullaberg. Flera f».
heller tillgång till bl. a. Mölle ka· ställningar lir redan Inne CICh. ett
pell. Det var ju ocksl betydligt företaget "annonsprov" resultera.
mer arbete den ·gången, dl det de i att det kom sl · mAnl!ll förInte fanns upptagna kanaler för frlgningar att det fAr anses f1no
rör såsom nu utan dessa mAste nas ett gott underlag och god
nyupptagas. Följden var att sl marknad för verkaamhet av detta
· fort det var en förrättning i kyr- slag. Ritningarna till båtarna ut·
kan av vad slag· det vara må sl föras av hr Svenssons broder
fick man städa före denna varje verkmästare Anders Svensson.
gång. Ett drygt arbete, som var Hälsingborg.
ogjort nästa gäng, Vid utgrävning·
Båtbyggare l Mölle är tidigare.
arna i kyrkans källare beräknar sjökapten Konrad Bengtsson, som
man denna gAng Inte att trilla på förfilrdigat en hel del bltar OCh
nlgra lämningar, d4 man befin- snipor, av vilka flera tJnna eller
ner sig under nivån för förut icl- funnits i Mölle hamn.

i
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Efter den senaste flskeolyckan
pl Kullaberg greps vi alla av tan·
ken att nu miste det vara absolut
sista gången. Det förefaller orimllgt att folk under vistelse pi vårt
vackra berg. skall vara utsatta för
dessa tragiska olyckshändelser.
.Alla tänkbara och otänkbara åtgärder paSBera1' revy I tanken för
att avvärja. Till slut kommer man
ändl fram till att var och en som
ger sig ut pi IJerget och fiskar
frän klipporna . måste fönit och
fräinst ta vlrd om sig själv. Inga
anslag 1 världen hjälper om man
ir för dristig. Det märkliga lir ocksl att det lir fråga om personer,
som ofta är ute pi fiske och väl
borde känna till riskerna. Enligt
erfarenheten kan det dock ofta
komma en kraftJg vig även om
det· till synes .. lir lugnt. Det kan
bL a. vara fråga om en. kraftig
svallvåg frän något stort fartyg
eller liknande. Lugnet. över havet
har lockat fiskaren ned pl den
lägsta klippan och sl lir det får.
dlgt.
·
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Vidare skall alla namn på olika
platser utmed berget att noga utsättas och markeras med pilar på
exakt rätta stället. PI lediga utrymmen vid sidan av kartan, kommer Mölle och Arllds samhällen
att läggas in efter stadsplanekar·
tor e. dyl.
·....:. "-Nu il' det frågan om man pl en
sldan karta kan markera fiskeplatser, som kan anses som ''$11.k· :.
ra," eller platser där livräddning&.,'
material flllllll. tlllging)ig och . på
Så sätt tillsammans. med anslag
vid ingångarna göra dessa· platser
mera attraktiva. .Men skall man dl·
l en broschyr, som har till uppgift
att visa de sevärdheter, som finns
l bygden - och dit onekligen ber·
get hör mer lin annat - pi sam.
ma gång varna människor för att
komma dit eller skrämma med att
det finns farligheter. Det hela lir
onekligen en fråga som har stor
betydelse lnte 'bara för AB Ku!Ja.
bergs Natur utan också för hela
Mölle och bygden.
- ·Man har en känsla av att över
Arbetet med AB Kullaberga Na· det hela vilar · en slags makaber
turs turlstkarta lir nu i full gång ödets !rom i likhet med vad som
och därmed tillkommer ett av var fallet med den bekanta tig·
många efterlängtat hjlilpmedel för döden. Inga anslag eller anvlspromenader pi berget. Herr Gun· nlngar l världen utom fullkomligt
nar RiWnge i Hllslngborg har fltt säkra anordningar tycks tjälpa.
uppdraget att utarbeta kartan, '
som bygger på generalstabens
På vår gräsmatta hittar vi ett
kartblad. Man har pi fotogianslt naturens offer I ilen tidiga morväg avbildat ett sldant kartblad gonstunden. SI här års eller lite'
i för en broschyr liimpllg storlek tidigare ses ofta igelkottar ta sig
OCh sedan läggs det in promenad- fram lite överallt och pi stora vi·
vägar och sevärdheter ända från gen syns ofta en och annan som
Kullens fyr och Mölle till Artld. offer för trafikdöden. PI gräsmat.På kartan kommer också att tan Jig emellertid en Igelkott död,
finnas figurer som skildrar vad fullkomligt uppsprätt och uräten
som är av vikt pl olika punkter underifrån.
slscim golfbanan, fyren, badplat- Man undrar vad för slags rov·
ser etc. för att ta några exempel t djur som i nattens tysta timmar
lik.het med vad som förekomme.r rätt på den ltlla Igelkottens för·
på andra under året utgivna tu· svarsmur av taggar och allt.
rlstpubllkationer för Kullabygden.
GQ.
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Ho_tellkasSans öde
·...

,,(···

Oläs

Bilden t. v.· har tagiis från huvudbyggnadens cirka 15 m. höga tom.

gåta_ i. Mölle-brande"'

~

Annu sent i. gh kväll rök det i ruinerna efter det.som endast några timmar "tidigare..
;-artt Hotell Elfve1'Son1 ett av. l\Iölles och Kullabygdens största turistliotell, som natten till
I går ödelades av en eldsvåda som på någon halvtimma iörvandlade det stora hotellet till
aska oc~. ruiner. Den välkända silhuetten av dt>i stora hotellkomplexet synligt över hela:
_lUölle från sin högt helägnaplats ovanför samhället var nu försvunnen, endast tre nakna,
sko1'Stenar står ensamma och. övergh·na och visar den plats där Hotell }}lfrersons restaurang.'
byggnad funnits. Sl!;adornaberäknas till en halv miljon. Som. väl var låg vindriktningen
vid branden ifl•ån det vägg i vägg med restaurangen liggande hotellet. Detta naggades 1· ·
kanten· av iågorna och .var gång på gäng antänt, men brandmännen gjorde här liksom nn•
der' hela släckningen l. Övrigt ett bcundranSTärt arbete OCh därigenom kunde .den stora
. hotellbyggnaden; vari.100 _gäster för närvarande ~r b~logerade, räddas frän förstörelsen.
Och dämt.ed. räddades. säkernge~ flera människoliv, vilka annars torde ha gått tillspillo un• ·
~det ~tllga elds~at. · ·
.
. (Forts •. å sid. -11.) -- ...

Skattesatsen i Brunnby
föreslås oförändrad 6 kr.

:·;;.....,

.--·~

Oförändrad utdebitering blir Största posten ·bland utgiftenia
det i Brunnby kommun enligt det upptar undervisningsväsendet och
förslag till budget som framlagts kulturella ändamål med 373.400
av kommunalnämnden och skat· och motsvarande inkomster kr. ·
tesatsen föreslås oförändrat till 6 220.310. Därnäst kommer social·
;. kr. liven handskatten föreslås vården med 266.675 kr. i utgif·
oförändrat till 10 kr. Sammanlag· ter och inkomster 121.110. Den ·
da
kommunalskatteinkomsterna allmänna förvaltningen beräknas
beräknas uppgå till 332.384 kr. kosta 60.400, vari då ingår full·
En del arvoden föreslås höjda. m~t~ge och deras beredningar,,
- Bl. a. för folkskolestyrelsens ordfö· rev1s1on, kommunalkontor och i
rande till 500 ( 40Ö), revisorerna kommunalnämnd, lönenämndens '
vardera 400 (200), roteombuden kostnader och kostnader för and· i
. 100 (75). Vidare föreslås folkbib- ra ändamål. De förenämnda stora·
liotekariens arvode höjt till 1.596 ~apit~ostnaderna avspegla sig
~kr. En framställning anglendf!' mte i budgeten, då som nämnts ·
. höjning av arvodet till brandche· stora summor redan finns av·
· fen och vice brandchefen före- satta.
. slås återremitterad till brandsty- Efter förnyad
framställning ·
relsen. Sammanlagda beloppet av f~ån Skånes turisttrafikförbund
· alla löner. och al"\·oden i Brunn· foreslår nya kommunalnämnden
by kommun enligt föreliggande a.nslag till denna institution med
arvodes- och lönestat uppgår till 200 kr ... Den nya . ca~pingplatsen
389.438 kr. inkl. av lönenämnden vid Mollehassle beräknas kosta ;
föres.lagna ökningar enl. avtal. 3.500 k_7. för arrende, anläggn~ng i
Driftbudget och kapitalbudget och skot~_el m. ~· och _samma be- i
l hållas åtskilda och den förra slu· lopp beraknas i campingavgifter, :
: tar på 1.080.771, varav som ut· varför .~enna anläggning till för- ;
L gift
beräknas 176.300 överfört mån for turisterna inte synes
~ till kapitalbudgeten och sålunda ko~ma att . åsamka kommunen '
utgör nettoökning av stamkapita· dri~~kostnader. Folkpensineringen \
let. Inkomsterna 'inklusive nyss· berak.nas ~osta 83.000 kr., varav
nämnt belopp för kommunalskatt 82.000 kr. i bidrag till folkpensio- ·
uppgår till 989.594 plus ianspråk· ner. · Nykter!1etsvårdens kostna· '
tagande av 91.177 kr. utgörande d4:!r uppgår till 2.400.
· .
driftbudgetens
överskott
1956
I
(minskning
av
driftkapitalet).
\
1
Kapitalbudgetens slutsummor är - - - - - - - - - - - - 226.300 kr. inklusive förutnämnd
överföring bland kapitalinkom·
sterna från driftbudgeten.
I inkomst av tomtförsäljningar
beräknas inflyta kronor 10.000,
Brunnhyskatten
som föreslås avsatta till markex·
ploateringsfonden, som _i stli skall
fastställd 1 går
~ppsuga _illl vid . m~rkförsäljning j
B~.1.mn?y kommunalfullmäktige
influten· inkomst. For att under
beslot vid gårdagens sammanträ- i
1958 kunna uppförå det i Nyde ~nder sko~smäst.are Erikssons ,
hamnsläge planerade pensionärsordförandeskap att lämna kommu- t
hemmet föreslås avsättning .. med
nal borgen åt A/B Sölvesborgs 1
80.000 kr. förutom de 100.000 som
skofabri~ vid eventuell flyttning '
redan finns avsatta. För vatten~v fabriken till l\fölle. Avsikten
och avloppsanläggningar i Nyar att denna rörelse skall överföhamnsläge ~tapp II-III upptages
ras till Mölle under nästa som- ;
såsom reservationsanslag 56.000
mar och den. beräknas kunna ge i
kr. För dessa etapper beräknas
syselsättning åt ett 25-tal anställ- l
kostnaderna till 380.000 kr. ochl da.
I
förut har reserverats 324.000 kr.
Fullmäktige fastställde skatte- ~
8.0QO kr. f!)reslås för oljeeldning.
i Nyharnnsläges småskola och för l satsen till oförändrat 6 kr. Vi r,
planerad om- och tillbyggnad av~ återkommer med utförligt referat. ::
ålderdomshemmet föreslås avsätt··
ning med kronor 50.000 till de
• 110.000 · som redan finns avsatta.
Som synes uppgår de för olika
Tisdagen den 22 okt. 195:
1
ändamål redan avsatta eller r e · • - • • • • • • • • - -...!11!!!!!!!~~
serverade medlen till betydande •ir
·~belopp och trots de stora pro/ { "!.. ""2.._- /, /", e:; _
jekt som nu avses komma till
T
V\/
· :,.
utförande kan det hela bekostas I
utan upplåning eller höjd skatt. i
~ Till fullmäktiges förfogande för 1
~ oförutsedda
utgifter
upptages '
· 69.986 kronor, varav 5.000 kr. av- ~
• ses reserverade för eventuella ar·'
; betslöshetsåtgärder och 8.000 kr. '.
• för utvidgning av pensionsförsäk· ·
, ringen för kommunens anställda,
t som fullmäktige tidigare uttalat
sig för.

I

-
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:>: Molle får en. skofabrik?

. .
~!
• Viä . ·nästa'. sammanträde med hållit siif vid alterruitivet om komBr\iµnby J\\otnmunalfullmäktige fö-1 munalt borgensansvar. Även den. rel~_gger· å- framställning om eko- na gäng' har kommunalnämnden
• nomiskt -Stöd åt industriföretag gått in för en sådan lösning. Förevid:.lokalisering till Mölle. Företa- taget; kjpit~behov vid sådant alget -i fråga är Sölvesborgs skofa- ternativfuppskattas till 130.000 kr.
brik, vars disponent i hänvändelse Av dessi beräknas 70.000 kr. an. ull kommunen förklarat sig intres- skaffade"pä annat sätt och återsto- .
. serid att flytta sin rörelse till Möl- den, alltsä 60.000 kr., fodrar kom- ·
: le:·-för att bedriva verksllmheten munal borgen.
r·.t?ldustrifastigheten Kullahus.
Kommunalnämnden föreslår full·· 1 denna framställning ingår som mäktige att för att stödja denna
. f!>rutsättning att kommunen skul- industriverksamhets förläggning
re·inköpa och iordningställa fastig- till l'tlölle ikläda kommunen bor-.
tieten mot det att företagaren så- gensarisvar för ett län l>ä 60.000
.som hyra betalar räntan på det av kr. bL a. mot inteckningar i stadsl«>mmunen investerade kapitalet, ägan 323 i Mölle~ Vidare föreslär
ni.en med rätt att i framtiden fä nämnden att man hos k.mt skall
inlösa fastigheten.
göra framställning om · tillständ
·Vid två tidigare tillfällen har det att ingå. sådan borgensförbindels~
·· varit fråga om kommunalt stöd åt och att i avvaktan på k.mt:s tili~
, .tnaustriföretag och kommunen har ständ ingå tillfällig bcirgen för lä,
: dl lämnåt åsido tanken pä att net att återbetalas med en femte
kommunen skulle uppträda såsom del årligen under fem år.
.· ·
~ . f~~ighetsköpare och endast uppe-

I
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Onsdagen den 16 okt. 195:"'
EX

Torsdagen den 17 okt. 1957

. / .:. ' ,. &l

Mölle municipalfullmäktige
skall. nu behandla budgeten

Ett ståtligt konstverk
till Brunnby kommun

Här ses konstnär Tage Hedquists stora m4lninq som han överlämnat till kommunen. Konstnarm t. v. avtackades av kommu.
nalkamrer Knut F't'eiqard.
Utanför dagordningen pA Brunn- förd I olja I färgtoner som pA ett
by kommunalfullmäktiges nästa mycket Ulltalamle sätt harmonlesammanträde kommer mottagan· rar med färgsammanfattninga'l"lla
det och Invigningen av ett konst- i övrigt i fullmäkUgesalen; blitt,
verk.
•
gult, brunt Ol'h grönt. Dessutom
PA sitt sammanträde I juni be- skildrar motivet ett mer och mer
slöt fullmäktige att 'la emot en av I utdöende vardande yrke och har
stockholmskonstnären Tage Hed- sålunda förutom sitt konstvärde
kvist Rkänkt tavln för kommunal- ävcm kulturhistnriskt intresse.
fullmäkUgesalen i Brunnby skola.
Tavlan hängrtes på tisdagen i
KoJlstnären bor om sommaren 1 konstnärens närvaro och har fAtt
Arild och motivet är hämtat där- en mycket förnlimllg placering
ifrån och betitlat "Fiskare vid mitt emot fönsterraden. En enkel
nät" samt föl'E!!'tliller fiskare och lnvlgnlngsceremonl kan förmodli. fiskarehustru sysse)satta vid pä gen väntas vid fullmäktiges sam' "stelor" upphängda nät. Genom manträde och församlingens tack
näten skymtar i bakgrunden· fiske- till givaren som förut skänkt ett
· båtar och kajen I Arild. Tavlan konstverk till Brunnby ålderdomsär i storlek c:a l.5x2 m. och ut-hem.

I

ölle hamn' ej platsen .
för uppläggning av skrot:
!'lkrotfiskaren
"Kordian"'
av
Hnlinstad har hittills kvarlegat i
Mölle hamn och man har enligt
vad som medöelades för några dagar sedan för avsikt att ta upp
sA m.ycket skrot som möjligt frän
de -siunkna fartygen Frans och
Pernau.. Man har alltså inte beaökt hamnen för dåligt väder. SA·
.som framgick av en artikel I vår
,tfdning fick det först lossade skro'tl!t tas ombord igen. Senare har
emell~rtid
lossningstillstånd erÄAllits, dock endast under förutliättning att skrotet genast bort·~~nsportera~ Ha'?nstyreli:en har
'tlamllgen förbjudit uppläggning
. av i!krot pA hamnen och i fram. ställning till municipalfullmäktlge vid dess sammanträde i oktober ~nderställer man fullmäktige
detta beslut.
.Hamnstyrelsen menar att man
rlsl<erar att skrotet liksom I fjol
' inte'· blir bortfört, att kajen be·• )all)ras med skrotupplag till för·
fång för: annan trafik på hamnen
,aljDt att kajerna inte tål den stora
~stplngen. Inkomsten av de
"1Pt'.!l krdtupplagen på .lqljen blir
?i~l!er Inte så stor för hamnen att
den .,,äger den skada eller de
olägenheter det för med sig,
Denna angelägenhet har emel'
ockSå en annan aspekt, som

I

humnstyrelsen vill slå vakt om.
Ehuru. Mölle hamn givetvis är allmän trafikled och tillkommen
med statsbidrag, som ocksA senare erhållits för underhåll, har
den mist'sin ursprungliga karak·
tär. Statsbidrag utgår för underhåll av fiskehamnar, men enligt
föreliggande utredningar är Mölle
hamn Inte längre reguljär fiske- ·
hamn. dvs inga vrkesfiskare finns
mera I Mölle, och hamnen fik alltså Inte vidare statsbidrag. Sam·
hället får alltså självt stå för underbAllskostnaderna och sjöfartsstyrelsen har trots upprepade
skrivelser inte lämnat svar på
hamnstyrelsens framställningar. I
dessa saker pågår för närvarande
utredning i och med hamnstyrelsens framställning till municipal·
fullmäktige, dels i fråga om prin·
cipfrAgan angående
samhällets
skyldighet att tillhandahålla hamnen som allmän trafikled och-dels
I fråga om statsbidragsmöjllgheter och ekonomL
Faktum kvarstår att hamnstyrelsen tills vidare Intagit en rest.riktiv hållning I fråga om lossning
och uppläggning av skrot vid
hamnen, åtminstone tills munici.
palfullmäktige · sagt sitt ord I sa·
ken.
·

:Mölle munlclpalsamhälles budget kommerskolleglum. Kostnaden härför
för 1958 visar en fortsatt uppglngberiknas till 5.000 kr och prnitrama\•
skatteunderlaget
och antalet met förelAs genomfört under en tvåskattekronor för detta Ar uppgår till irsperlod.
20.377 (f. A. 19.261 ). Eftt!r omräkning ::llunlcipalnäinnden
begär vidare
t;n.~ d~ nya oru&vtlraget reduceras anslag för utbyl:"gnad. !innu ett stycke
skattekroriorna emellrelld till 17.503. Atn orr av den under rJollret ardlgStaten tlllilkjuter pi grund av orts- ställda avskärande a\"loppslednlngen
avdragsrerormen u.100 skatte~nor. 1 Norra Strand\·ägen. 2..:;oo kr. ~äl·
•'llri lnpr tidigare utgående provlso- sovll'lhlnämndens I vAru av fullmllk·
risk skatteersättning pi grund av tlge till hamrrotyreh•en remitterade
1951 Ars ortsavdragsreform på 2.300 förslag om en enkel tn!lTlinlf"'''llnlng
kronor, som. sAlunda nu filrs\"lnner vid hamnen Aterkommer•.Hamnsty·
iom separat .post.
,
relsen avstyrker och hälso\·Ardsnliinn'
Utgifts- och Inkomststaten delas vi· den vldhlllt!r,. vadan. f\illmllktlge fär
· l&la denna l:.O: - kronorsh'llga. Av
dare enligt de sel)aste reglerna för munlcipalfullmlikthte begärd · utred·
kommunernas ·
fiirmöJtenhetsskydd ning om belysning pA. hamnen före·
upp I en drift· och en kapitalbudget, aner och munlclpulnämntlen föresom balanserar på respektive läJ.089 slår alt man 11ätter upp ryra belys·
och 43.5ll7 kr. NI samma anledning nlngsstolpar för rörhely•ning på stoföreslls att fullmäktige skall antaga ra bamnarmen. Kostnaden beräknas
regler för avskrivningar och för- till 4.000 kr. Nämnden finner det
rintnlng på nedlagt kapital såmt åv- dock tveksamt om man skall JAta utsättning till en allmän Investerings- föra belysningen under Ar lD;;S, dA
fond för anskaffning u· anlilggnlngs- man har att ta hän•yn till de stam
tlllgAngar I stället för de förbrukade. medelsbehoven mr utbyqnad Inom
Tillsammans med ordinarie avsätt- med elström underfilrsörJda omri·
nlngar till elverksfonder berllknar den. Om fullmäktige besluiar att beman under nästkommande Ar att l;vsnlngen 11kall i;ättas upp J9;;R före·
sammanlagt kunna avsätta 10.737 kr slås densamma utföras i fiir!=kott pii
· som en början tilt kommande kapl· nästa iirs anstax.
• talutglfter.
I anledning av nY lag den 14 dec.
1
Pli kapitalbudgeten milrks vidare 1956 före•lår mnnlclpalnilmnclen att
~ anslag . till
avloppslednlngar med renhållning av gängbana eller mot·
1 20.000 kr, som tillsammans med tldl- svarande för gAngtraflken a\·sett ut·
1 gare reseriratloner och diverse extra rymme Inom stadsptanelagt område
t avsittningar skulle medföra att eget skall åläggas fastighetsilgaren met
• kapital rur utbypnader av avlopps- att med den nya lagens tillllmpllghet
• nätet skulle uppgA till I runt tal skall anstA till den 1 januari 1060
30.000 kr. Dessa frllgor •llaer dock Tillkomsten av ny allmän ordnings
1 under utredning och man begär I stadga. som gäller CrAn den 1 janua
·• första hand 5.000 kr till bl. a. detalj- ri 1958, har föranlett munklpalnämn
projekteringar av slamavsklljare med den att ockBA lfigga fram törslag Ul
klorering av avloppsvattnet sommar- ny lokal ordnlngsstadga för Möll<
tid för den avskärande avloppsled· munlclpalsamhille för lkrantriidan
nlngen, som man framförallt först de frtn samma datum. Detta försla.~
vill ha fram. Inom elverket planeras har granskat.• av landsfiskalen i Ho
också stllrre uppbyggnader. BL a. ganlis och av byggnadsnämnden utar
· föreaJls förutom underhAllsanalag pA erinran.
driftbudgeten 14.800, pi kapltalbud·
Frin Brunnby kommun har fram
geten för fl!ntilrknlng och ny trans- lagts förslag· om nya överenskommel
formator t första hand för det s. le. ser angaende avstjlllpnlngsplatsen vit
VärnomrAdet dllr strömförsörjnlngen Brilnneslyckan att gälla för fem A1
vid högbelastning Inte är sA bra. SI> och med l~ptld I femlrs~?ter•·aller
ta avbetalningen pA linet till vatten· HälsovArdsnamnden I llnlle hade
och avloppsutrednlngen för tio Ar se- dessförinnan ptl anförda skäl påkal
dan göres under 1957 och sedan kan lat sänkning av delkostnaderna fö1
man om fUllmilttige sA vill Inrikta lfölle. HälsovArdsnämnden föreslA1
sig på att betala ett gammalt lnteck- att man går med pA önrenskommel
nlngslln I varmbadhuset pA 5.000 kr sen för endast ett Ar I sänder ocl
som togs för en reparation för munlclpaJnämnden har Instämt. I an
mAnga Ar sedan, före de senaste re- lednlng av detta förslag och en vis:
Iparatlonerna. PA. driftbudgeten märks fortgående minskning av kirlantal
bland större utglftsposter affllrsver- vad avser framförallt latrlnkirl för
kens utgifter med 63.582, förutom ka- anled!r hälsovirdsnämnden att för::"
pltalutglfterna, planerings- och an- slå tömnings· och avhämtnlngsa\'l(Jf
läggnlngsverksamhet 14.122 och all· tema för helilr för sop- orh latrin
män hälso- och sjukvård 25.302. Mot· kärl höjda till 30 kr resp. 19 kr. e1
svarande lnkom•ter berllknas till böjning med 6 resp. 2 kr. Även här
resp. 70.362, 1.000 och 18.327. Bland har munl~lpalnämnden Instämt.
specialstaterna beräknas gatukontot
Munlcipalnämnden föreslAr över
Inklusive
avskrivning qppgA till rört till munlclpalsamhällets stat
11.622, varmbadhuset till 6.665 och hllsovArdsnllmnden stiende överskot
renhlllnlngsverket till 15.547. T1ll på 6.000 kr för att användas till an
Svenska Turlsttraflkförbundet före- slag filr hälsovirdsnimnden och fö
sils oförändrat 200 kr Höganäs lotta· anliggning av hu•-udavloppslednlnga
kir enligt tidigare be~lut :;o kr, och vari även hlllsovlrdsnämnden ä
Kullens Turlstförenlng 200 kr. Där- enig.
emot avstyrkes anslag till Skånes Tu·
rlsttraflkrörbund O<'h Skyttefilrbundens överstyrelse. Hundskatten .före..
. sils oförändrad till 10 kr för 1958
I
liksom utdebiteringen till munlclpal,.
(..'
' skatt 1 kr.
Förutom budgeten föreligger en
lång rad ärenden Ull munlcllpalfullmiktlges_ oktobersammantrllde. Lllllsstyrelsen har 1 clrltulirskrlvelse pi.kallat införande av kontroll av an. slutnlngar pA grund av brandorsaks. risker genom el-Cenomen samt lnfö• rande av entreprenörssystem för el·
1 distributörer. Efter utredning filre1 slllr nu munlrlpalnämnden utförande
av engAngsbeslktnlng av samtliga
1
elektriska Installationer hos· abon·
• nenterna, fortsatt kontroll av nyinstallationer och införande av entre_prenörssystem för el·installatloner,
för ,·lika regler skall fastställas av

F·ullmäktige i l3runnhy på
årets sista sammanträde.
Brunnby kommunalfullmäktiges scin, suppl. byggmäst. H~nning
sista sammanträde för året var Nilsson, kapten c. A. Clifford och
snabbt a~erkat under skogsmäs~ byggnådsarb. Bernt Hans.son. Lö1
tare Erik ..,.. Erikssons ordföran· nenämndsledamöter handl Hugo
deskap trots ·att ·en 111.ng räcka val w. Svensson, jämvägstjänsteman
förelåg. Jngen diJk~on förekom Nils Nilsson, suppl.: nämndeman
dock och övriga ärenden var fort Linus Hasselberg, lantbr. Carl G.
undanstökade, varefter man sam~ Nilsson. Målmöhus länsavdelntng
lades till kaffesamk'väm pil. Turist· av Sv. landskommunernas . för·
hotellet i Mölle, där också sedvan· bund skogsmästare Erik A. Eriksliga jul· och nyårsönskningar ut- son, verkmäst.
Bror. Persson,
växlades· mellan fulbnäktlge och suppl.: . distriktsöverlärare ·Gösta;
dess ordförande.
· Bråhed, lantbr. Sture Nilsson.
mellan hälsovårds· Kommunombud 1 · tingshusbygg- .
1 • Ett · avtal
1 J)ärnnd~na 1 Höganäs, Jonstorp, nadsskyldlge 1958, ombud nämn~
I Visby och Brunnby om gemen· demännen Henry · W. Svensson
samt bestrldaniie av läkarnas sön· och Linus. Hasselberg, supl.: sjödagsjour uppsades, då staten över- kapten ·A:·G. Cronberg 'och skogs-.
tagit konstnaderna-för denna jour. mästare Erik A: Erlkss~m. SklttesKommunen hade åtagit sig hu· godemän 1958-:19.GJ limtbr. Oskar
vudmannaskapet för en planänd· N. Nilsson och lantbr. John Pers·
ring av sydöstra delen 'av Skärets son, Skolstyrelse till utgången flV
· byggnadsplaneområde. Under ge- år 1959: lantbr. N; A. Persson,
. neralarbetet hade det dock visat byggmäst. Anders Wellberg, måla~
sig att man även borde ändra på re Gunnar Levln, .snickare Sture
I nordvästra delen av området, var, Rosenqutst, trädgårdsmäst. · Evert
om byggnadsnämnden med fn· Larsson, korrespondent.Yngve,No1 stämmande av kommunalnämn· r~n. byggmäst.· · John Lundblad,
J den framlagt. förslag. Medel för folkskoll. Erik · Berggren, bygg~
J täckande av kostnaderna, 8.000 kr nadsarb.· Hllmer Svensson, suppl.:
J finns llpptagen 1 byggnadsnämn· lantbr. ·Alvin" Ander&Son, 'järn·
1 dens stat för år 1958. Fullmäktige vägskontorist Karl Nihlermark,
J biföll.
lantbr. Lennart Nilsson, byggmäst.
1
Kommunalfullmäktiges
sam· Erik Kristiansson. Ordf. målare
Il manträden skall hållas t Brunnby Gunar Levin, v. ordf. lantbrukare.
skola enligt kommunallagen på N. A. Persson.
söckna dagar eller på dagar som
I ordföi:anden bestämmer kl. 19 och
I kungöre~e uppsättas på anslags·
tavlorna 1 Brunnby, Mölle, Ny~
I hamnsläge, Arlld och Stubbarp
samt tillstllllas kommunalfulbnäk·
! tlges ledamöter. Dessutom skall
annonserlni~ "'te i denna tidning.
I Till ordförande -och v. ordf. i kom·
I munalfulbnäktlge omvaldes, skogs·
I mästare Erik A. Eriksson. och '
nämncleman Henry W. Svensson.:
Revisorer för 1058 .blev skogs.
mästare Erik ·A.. ·Eriksson, handl.
Sven Cronberg, lant~~· Osknr Nils-
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::·:··;·--.!:."<·:::~ygga.;st~rt;·;hyreshus··~~h~.k~l 1Jllmte var i~~ att~ Vls\l'a ~ptaD
Bll' umlade till "ti-eta· slata
postlcontoret•och L
m. den
trlcle. ·yUJuit 'bleY ~t' l Bl tomt dllr pollskont.oret nu l r bellceL
moUo att ll8lllhlDet beslutade Bl 1 f&-- .F6r ,att flrdlptllla JlöDeylnpptan

·•mman-Jförbl

~

·om att 1IPPf&ra ett hyreabus ·Ylll

o.

DllnmdeD ·

llaa ner · avloppSled-

Deåsa lr f. 8.- lilng, Yllket blf111J& Omrl.det - mellan
Sammantrldet • - bAda ptor utgör llmplllf plata
billla l G7llerildB folkakola och. fGr. lilr iegnahft!sYlllor.
·
bandllnpnlia. Jeddea• llT ordf., -iouc: •l ~mnden framlade ftlr..
skollAnre G&lta : s - . t-1..
. . .... till ~l&e med Brunn-.
•- -Kunk;Jpåiuamnden hade dr7ftat. frl- -by och Arlkl angAende aYlltjälpnlnp
Pli om marklnkap f1lr ett bynshus l platsen. Förslap; antogs.
samarbete ~ - bostadllltonnn1tt&. •..· Av lrebi ....- nisenerades tSlo
~-.lnBllllDlntr :lmde In- ....... .......:· .._. 1a·lista .. Sambamtats .ad upp-nktlllnlf tJl&lmO In- '!""• • .,... ...,..p ......rna, n
~r.
fill' e&vll llnaarldtekti!n ·08om lin&- mantrlldena under119Slt Blcall.hADas I
bastadadlrekt&reni Vmua~ ·tovat med- Oyllerida air.Öla· pi .Ud .som tld)!Jarå
"Verka till alvll planlndrllllf som bnlf" prh IUIDODlll!l'88 I Höen• Tidning.
DadakTot. BosWdakommlttlin Bkall · TDJ. · ordf. f6i: -nllsta Ar. omvaldl!s
~ ftirslag tlU komm111111tru11- fOlkiikol'lllrare G6sta - SvenNIOD med
.mllktllfe, aJt kommnmm lo· sam11rbete dlsp. ·Frank lillfverson 'som v. ordf.
med munlclpa!Dmhlllet skall fiirailka Tiii ny ledamot l munldpalf!I~
a bilnrDaden: till stAnd. Nlmnden efter dlT,.-Elfftr Elfvenan. som av:ftr881og: ·att man Blculle uppdra At fb'UB~ - valdea" bandl. De Sahlåq!ft
,bnpadanlmnden att Indra bJ'D'- ...i frla6nnlsL Knut NilPori *'i
,nad.p&anen 1 kY. ~ • d. :v. s. .den klliarmlat; P-er Bohnbt!dl:. ll!>D! sup~
'Il~ parkerlngaplatsen mitt f8r N~· 1: hiilitåstY~ blev. ~d.ndltOr
,'iitattönen, .liid enligt .Jlmrldt.elt1l!Da G88ca·- 0Wellber!t oCb kapten Anders
11mpar ale mr en tva~ ~~,.:med" • Perey :lfohltn. som
~..-vidare befånns n6dYla,dll!rl auppi.~·Tlu ~- valdes fr6ken ·~-:
·au .:begilra bn!Piadaförbud · för nu- Batina J6nason, kapten Nils 8enP -- . i
· varinde-b~rlde. V.khre !!Oll - och 'kamh!r Eric J&asmn, dan - · ,
· aniaa1l mualelpalnlmnden·om fUllmllc.- 8IBtnllmnde nyvald. Suppl. sj6kapten tlgell uppdl'BIJ att· lnltapa erforderlig Rudolf Pyk, tullljlnstellllPl
Ame
Dlllrk. Sekr. l bostadak.ommlma, fr6- Swllrd och fru A1na Jobnsson. Pa
keD Sltrna· Erik!am, · meddelac1e att t6ralag :.,, munlclpalnllmndena ordf•
ett ll1'le8lmll pA 8-10 ~ re- N118 G. Nll- uppdl'Oflll It nllnmden
; dali ilrif'alll.eelmaL ~ .lilfillJ au 1tmnma med 1&n111g
h6Jt arJ!lra.Da--]lllllkter. • · - .;. . .
:
YOcle It ,re~. ·,. ~· '._
:.:.· ~ bea18t au anodet till Sammantrldet 8"81u..,__-med·. att
pA ett!lO-'taf J.lgenbeter.
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AJ/~nki Lei~st hylladeS' v01!1nt ;;: i:; · ;
l · vid· Samrealsk;olans ;;iemi.in~slut:. ,
'

.·,'

Samrealsko1an° l Höganäs av·i
.. slutade terminen pA lördagen.
·. vilket för filrsta gången skedde.
1 I kyrkan. Avslutningen formade:

sig till eo anslående hilgtldligbet.
- Inte minst därigenom, att sko-:
: Ian omclellt tog avsked ~... ~
. verksadJunkt Gunuar Lelbst, som
uppnår peuslonslldern :vid
skiftet. Adjunkt Lelbst blev hyllad I tal av Inspektor och med:
vackra gil.vor av skolan och .da
lokalstyrelse.
·
Högtidligheten inleddes med att•
en flickkör sjöng stämningsfullt.
och vackert under ledning av'
muslkdirektören Per Mlrtenss'on..
Efter psalmsäng hölls en upplyf- tande julbetraktelse av Inspektor,
- teol. dr Ragnar Ekström, Far-hult. Flickor ur klasserna 2 och•
• 4 sjöng och därefter överlämna-.'
i de rektor Johannes Holms m!n7 nesfond premium för god be-:
. handling av modersmälet. Sum" .
. man som uppgick till 350 kronor"
., tlllföll
denna
gängen
Bengi.
l Agardh, Brunnby.
·
Inspektor vände sig till ad"
junkt Lelbst och framhöll att
clennes tjänstgöring omfattat 37
är och omspänner en hel epok
av skolans historia nästa är skall
skolan genom den nya skolorga- Ett handslag till faTVIU meUan !lk'olt.ms inspektor teol. d.T R. Eknisatlonen uppgå i en större 'en-.
ström t. "· och. tWgdende Uirot1erksadft&nkt G. · Leibst.
het.· .Tal. ·betecknade adjunkt
·
'
• ' . , . .
. .
.
Lelbst · som en positiv människa och nyttig ·kunskap ·och. inspira- n1ng. . sade t.aJ•. och.· frambar .'ett
med en ljus inställning till .livet. tlon samt verkat .för deras ka· tack tl1I br.· Lelbst . för'. vad han
När han ser tlllbaka pl sin gär- raktärsda:ning. Adjwiltt Leibst gett 'under, ~ ·.är. · '
.·
ning blir det Inte med resigne- är en utpräglad perllonlighet, en Frän· ·~olan öVerlämna.
rad bitterhet utan snarare med rakryggad man och samtldtgt de·· därdteri'·relttor ·Frenne' som.
tacksamhet för en långvarig ar- mycket avhällen,; ·Hans "varma ~va; itlll"a~ Leibst
betsdag. Tal: hyllade den avgä,
humor har kommit~ I mängii., ele- ml stilfun;'vas .av StriSnibet'gshyt, de för ,hans intresse för och kär- ver ,och ~ter .tlll ,deL ;I ,hans tans .. "tillverknmg och två bok·
lek till ungdomen. Ran har sett per'sonllgliet 'finns 'ockSå" det·'gc>: Vl!rk' 'fr.m; ,.Jokålstyx~ ledamänga generationer I skolan men da varma hjärtat. ·Vi hai' anled- möter; · · .. ' >. · ·
·
har mött dem alla med sitt ung- ning böja. !>SB t' respekt' för "de · Efter psalinaAng,slöt. högtidlig·
i domliga sinnelag., gett dem god. mlnga · Arens .undervlsnlngsgär-- beten med-. .al,tartjllnst. '
·
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Höh och Hänt vid Kullan4san Ald~rdontshemm~t i Brunnhy:

I

. fick 600.000 till hyggjohh

De
sträriga 'asiatiska herre,
n...,.,..,t sl mlnga hem och
som ..- - vårt land, kOm ganska
Bramahy kommllllalfullmäkUp års sjömansskattekunnig
förU-:~u~ trakter; men. under
~=de 1 IAr 1IDder ord· slag om sjömansskatt. S~m tlII·
se enaste veckorna har !Dlnga
Erik ~nslag om löner m. m. be!:r1~ drabbade av sjukdomen. I . ~~..ay
bL a. flOO.OOo n fil
beviljades slöts 25.ooo kr. och till personalmånga skolklasser har det varit
• r om. och Ull- pensionering 8.000 kr
b
stort manfsll fast det· nu verkar
BY
Alderdoms- Sista och största m;ndet gällde
Fr~ge-daoch f:o:~~~anno~~unda som om åkomman_ skulle vara på h~beten
Som valrriä
om- och tillbyggnad av ålderna för
gen
A besked retlir I.ven hir.
'
och man går och väntar P
r tet med den nya kopplings- &'( sex a-..efn1ngsatt d!ltaga 1 val domshemmet i Brunnby. Full·
d
...,..,..
.
mlin
i
Luggu.
lllliktige
anslog härtlll 600 ooo kr
om inflyttning av helt annat si: at!i~en för Televerket ir avslu·
FrAgar sig gör man ~ur ~: vi~ tat och nu håller vi som bäst på u~~d~~~~ k9:;;~ t;~tet skall påbörjas se~t de~
•
ecember tned risk att man
med den nya industr en,
och med att vlinja OllS vid de nya fem- Svensson OCh Linus H
1
ken övervägandeh innu pågår
siffrlga numren. Den mesta kabel- och till suppL sjökaptenass~ ~ ~drs g~r förlustig arbetstill8
·
•
et för byggnatlonen. Peni samhället är i sam· Cronbe . OCh sk
Ingen vet något bestimt. Vad som
Ofl8Dllistare ·Erik sionärerna kommer under byggstort sett sker, sker emellertid 1~il::!ed också avslutad, men A. ~
Yt•--d
nadstiden.
att Inkvarteras på
tyst och ännu hoppas man givet· än så länge kan vi -pArllkna. den
w ''" e avgavs angående 1956 Stol1lalle.n 1 Mölle.
viS.
Hö
mer personliga hJlllp, som manu·
För nAgOt Ar sedan valar
~ ell betJilnlng av tele-ebonnenter·.
näs Alderdomshem för gt
tnneblr
Mölle under den tid man uppförde na
.
-GQ.
Måndagen den 2 dec. 1957
nytt . ålderdomshem I Höganäs.
Historien konuner nu a\t upprepa
sig 1 det att Brunnby kommuns
åldringar kommer att nytta till
Mölle under den tid det tar att
renovera och ombygga ålderdom&hemmet I Brunnby. Liksom förra
1
gången sker förUlggningen på
Storhallen efter det att de för de
Beslut aom fatta~ Ytd Brunnb:v det, tast man ~ar Yll medve~n om
gamlas vArd ansvariga undersökt
IkommunallullmAlr.tlga samnmntrlde de sv&rlgbeter aom 'kan sllapu för
och prövat flera förJäggntngsmöJ·
1mAata ha klots ·..,m en ator llltlilad de gamla genom att fl fira Jul pi
ligheter. På Storhallen håller man
Iför aoclalnllmnden och dess b)'gg- annan plats. .
nu som· bäst på med omändringar
~ nadakommltt6. Efter att under lAng
Onlföranden · ·•koirmlstan Erik A.
och renoveringar för att ta e~~
Ud ha atravat och filnsla1lt att ni- Eriksson pAmlnde om att det kanake
de nya gästerna. Det är vår forgot 8lwlle gllru fllr: ·att förbittra blir ett bebagllgt och ansenamnt
llderdomsbemm.et kan ~ nu lnUI- ombyte att fil begl' denna helg irtd
hoppning, att de skall komma att
gen skrida Ull verket. Det hela r6rde havet och 1 en trevllC och n:v mlljö.
trivas gott. Förra tillfället, då det
sig om den aktnlngavlrda llWJlman av H. N. Nllaon erinrade om den trev·
var förläggning av pensionlrer
över en halv mlljon 800.000 - nad, som ridde pil Storballen 1 Mölle,
.till Storballen föreföll de att trimen Ingen hade lligot. att lnvllnda ur dl Hi!Pnb llderdollllhem var ftlrvas gott och det hela ver:kade att
den s;vnpunltten. Kan var enig om lagt dit under samma omstlndJsheha en trevlig hemmiljö.
att finan1lerlngsfrlga1> genom reoer- .ter och trodde att det hela akulle g1
Många av de glllllla har också
verade 180.000, atatabldras 90.000 och I:vckligt. han helst ntt att man
ur
allmlnna · lnvesterlngstonden kunnat und\'lb. att akapa avAr!Bbeter
bott vid sjön I sin krafts dagar
100.000 amt en· kortfr1stlg fem-Arlg ru.- hemmet och' oro fllr de gamla.
och flterser ml.hända gärna havet
uppUlnlng pil 2!50.000 TU' föratlndlgt . Sedan sekreteraren .pl. Mgor med·
från sina fönster. Denna tankeordnad. Soclalnlmndena h:l'Bgnada- delat att statsbklnget berlltnu efter
gång har ocksl framförts av dem,
kommlttf fick tullmakt att antaga 20 procent pi f50.000. 1crcmor och
som i någon min haft den Asik·
entreprenörer och lk!ada kommunen att man dledeo Inta lir bidrag för
ten att det varit bättre och för:e förbindelser, aom kan komma att tomt och planering amt personal- ,
~gare att bygga ett n~ ll·
rfonlras.
stlder utom fiirutlnclarlnnans ·och '
derdomshem på annan plats in
Trota att dlunda alla ville ordna att detta llJ'bet<! vunnit företrlde, cllltsA bra som ml!Jllgt fllr de gamla före- för att det skall fllnlggl mest. Inom·
den nuvarande OCh dll. gärna vid
glckll beslutet dock av menlnputb;vte. bua under vintern aamt )"Uer!Jpre in·
kusten- Denna sida av problemet
Detta förorakades dock av att man ligg var man bereild att utan lnvllDdhar väl ocksl. prövats, fast man
tänkte p1· de ga~ Julfirande och nlng I sailfrlSan. fatta allt beslut. Men
! nu stannat för de föreslagna alter·
att de skulle behöva b:vta vistelseort glldjen över att fA vara ·med och be. natlven. Förlliggnlngen Ull Mölle
d snart inpA Julen.
sluta grumlada som ugt · 1 nlgon
'skulle ske strax efter nylr eller
Hr Rosenkvist dnJc upp frlgan och mAn av om man lkaPIU' oro och olast
: eventuellt kanske tidigare. Det Ar
menade att denna flyt~g lnpl Jul· Ull Julen för de gamla. Man ltan dock
dagarna Inte var llmpuc. Oin mat. nu vara övertygad om att ~Ila anavarlp
'ju många saker som skall ordnas
lr tvungen att börja fiSre den 1& och filrestlndarlnna och personal vid
och beaktas, bL a. den mellankom·
december kunde man vit tlnka alg- att hemmet kommer att· 111ra allt d llltt
mande julhelgen och det aom sam·
börja d att penslonllrenia' bor kvar. aom möjligt, om det ound1(1k1Jga kommanbl.nger med tgAngsittnlngen
Hr G6rana11>n svarade för· social· mer, vilket kamrer Freigard efter att
av ombyggnadsarbetena.
nämnden oeb dess ll:vnnadikomml~ atllrre delen .a..- fredqelr ·ha vistats

Det är nu ett år sedan de ung. erska flyktingarna kom till Mölle
!och satte sin prägel på samhllllet.
; Just i dessa ~gar pA~ick arbetet
: med förläggmngarna for fulltd och
.vi erinrar oss med vemod essa
händelser.
täll ·ngar-

=::iist.al'e

Brunnhy _·pensionärer
får fira. julen

..-,..-..._

.--..

. Mölle

och ipeddelade, _att om det ligger ·1nom
det inöJllgu grins d akall· de ·pmbi
Inte flytta1 filte JuL ,. ·,
· ·
Hr Henry SUlll80Jl framförde ock·
sA betllnkllghetet mot fl}'ttnlng före
1Jul men talade blr 1·~11ap av·m.-.
Imedlare av aynpunkter, 10m framförts
till honom av allmlnlillten. Det blir
IDte' ·mlnga arbeUdaiar, som kaii ut-"
n:rttJu omkring Jul·: och pylrsbe~
na och man kan kanske b11rJa pA
per10ilalbostaden·<förlt. .,. · .• ·
Kamrer JtnuW'teigard uppJnta, ~t\
ar~tllldet .tllller...ill!ldaa\ under
förutslttnlng att-·~plblllju ·1nom den fllreakrlVDa· tiden· OC"1 iJA bu·

pA llderdomsbemmet kunde lnt:vga. .
I' en Ulnsatyrelsen beglrt :yttrande
anglencle 1958 lrs sJömanaskattesak·
kunnlgas filralag angiende sJömanssllatt hade beredning Inte kuml!l·t filrei<oJ!lma. Fullmliktiges'ordfllrande- ha·
de dock -uppdragit At 'kommunena
taxerlngsordförande, lantbrukare Sture Nlluon och. inP.nJlli' Jtlas · PaulSson aamt kronoombullet polisman Bru'no Jobalulaon, att· -.otudera förslaget
och. Inkomma llMd Ttirande. Sl hade
ake~t och fllllmlktlp IJl)dkllride
Atgllrden· . och tog :_ 4et lörellggande
:yttrandet aom lltt. · ...
·
Man· aaser 8'14!des !'tt_ aJilmanukat·
VUdb)"ggnaden och· ~tUl'.flill ln&n.itet ten Il"' vi! mot!Yeraddnte 1lllnst med
samt med :1ns11ttatrde ·u en arbets- ilan!'Y'1 till att ~ vistas' !Anga
st;vrka , pl l:l man.. BrJannb:v·<'Juu· -1 tider Ull 1Jöaa och. Inte fll' de fördenna angellgenhet· gAl:t : föi'bl 23 miner· - blde llOC18la och andra sökande l MalmG!wa~och b&r bli- som de 'hemmavarande flr. Det ir
vit varnade för fU8k . tid ~tt- ock&l atora problem vid taxerlnprna
nlngen, ll>m kan lveniira .arlietatfn. för ~beterna. dl man
stlndet. Gör man" el'
man"" atalla bar det med .korrupolldenaen
sig I kö och ·det· kill dröja upp till och lrenden Inte kan avgöras som
fem lr lnnan ..•nlata ch81111·.kommer. de. lkall. l!'ö~ bllr .lkönmhslg
Arbetsmarlalad8ln7DdJ&'heterna·, ._•bar taxering, .Om f&r Ullgrtpu- som ailta
r•tt plslaiver, . för.. att,.'- fa..Or,.,r.t utvllg. MaJi -1natlmmer lilunda I att
Brunnby llderllomab8m. -Dien det; be- den debiterade · ~tten blir deil· I
ror pt. ait det rum.. Och befaru ar- niUv_ och att. enllttnlngen Ull tombetslilebet bland b:rQlladaarbetare blr munerna sker med b~ tm · de I
I trakten. Flera· talere''hiatan>de ..... olika . ut4eblterlngarna
.• Förlllggnlng 1
dan I att man· Inta fick· :avent:vra .ar- av sJöllWlllllattem;vndlgbeteu
Ull J
betsUIJatlndet nllr man nu ·lyckats fil Göteborg.-roclklndea !>CklL ·
· 1
1
· .. · • · -' ·
SJ~tten ;.har glvetvt. •lort .iDtZf-e .för .• BnulDlJ7 kommun . ocli
pil · frlllor up~ · att den verkar. ·
mest pi. oce8nfart "och ej : . . ~·t

I
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Bostäder och ·hamnfrågor
inför Mölle Jullmäktige

·-

llfölle muntclpalfullmäktlgoea sam"·nlll"n om -V"'"ntr pa .......,,.,n
manträde under ordförandeskao av lades pi ls genom bordliggning
. rolokskollärare Gösta SVemaon blev en Nämnden hade beräknat koatna~
. d>ryg historia, ·som tog precis t,pra
till 4 .000 kr. och föreslagit rörbelystlmm&r i anspråk. Men Bl upptog nlntr men aamtld'lgt P4pekat att man
också f~n tntA! mindre behövde Dr.Yeltet penga-r för att bygga
än 18 ärenden och erter deS6a upp. ut Inom <;!verket för att de som bu
togs som extra ärende en överlllll'I" diUg · . ström skuUe fä det bättre
mng om Atgilrder mr att främja bo- Frallilt Eim!l'iiöli iilii!llklg bOi caa111;.
stadamöJl.'igbetema 1 MöUe med t a - MnB och elverkschefen Wlctor .Johns.
på lokaliaerlng ltV indUstri tHl sam- son I enHs1tet med nllmndens fiirslag
häHet.
.
att man skulle ta pens-ma ltV komFöre förhandlingarna höll ordfilran- mende överskott I elverlrst. Det blev
den parentatlon över framlidne 1eda- voterillg och omröstningen resultera..
moten och vice ordföranden 1 JDUnlcl.. de I •Ju rilater för och sju röster mot
ps*ullmäktlge f. kustöveruppsynblp. bo~. Eftenlom ord:föranman Anders Malmberg, som 1 ~ den röstade för bordUlarn1ng segrade
är aktivt deltagit 1 de munldpaJa denna Jl>ellolntr, .
•. ..
:
angelägenheterna. Ordföranden uttaBland pubMllien JllrvvaDde ~förre
lade ett tack för hans Insatser och Ol'dföranclm I ~ 8j6kap.
tyste frid över ham minne.
ten Nils P7lt f1elt ~ tll).
Set>are beslöts avge anm11i.ri uu stAnd att yttra sig och .han menade
länsstyrelsen med azrbAllan om sam- att det var bittre au nian tlmte pA
manräkzrlng för utseende av ny leda- att llfWllnda pellllH'.. Ulf att muddra 1
1
mot efter Malmberg. Till ny vice ord· ~n .och ansAg att . det var vikförande I församlingen valdes ell'häl- ~
llgt disponent Fnmk. Elfverson.
I enUsbet· uietf•nitinrc1palnänmdenw
l\fundclpalnämnden hade ene.. skTI- f~~ besfflt9 att' 'ftnhllk>lngen a'V
\'else tnn 11l1191lJ1Tel9eD och fifretagen ~lngbanor och mots1;arande för gAng.
utredning föreslagit att DltLlll nu akulle "-i<
•
företaga be91ktnlng av samtUga el- k.-::..:.·-'--...;____::,_______,
Installationer Inom ehrerket Ull unö- parur.en• avsett utrYmme IDOm stadsvikande av ob'ckshändelaer och e!Ami- ·planeia1rt omrAde skatt lvila fastlgnerande av brandorsaker. Kostnaden betsllgaren enUgt den nya lagen om
uppgick till 4.000 la'., som skuDe renhAl1n:lng av gata m. m._ :men att
upptaga·s I staten 11158 och 19159. Mu- med lagens lkrafttriclande Skal! annlclpal:mimndena ordförande och el- stA ·UU den l januari 1960. De DllVa. verkschefen kommenterade utförligt nnde bestämmelserna om rel>llAllnlng
förslaget och fullmlktlge be9löt 1· en- av ba:l'va gatan av faetighetsägven
llghet hltrmed som också . · lnDelllrr består alltsl Ulls dess. ·
ro1"lsatt nytttsttollatlolisk.ontroR · av el- . Ukasii antogw utan debatt en
lnstalilatloner och lzrförande .., en- &w.lcipolnllnmden föresi8gen ogy lotreprernulsystem.
kal ordnl"ll'flBladlla för Mölle JDUD-icJ..
Munlrlpalnllmaden hade begärt kr. paleamhälle att gälla ~An den 1 jan.
5.000 tlU fortsatt utredning om slam- 19bd. Förslaget hade · granskats och
avsklljM"e med klorering och uPPll6- godkänts av laDdsfl&kalen och byggrande a.v entreprenad för fortsatt ut- na~mnclen.
redning av den avskärande avloppe.
ledningen 1 Strandvlgen Ull området
Hll8ovlrdSnillllllden hade föreslagit
bakom brandstationen och tullmllktlce en överenskommelse med Brunnby
blfölL
och Arlkl om avstjlllpnlngsplatsen
.
efter det att man försökt nedbrtnp
N'Agr~ fastigheter vid Norra Stran.Q> Mölle9 imdel 1' kostnaderna ö re11&väge1> är Inte anslutna Ull denna av• ve
loppslednlng och för att dessa aka.11 kommelsen hade föreslagits att gillJt
komma till hade nämnde
begärt ett är I taget, men hälsovårdsnllnm2.500 av anslaget till utby.=,.d, vil- •den• -~fllrande JTkade Undring, Ull
ket futlmllktlge ocksl bJfölL
ursprungl:lgt förslagen femirlg löptid för en bekväma-e uppdelnlng a.v
En lldre avloppsledning, som på kostnaderna. Fulhnllktlge uttalade sig
det> gamla tiden hade lagts genom för en femlrlg löptid men uppdrog
privat tomt hade visat sig vara av åt hälsovArdsnämnden a« begtlra J>Ya
dlllg beskaffenltet, och denna ville förhandHnpr dA .ll1'H1 åmAg <let ·orlk.nu munlclpalnämnden lilgga. om pA tigt med de; filreslagna kostnadllför·
annat ställe på samma tomt, men att delningen. Fllrslaget UU llverell8komået hela skulle betntkt.H som ett melse blev alltsl Inte antaget pA
unda.ntsg9fall och att man skulle denna punkt.
j träffa avtai om servitut samt ersätta 1 · hlUsovlTC!snänmdet> kvarStående
•markllgaoren med be&'ilrd& 300 kr. för
markl:ntrå114r, Alternåtivet utgjordes behAllrJlng ~ 6.000 kr, skaR tagas
av utbyggned av en ·ilm>u Inte PJ:'C>. 1 81l&PrAk for utgifter under Jnne..
jekterad: huvudledn!ncadel tlH c:a varande Al' en-Hgt et~. av nilmnden
10.000 kr., aom nämnden dock tyekte 'framlagt förslag_ so~. ·IOdkl~ • ~v
man skulle väota med och I stället · fUJbnlllttlge. · •· ·
· · ··
· ·
gå In för utbyggomidet> av eten stora.
AD86kan om anal.ag tlH SkAneS
avskärande ledningen och renlngsan- turtsttrafikförbund avslogs. TIK ·Kulordndnp.-. Efter en korta·re debatt lem turlstförenlng anslogs•. 200 kr.
tog mun.icipalfullmäktlge det billlpre och en skrivelse frAn Skytteförbuntalternatlvet enligt munlclpalnlimndens demr överstyrelse om bidrag till den
fönlag.
,
lolcala skytterörelsen Jämnades utan
Det av municlpalfullmäktige remit- avseende. Tldlgare hade bevll;j1\'l9 öO
, l1!t'ade försl:attet 8'lllrAende av biJso. kr. Ull Höganäs lottakAr.
•
:vlrdaldlmndeD begärd tvagll'ingsanont.
HUndskatten faststlllkles till 10 kr.
nlng vid hamii<m hade aYStyrlcts av per hund. Allmln ln'Vellterlnpfond
hamnstyrelseD, Man ville Inte i., den skall uppli&'gas och WI delUJ& · skall
vid ham!ti!n och förlagd Jilngre bort avsllttas medel genom avslllrlvnlt>gar
stä!Ade vattenfrAgan stilrre krav pA och berlk.ntng ""' rlin!a · P4 8Alllggkostnader. Hälsovärdlmämndena ord- nin&'&kapital enligt munlclpalnämnförande klargjorde, att förslllget upp- den& förslag. Gatubyggnadskostnader
kommit pA gTWld av att de nilrboen- f6r c:a 3.000 kr.· enligt tidllgal'8 bede 'rid hamnen ofta besvlirades av att slut skall enUgt ·nämndens förslag
S<!ll'lare och andra kom In och ville ha fördelas pA innevarande och nästa
vatten, ctA mm stiir och tvättar alg Ars Pltuanelag. Vidare factstäHdes
på överbyggnaden vid pumpen och det av munlcipalonJlmnden framlagda
slår ut tvättvatten där. Brunnen fiDfls budgetförslaget för Ar 1958, som Udl·
dock inte under pumpen utan ett gare uUörlltl rel'ererats, utan debatt
stycke längre upp, vliket allmiintie- och utdebiteringen faststlllides otör' ten Inte veL 1 bälsovArdtmönmdena llndnit ·Uli 1 kr.
förslag l.nglck att man skulle anordHamnstyrelsen hade begärt mwriclnat en lnfiltratlol\!llbrwm vid sidan palfUU:mllktfces uttaaande . ancAende
av en enkel tvagnlnpa11ordllllnog och beslut om att ej UllAta ohllmmad upp.
förbjuda tvagning vid pumpen,
llggntng :w skrot :p& hamnen.· I ärenDA en tvagnJngsanord1l'lng Inte flclt det förelåg av munlclpalnllmt1den
anordna• vid hamnen uta<> pA lilnsre verlartlllld utred'll'lng ancående . hamll'V!ltAnd kunde de begärde. 150 kr. Mile - . i s och möJlllgbeterna tlH er. natur~tvls Inte räcka och fullmllk- hAlla!Jde av statsbidrag: ·HammtyreJ..
tlge •"l'log framstäJlnlncen.
eens åtgärder flr betraktas som hän..
· · ·
l&-l!lga Ull färeskrlfter ang6ende ordliO!lr och tllllva-ratagande av .utrymmet
;,, t /\ t
11&-hamnen och synes ·ha atöd t gäl~ ·.hamllc.rdning och filrfattil!Dpr,
eimru· Jl6lle ·hamn ·1r .!ID··aUmäa. t.ra-
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flört.och-Hänt vid Kullanäsa·n
\tt det åter blev töväder var eller' gå på. · en ·linje längs med
ock&U välkoµimet hur under- östra sidan · om _bangårdsområdet
ligt det_ än kan låta - .för dem eller -· på :den' nuvarande bansom arbetar -för att få till stånd vallen.
en isbana i Mölle. Vid sådana till· Vilket · alternativ · som väljes
fällen vill man ju helst ha så ligger det - naturligtvis ganska
kallt som möjligt. Nu yar det långt borta i' framtiden, men enemellertid .så att förarbeten inte ligt länsarkitektens. ·mening bör
htinnit. färdigställas och därför man också kan tänka sig -större
kom kylan lite för tidigt. Det byggnader. Trafiken bör också
har länf!'.~ -varit ett önskemål att stoppas upp i detta område_ och
man ~ :ul-e försöka . ordna en seQ.an på olika väger söka sig
skrids* bana vid Lekplatsen på till d_e . o_lika målen: berget, håm"
stationii;'lge)n. Frivilliga krafter nen, badplati;erna. Soni det· ·nu
träder ~t.~a till; ...
är menar arkitekten att den -reNu ~ ftämnden ställt material sande ramlar rakt ut från tåget
till förfogande och ett frivilligt på en åker. De parkeringsmöjteam med brandchefen och. bygg- ligheter,. som nu borttages, kan
mästare Gösta Andersson· som lätt ersättas genom ordnandet av
bas tar vid .och utför de arbeten, parkeringsmöjligheter bl. a. vid
som sk~ll till för att få en is- sidorna av den breda Järnvägsbana på platsen. Ytan_ blir un- gatan ner mot hamnen och i de
geför l.SQO kvm. och anordningar- nyplanerade områdena. -Den puna inte .. överv:äldigande~ - - ;Men varande platsen består - också
man _vill i alla fall i all anspråk- mest av gräsmark, som blott helt
I
I1öshet skapa · en skridskobana, lätt _ hårdgjorts · eller· planerats. . I
som kan· ,tjäilstgöra åtminåtone För· att inte föregripa dessa frapi-. · ,
för de minsta.-, Runt banan som tidsplaner menar ·1_änsmyndighe- 1
avpl~nas sättes en .sarg -av "br!ider tema att mi'ln mycket väl_.-kan
och i -varje h,örn en stolpe för tänka . sig större byggnader på
belysning rich när så 'kylan kom- den_ nuvarand~ parkeringsplatsen
mer nästa gång sprutas ·vatten ingå i en framtida plan.
·
på med hjälp av den stora tankbi- . Projektet verkar .tilltalande Och
len.. Det_ bur:· säkert trevligt -för bör vara till sainhällets fördel.
barnen att kunna t,a sig en åktiJ.r Det bör.. <lock ta riågon tid. '~
på en bana initt i "byn och kan· nan man' hinrier tänka om öch
ske riågot av en attraktion- v~ ur de gamla hjulspåren. ·
terllgen den första __ "konstgjorda" - - . -- \
· _ _.,.
· _, •-·- .
isbanan i Mölles historia. Att man ·-Så var - det julen. . De -som inte
kan åka· pä: IAr~len i ·belysning ~t · t~llfälle eller ·mte antiars
bör ju också .. vara trevligt. De tänkt 'på . att' begå·.'.:·ett · härligt
som arbetar f/:ir detta är" värda fi"IB._kt /<>ch .·_salt juJ_ba'.d i MöJ;J.es
en honnör.
,.
.
' vari;p.padh~- får nattitligtyis skyl-::- ~- ...,_
' - '
. .
lll sig.,,sj~va: ,Anting~Ji man välNär_' yi tlil!ll' _om · ~~kplat~en jer,_,b~~,t_j.lµ, •O!?h b~if a~ m~d ';,en
kommer tanken osökt irf"på frå~ del ;l:iekton, ,som .m~--.sedan:i!ätt
_gan om uppförande av hyreshys' ltati. ersätta ~v _-, den · goda.._ julm~: _
på denna plats. Om den -omarbe- t.en, '.och' efter~t . låt~r den is~lla -~-
tade .~lan,e;'l på 4e~{l- 'piats vet eq~< ~.~all nian' vill,. s~l~ J>c,h_- ~ man __annu_ inte mel'. an l stora härlig~ .. Q.usche~ __kyla >sig:,- ell«;?l;'. · · "
drag. 1Det blir 'väl ~docik mest pari väljer ' ett -. -Uppigganqe · '. varm~ad .
11;ering'sp!'.ltsen, :soni ·är. så obetyqr med · ~ner: uta:.n - tång, _så känn.er_
ligt anvand;- som i första h$d ~ sig .ovanhgt -i form.;attd~ _en
får· bli: .tomtmar]S. -Bllist~rna · vill dust med julpcirdefä .fröjder'_ eller
inte gäi-na'i~ria ·. ~t' för låp.gt Kullaberg med eller·: uta:~ · snö _
från·_· sina _ Jriål, · '0ch · p~ · denna och isban<>r,.._, _ , _ , . -; : · ----. · ,. ·
plats finns i vanliga fall in~et pt~ .Nu. ä1'.. _en)~llertid. tillf.~let för:. stanJ;!.a .för.. Man vill helst · till suttet for denna_ gång_., ~en~ vi ; htpnnen; bådpia:tserna eller ut på mö~ : !gen i. tjii~ten på jaini.~ri ·
berget.· ; ' - · :. ; . , ' :_ .
och. varför d~ inte K:o):nbinera: f~. _OUlnkbårt' är-,väl 1 alla fall inte ke- _eller ·spQrtuWY,k~en till K~l- ;·.
: att lekplatsen': eller• någon ·uel där: labe:r;g med ett , uppf:i:isk~hde . tia§· '.
av kan användas i sitt· nuvarande tubad -och salt · dU:scJi_ efteråt~ ,
. skick• och -då bör .den -bli lugna- Skulle d~t · visa. sig att: .det ..blir -re och en _tillgång även för 'de större · tillsfrömiling är det "lätt
kringboende, om den blir något med ·nuvarande app~ratur i badmer kringbyggd. Julgranen kom- huset att även ordna extra: baddamer naturligtVis inte att synas så gar för föreningar eller dylikt.
bra i fo~ättningen, men det tor- - - - ·
_
de väl inte hindra att den pla- Brunnby ~mmuns gamla kom
ceras någonstans i närheten -av inte att få se den vackra _syneA
eller på hainnplanen, .. och bli syn- av Mölles julgran från ·Storlt:\Ö
lig inte bara nere i byn utan .i lens fönster. Man. är emellerU4·.
1 än~u högre gr;rd uppe från "bac· glada för_ detta, då de -gam!&
'karna". - , .
slapp bli oroade till_ julen genom
- · flyttning. Alla strävar·· ju : efter
De planskapande herrarna har att begå denna: helg i så heinannars en mera framsynt tanke vanda förhållanden som möjligt.
vid del!- ,d_etaljplanering, söm nu Kullanäsans läsare önskas en
förberedes: Man vill . inte ha in- God Jul.
fartsväg~rr ··- på
sin · nuvarande
-GQ.
plats norr C!m skolorna. Den bör
anser 'man' vika: ' .av·· mot : väster
söder '.ö:m ·_storskolan. -oeh ~ 1tomina
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Lördågen· den ·.14 dec.~ 'i9st·····--
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.FuJlmäktige i ~runnby på _
.årets sista sammanträde.
,

Brunnby kommunaJfullmäkUges sÖri, suppl. bygimåsi. H~nning

i sista sammanträde för Aret var Niisson, kapten C. A. Cllfford och
i 8'labbt avrerkat under llkogsmi&- byggnådsarb. Bernt ~- Latare Erik ~ ErikBBons ordf6rall-'. nenimndsledamöter ·bandl ·HUgo

deskap·trots-att·en IAng rlicka val
fiirellg. .Ingen dl'1Qlalon förekom
dock och övriga .ärenden var fort
undanstökade. varefter man ~
lades till kaffesamkväm pA ~
hotellet l Malle, där ocksA sedvan·
liga jul- och nyArs6n&k:ninga ut-

w.

SVensson, jirnviig&tjinsteman
Nilsson. suppl.: nämndeman
Linus .RasseJberg. Jantbr. Carl G.
Niisson. Jlålmöhus JinsavdeJnlng
av Sv. landskommunernas . förbund skogsmästsre Erik A. Eriksson, verkmäst. Bror. Persso~
växlades· mellan fUUmiktige och suppl.: . distrlktsöverlirare ·Gös~
dess ordförande.
. . ·Bdhed, lantbr. Sture Nllssoil.
mellan bilsovArds· Kommunombud l ·tlngshu&bygg· 1 : Ett · avtal
1 Qlinndtrlla 1 Höganäs. .Jonstorp. nadsskyldlge 1958, ombud nämn: Visby ÖCh Brunnby om gemen- deminnen Henry w. Svensson
samt bestrldanile av likarnas sön- och Linus. Jiasselberg, supl.: sj&dagsjour uppsades, dl staten över- kapten· A. •. G- Cronberg 'och skogs-.
tagit konstnaderna-för denna jour. mlstare Erik A.' Erlk&S9n. SkiftesKo1nmua·~,.1 hade ålagit sig hu· godemlin 1958--19G3 lantbr. Oskar
vudmannaskapet för en planänd- N. Nilsson och 'lanlbr. John Persring av sydöstra delen liv SkiretS son. ·Skolstyrelse tlll utgtngen jlV
· byggnadsplaneomrlde. Under ge- Ar 1959: Jantbr. N: A. Persson,
neralarbet.et hade det dock visat byggmlist. Anders Wellberg. måla-:
, sig au man även borde indra pl i:e Gunnar Levln. snickare Sture
1 nordvästnl delen av omrldet. var~ RosenquJst. trildglrdsmht. Evert
om byggnadsnämnden med _In- Larsson. korrespondent.Yngve·No1 stämmande ·av kommunalnämn- ?En, byggmäSt. · ·John Lundblad,
den framlagt· förslag. .Medel för folkskoll. Erik · Berggren. bygg~
1 täckande av koStnaderna, 8.000 kr nadsarb. · Hllmer Svensson. suppl.:
finns bpptagen I byggnadsliärnn- Jantbr. 'Alvin' Anderslion, ·järn1 dens stat för Ar 1958. FullmäkUge vägskontorist Karl Nihlermark.
I biföll.
Jantbr. Lennart Niisson, byggmäst.
1
Kommunalfullmäktiges
sam- Erik Krlstiansson. Ordf. mllare
manträden skall hlllas i Bruntlby Gunar Levin, v. ordf. lantbrukare
skola enllgt kommunallagen pl N. A. Persson.
·
söckna dagar eller pl dagar som
ordföranden bestämmer kL 19 och
kungö~ uppsittaa pl ansJags(" 7
....
t')()
tavlorna 1 Brunnby, Mölle, Nyöf'Y. -r _;: b1 v7
hamnslige, Arild och StubbarP
,.,
. • ,:;r_,
samt U11at,1Daa kommunalfullmiktlgea Jedam&ter. Dessutom skall
annonaedng :Ske I dena tidning.
I TUl cmilörande ·och v. ordf. l komNDs
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munalfulbnlkttge 0mvaldes. skogs-

1. mlstare

Etik A. ErikSson- och '
nimnileman Henry W. Svensson.: ·
Revisorer för 1058 . blev skogs.
mästare Erik A. · ErikSson, handL
Sven Cronberg, lant!J~·Oskar Nils-I

,.
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_T~dagen d~ 21 jm :.. 19~~ .

Brunnhy-fad~rn~ hevilj~~~

kvarts miljon till v- och a

!

~

Brunnby kommunalfullmäktige Skolstyrelsen ·föreslog att inom '.
hade vid gäroagens sammanträde kommunen .skall finnas en rektor I
linde!'. ordförandeskap av skogs- såsom skolchef från den 1 jtili i
Diästare Erik A. Eriksson att be- ·är oclihärtill förordnades distrikt~
,.handla. frågan om vatten och av- övei-lärare. Gösta Bråhed . med
lopp. Denna anläggning väntas bli tjänstgöring i Nyhamnsläge . .,,
en ~vartsmiljon dyrare än tidiga--re beräk.n1tts i. kalkyler; Kommu- .••..• :.
•
I._ I .......
nal~rilnden .b~gäti-de nu att det
tidigare beviljad'e anslaget för ända.målet ökades med nämnda belopp ·vilket bifölls etter debatt.
M~dlen skall ·upplånås
40 är.
Denna fråga berörde· sät."skilt området vid Ny.qamnsläge och många [
fastighetsägare· .,därifrån hade in-'
funnit sig som å,höra;r.e.
i
Socialnämnden föreslog mark-:
förs~jnirig från. kommungården;·
för trarisfor:matorstation i Brunn- '
by. Fullmäktige biföll och priset
~attes. till 50 öre· per kvm. Vidare
·~ade socialnämnden föreslagit att
fort.&ätta driften av· jordbruket
"d ålderdomshemmet i .egen regi
Il med anställd personal. Denna
l pordning förutsattes bli en rela. iVt '. kortvail"ig försöks_period och
'llmäktige had~ ingenting att i
bli~a.
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Avtack~d trotjä1l'ar~~ I J{uUabygfl:en}.
'

. som framgick ·aV: ·rererli:fi. gåF hirieI1afi d~4·~1"Y:Pä 6i1ci.eJ°'·~gg1;~lif
'blev Iaritbri.iksföreståndai-e ' Malte Hugo ·v~ sveris!ion t. · v. över!äl'Iiilli
Anderholm hjärt~. a.vtackad av~ hr. Anderholm en komnu~P,,äi
Brunnby kommun i samband med mm~esgåva i form av ett ·-armavgång från tjänst!ln. som han__~~ll~ur.
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N sT torsdag_ 16

jan::19·

· ·Irite · ·heller -·den· "koriåtgjol-:ci~"
i.Sbaruln kom till sin. rätt,: då - väd•
ret in~ blev <kallt ~ ~ge:· s~n.i
man.· sk~e öJ,lSkat för a:tt. få .;ett
gott' resUltat. _O.U det. kan. yppa
sig något ·mer ~e i vint~ -återstår att se:· Man har .doCk samlat
material och erfarenhet. im ett an·
nat Ar, Så att def UppskattadEf iitt~
tiativet kllJl gå 'i verkställighet då,
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· Under .de ·svära' trMildörhåll8n- ·
dena på vägama'h~i<det' hänt: att 1
man i Mölle fått y.änta, på n;ijölkei:1 i
ibland ända till middag,_ Mlµl. -~ I
också V.elat fÖ~!!_ilä; . att .
I
vara · även_ . vid . ·vanug ~ä~1e~ i
kommer :sent -till 'MÖlle. J!ln un" ,
dersökning ~ .mejeJjet· y~;: ~tt '
mjölken under. ,rådlind~. tr"~4· ,
righeter kommit Sent ·fritri·ällt se- .
dan . nyårsafiOii, . siSta. '•snöfria· 'cia~ /
gen, nieri .att -'den! .norniålt'. åruän~
der .mellan :.kl.':9. och ·halv;tio~:pä
förmiddagen. VU}{.et .~t. noggtaµi
bokföres ..på mejeriet.._,~,.;-~,~-;....:-~ •--·
Detta anses. v~ .f1Jllt tillfreds· ·
stfil.lande. ,då .)Jut}li~~ i ·s,!il~,J:tYl
diskar .s~ t.9l"Yara::mjö!l('.-~i'AD
föregående dåg;· sä '.att mJ!Ji'"kail
1möta. morgon;Tushen m~· qm . ;det
skulle behövll{I: De låga _temperj.~
turern~ vintertid ford(i. ookså göra i
att mjölken· h~er, sig bra'• .Under :
söndagsdygnen, då .mjölkaffärerna
är stlµig~; _f9ljåras· ju .ocli:~ ,niyc"
ket mjölk· i privata · hushåll .helst
iiaturugtVis i kylskåp._ från Iötdag
. till Dlåndag 'iµorgon. med, gott i~
sultat. . ..·
.· ·
· · ;: ,
:

aenna

'
I~Storhå111m·
Kn~tsfe~~~för .de g~iJii ·•· ~å ;
· blev , mycket'· uppskat· i
tad och det är "inte att ta 'miste ~
på pensionärernas beläienhet. De..l 1·
var också ·trevligt at sam.manträf..
fa och språka . med de gam.la . om
gångp.a 'tid~r och för en .MÖllebo
naturligtvis kärt att se gari$" Möl·
lebor som numera v.istas på :ålder· ·
domshemmet· i. Brqnnby,: A,v a~t
att döma . ty~te .också dess1( om
att se. dei-. ~ac~ Mölle ~en, ~Ji·
den enas'tående utsikten' fråri-Storhallen. ,När · väglaget 'blir 'fnilil~
komllgt blir det ju också; t~ällen
Itill härliga promenader i den ·närbelägna s1togen, om .det blir för·
tröttsamt ait gå ned till hamnen
och se pA båtar m. ;Jri~·
,=
·
Det pigga inslaget med de·käcka
speland~ och S)jungande MölleQOrna fru Ingeborg Nilsson,· fru. Afut-
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Det
de~uha:.u;t . \rid ferenser. Pet-tiekQm; mig ,.illa när överllirar~ J B rå h e d undrade
Brannby
komm~äktiges jag llisti! det·O.:..·;tröts.:att.jag för vad man ville med saimnäilträdet
. sammanträde var och blev natur- ·n!h'Varande ,Inte ..har magilår! ·Det 1. Nybamnsläge. Lägger man .tillligtvls kommunalnämndens ·fram- -står I komm~deiis' ·flir~ samrruµui. v:.ad som uttalats. och
stiillning om. den · . ytterligare slag att man :varit. 'enhilllig '. vid imlehållet f skl'.ivelsen: till komkvartsmlljonen Ull reningsverket ,beslutets ·fattande. och 'jag· tycker muiiälfullmäktlge får man fram
I Nyhamnsläge. överläggningen .man borde blivit· illamående. Vat- att det hela bottnar i olusten inoch beslutet präglade$ 1:llV .en .stark ,~tillgången i ·M;ölleh1i851e är. nog för de. höp · ~derna,. Denna
känsla av olust och män hade .. In· ·il).te mycket att htµ"ra för, .men olust. delas av alla Instanser Intrycket, att kommanen tycktes jag vill' Inte· yrka· Pä· nAgra nya k1Ustve'kommlu!8liul1Inäktige. Man
ha glidit In i en ström, }lär, den :utredningar:: ordföranden medde: måste ·dock ordrlå·-:oied avloppet
minst av allt ville vara,. men som lade, ·att . tlllglngasiffroma är ba· och det är märkligt att· ~ får ·
man Inte· hade nAgon möJUghet 8'1'8de på · två-åriga provmätnln· ha det s.om 'det är. t -dag: En:'tllUppatt ta sig ur.
. · · ·, ,P,r. Man-_får dOck andra siffror leant ·l ko,nmumalnllmndl!Il har
Från början hade kommunen a~t räkna med ;när ·papperen Hg· undertecknat skrivelsen och man
,ställt In sig På, och beslutat om ,'ger på bordet,· beroende på för- har väl då haft möjligheter att få
en utgift ·till nämnda renings- ·skjutningen I ~den.; l!!fari bar ju informatiol} av denna.. Remlssförverk, · som enligt ·uti-eclningsflr- .IJ!lkså fått ändra· på .·byggnader slaget är nog· ej· genomtänkt. Har
man skulle uppgå till 380.000 kr. ·~ m. för- att ti.llmötesgå klagomål ma.n tänkt på vad det betyder att
Och så blir· det 62tJiOo'· kr.; "vari. :som man inte kommit' ifrå~ · · skolans. toaletter får vänta ett år
Inte ingår. kostJnader för tillfarts- 'Sekretel"lll"!!n kommunalkamrer och konsekvenserna för pensiovllgar, lnhägl}ad och marklöseo; Knut. F i e I gard upplyste .an· nirsbygget förutom att det ·blir
Ingen kunde eller ville dock lasta gående de olika utbyggnadsetap- dyrare.
.
kommnnalnämnden, då man ju pema. att de är levande· och väx· Hr Rosenqvqist .talade för att
1 fått
lita till experterna; l'l ·di· Iar·llAgot<frln ·en tidpunkt tillc«J. vissa områden skulle kommit med
. striktsingenjörskontoret·hade d9ck ·annan. .Etapp ·n är således 1958 i denna .etapp och sekreteraren
1 en genomgång av färdlgprojekte- :u.tökät : m'ed . avloppsledning .· till upplyste att man nu ,tar med
. rade va-arbeten inom __länet gjorts ~ullens • Havsba!l oc1,t _Wl ~ygg,. Kullens Havsbads-området då det
. hösten 1957, varvid man kom .mästare Anders Wellbergs bygge. är fråga· om ett fullt färdigt avfram till 565.000 kr. Utrednings· :Enligt ett p. m. 191>5· var de ·fram- lopps~ednfngsnät, som mS!l kan få
firman . hade varit närvarande, tiåa driftskostnaderna för va-an- avgifter· från. Man skall nog. Inte
men kommunalnämnden hade In· läggningen 58.000... kr;/år och för· bygga för mycket på en gång.
te fått någon underrättelse om bruknlngsavgifterna_ för vattel'l Sedan reliingsverltet··och de av·
dessa siffror. ·
·
'
" · .c:a 2 kr./kbm. Statsbidraget be- skärande "ledl)blgarpa är färdiga
För
Nyhamns-borna
talade rliknades dl' till 40-45 procent, kan man gå med ,stlckare som
främst trädgårdsmästare Er I c men antQgs komma att .ligga nå- man vill ·
..
.
.
R os en q vi s t, som. också före- got lägre. Filr det. nirvarande be- Ordföranden menade att man .
drog den· skrivelse till kommunal- räknas åJ'.skostnaderna för. (ullt framledes kunde" diskutel;a vat- "
fullmäktige, som man. ~n- utbyggda eta1;1per sålunda: I , ~ ten· ·och avloppstsxans "utformstJllt vid ett möte med fastighe~ 74.000 kr./lr, U .._. 92.'100: kr./år nlng med fastighetsigarna i Nyägare i Nyhamnsläge. Konkluslo- OCh sedan alla tre,.etapperna ·är hamnsläge och ansåg att detta
nen i skrivelsen var att man utbyggda 114.200 kr./Ar,. som var eh angelägenhet där det var
framledes ville ha närmare sam- s~ delas på anslutna faatig- noga med Information och samar·
arbete med· kommunalfullmäktige ·hetsägare i framtiden. Häri In· bete.·
·
·.
· ' _.
och kontakter då det gillde dessa går dA också utrednlngskOstna- Efter aviilag . på remlsSyttrandet
· stora summor, som framledes der och skall man utreda ytter- godtog så .fullmäktige kommunal: skulle bäras av fastighetsägarna ,ligare. kommer dessa (ICkså till. nämndens förslag · utan omröst. I form av . anslutnings- och· Ars- :!\fan har också nu '8tt räkna med n!ng.
.
: kostnader.
'högre kostnader än 1955 vartill Från . landshövding G. A. WiOrdföranden Er i k A. 'E r i k s- kommer högre ränta Vllket ·göi' dell hade · .kommit· tackskrivelse
s o n, menade, att Information och c:a 20 procent på kapitalkostna· för gåvan På feµitloårsdagen.
förhandskontakten
måste
ske den..
. .
Ordföranden Inbjöd -till ett möte
med de utredande och fö_rslags- .Statsmaktema har bifaJJJt kom- 1 :komniunalfullmllktigesalen fär
ställande organen. I ,detta'. :ra1- munerul .aniiökan om ett amorte- behandling· av fråga om anordlet kommunalnämnden. Förslagen ringslån, nien inte på 40 år utan nande av en folkhögskolekurs i
skall vara färdiga, f1A de' kommer På 25 år: och detta gör också att Brurul.by. Rektor Eklund i Lund
till fullmäktige .och man ·,kan h;I- årskostnaderna blir högre.. Man hade erbjudit. sig, att hålla en såte Wör sittande sammanträde kan slå fast att de~ ln:te är någon dan ·med början i februari må·
lämna informatli>ner till allmän- ide att utreda' På nytt; · kos'tna- nad. ·Det är femton år sedan nåheten i· ep . fl"åga som skall avgö- derna. blir bara högre.' Kommu- gon sådan kurs hölls I Brunnby.
ras. Då RtilBenqvist sade si~. v~a nalnämnden blev giv~. -WYc;:J!;et
. · ____
emot. lösningen av vattenforsorj- ,lång .i• ansiktet, .när. den fick de
·
ningen från vattentäkten I Mölle- höga summorna· 1: anl;)unden sig
hässle, gick också ordf!>randen_!n pekant.. Man kan '1doeli: ej ankla.
på denna fråga., Dllt:'.Jµ::eJ ~öj~ ga näinnden"·för'J·något·'annat :11n
0 .. ' ·
· ''l / F
att realisera detta proj.~1rt.JF däg. jitt. detta ;Inte kommlt :.till::okomUnder tid!m har,I!l&n l'tt ..lii: ..för 'mun~~• . :~o~ ti·
triangellöSJ;li!lgen , ,av • yattenför- ~I~.;~~·~ ·;nµ., ~~'~laga
. sörjnlngen. · Brunn~y;-V~~-Hö- f._ör ·något.·"ftlan~ljU 1\&µt ·µtat
ganäs. I fortsä~'1tgl!D .• ~ttltt~ade , r•ex~r.te~'l{1nt-.:~~~nser: och
han . att m11~' På den,. kortl(·•·tld
'~
.._ ~.eJ·i&,! desf1:8_. •utktji:va
__, an·
som stått .till buds rare· fullmäk· 11Var,:.endast"förebrå, _och-det har
t1ges sammanträde.·· inte kunnat ~orts. :,\r~dtit~gmer. enfå sammanträffande till stånd :dast"·-under"'jilnuari·Lmlnad'·och
med vare sig'komm~fullm~- ]böJ.\iat'·njail~fål'.lietet«Jiir.får
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, kommUiialfulliiläktige,~V!ll".f"°*»~
. ... , ,
;·
jinsatta ·1· denna· frAp;:flätt""blän 'göraild~,:
mycket yäl · lt,und~ :JäiDDk~pJ_>glt- tej ·. ~1*'J
arbetstlllter, om va4·-~~tnlnt"1oc}f!,fÖl'o !Si#id~,.
_. , .. , -· blir 'alltbrukning skulle gå till·. f~ fastig- !J8' allvarlig om-'.man"skalJ' gå på
hetsägarna:;:u:1nns, el. de U}>Jl~ ~Jäget.:pin 1.(erremlss;t': .. ·
na är ef utrednlngen ··k'llu'.·~ och i.;;'~cmst{lville:.. ·4!l .ha..-4.tei:rehan·yrkade l. lil'fall. i>l',lte~ i~!~id#o:~~:lltt~~n.mäste
till kolll11?-unal~en-f~r.,~-: ., .:,a,vlpp~~- a~;)ll)drade
nlng om ·anslutiliilgBllV~:Oi:h ·~ ·ve~'·som>-:beStämnier':etap, årliga kostna:dei':"; :d .'i~:_''-':,;;':;. :~-.'-OdH'."ftCil!- ~.,;_!att';:~e-'fb.eHerr··~ a;s's·el bn'ir·:~te· att. ~eS<'>•V:,".flera)~,;rbka.
det tnte var Jiågon' :~>'aaJ('.för dlStrlktsln~·\:;;~,,, arpets, NyhaJnn&:borna: JDed~_'sl: :~\~>r!;'~{~~!lspl~ :i·:f:' ··· ·
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.1~~~~e:'. ·gw:::fil_ för :att
F,ullmäktige i ~runnhy · på
·årets sis~ såmmantJ;ade. .·.... :. ,:·,···.~ygga.·'·si~rt.·hyreshus
Brunnby kOinniunalfullmäktiges
sista sanUilanträde f<!r Aret var
d
k
sµabbt av;verJtat un er s ogsmästare Erik' ~ Erikssons ordförandeskap trots·att·en·llng· 1 räcka val
förelåg• .Ingen di.!l~on förekom
dock och övriga .ärenden var fort,
undanstökade, varefter man sam~
tades till kaffesamkVäm pä ~
hotellet i Mölle, där ~sä sedvanliga jul· och nyärsönskningar utväxlades · mellan fullmäktige och
dess ordförande.
·
j : ••Ett avtal m~ hälsovärdsI l)amnd~ i Hoganäs, Jol).Storp,
Väsby åch ~runnby om gemen·
samt bestridande av läkarnas sön·
dagsjour uppsades, dä staten övertagit konstnaderna-för denna jour.
Kommunen hade ätag!t sig ..hu·
vudmannaskapet för en planand"
• . ring av sydöatra delen ·av Skärets
byggnadsplaneomräde. Under ge'. ;....._, neralarbetet hade det dock visat
· ..
, sig att man även borde ändra. pä
I nordvästra delen av omrädet, ~
om byggnadlmlimnden med ·in·
I stämmande ·av kommunalnämn·
~~n framlagt. förslag. Medel för
1 täckande av kostnaderna, 8.000 kr
...
I finns b.pptagen i byggnadsnämn·
?-._ J dens stat för är 1958. Fullmäktige
biföll•
1
Kommunalfullmäktiges
sam·
manträden skall hällas i Brunnby
I s~ola enligt kommunallagen pä
1 sockna dagar eller pä dagar som
1
1 ordfönnden bestämmer kL 19 och
I kungörelse uppsättas pä anslagstavlorna' i Brunnby, Mölle, Ny·
I hamnsläge, Arlld och Stubbarp
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: ~t· .tjllstillas kommunalfilllmäk·
ledamöter. Dessutom skall

son, suppL bygguiäst. H~nning
Munlcipaliuil~uie.. l 'MaJfe var 1' i/e8'li:~ att··utbygga VäStrl! Bangataii
Nilsson, kapt.en c. A. Clifford och
gA\' samlade ,tlll, Arets 8 ~ ·samman-j·förbi postkontoreroch t. o.· m; den
·
.träde, vllkliti blev betydebiefulW 1 si tomt där poliskontoret nu är bellget.
byggnådsarb. Bernt Hans,son. .Lömoa·.:..":..a~~ ~e~ beslutade g1 1 för- För •lltt färdigställa Möllevlngsgatan
1 •wu.ug om att uppföra ett hyresh
nenämndsledamöter handL Hugo
lll i
W. Svensson, järnvägstjänsteman
p1··ett'lO-'tal'lllgenb ie· ne'·
· ,us _v ·n mnden" lägga ner ·avloppS!ed·rec1an: . full.
e r.
ssa är f. Ö• nlng, v11ket bifölls. Området · mellan
Nils Nilsson, suppl.: nämndeman
. - 1 . . . tecknade. ~mmanträdet. dessa 'båda gator utgör lämplig plats
Linus Hasse.lberg, fantbr. Carl G.
hölls 1 Gylleröds folkskola och. för- för egnahemsvillor
.
handllngarn ledd ·
.. · "
·
Nilsson; 1\.{Eilmöhus 1änsavdelniilg
sk llä
. a·
es av ordf., folk- •· HäisovArdsnilmnden framlade flirav Sv. landskommunernas ,för, .~ rare .Gasta !Svensson.· <'f..
· i.lag t111 övere."iskommelse med Brunnbund Sk"""mästare Erik A. Eriks~ uniQlp~~den hade !ieyftat fri- by och Arild angående avstjälpnlngse - om marAUJA~ för ett hyreshus i ;platsen. Förslage: antogs.
son, . verkmäst.
Bror. Perssol).,
samarbete med bostadskommltUn. . .
·.
suppl.: . distriktsöverlärare · Gö~
LIDllStyrelaeJlS,-. ·, 1nställning . hade InAv ~ets arui1ag reserverades 1.500
Bråhed, lantbr. Sture Nilssofl.
.hämtats.v~ ·uppvaktning t:l"almö in• ~. för badplatserna. nästa Ar. SamKommunombud i ·tingshusbygg-.
.~~:S'!!8~k1t'kten,. ''som. lilns- 'inanträdena ~nder119ss· skall•Mnas 1
nadsskyldige 1958, ombud nämn~
verka ·tlll Så.vill ~än1:'; lovat med- !Jylletöds skola· på tid som tidigare
deminnen Henry · W. SVeD$SOll
iladslarot. · Bostadskcn!"~~~m bygg•.och anoonseras I Höganäs Tidning.
och I.4Jl~. Hasselberg., supl.: sjöfranilligga ·förslag tlli komm\ma:i:;:~ · Tiil..,
fi>r. ;nästa Ar. omvaldes
kapten A. G. Cronberg och skogl;l·.
:mäktige, ait kommunen ~'samarbete ~flksk~ ilrare Gösta s,venASon med
mästare Erik A.. ErikS119n. Sltittesmed ~unicipatnmhället. skall föl-söka Ttri"n ~nk Elfverson s?m ~· ordf.
1
godemän .. 1~58-:19~ la~ltbr. Oskar
~g~den:
till: stlnd; Nämnllen efter ~Jr.~;:;r ~:!~;inalnam11d!!~
0
N. Nilsson ocl;l •lantbr. John Pers'j,
~man ··skulle_ uppdra åt flyttat;·· Valdes' hand!. Ake' ':~~v
son. Skolstyrelse 'till utgängen, 11v
!lltdra · by;ur- med frisörmäst Knut Nilsson C/c~
1
1 .:;n
är 1959: ·lantbr. N: A. Persson,
~UV1ininde parke
'!!~~ d. v. s. .den käll~äs,t'. Per Holmbeck_ spm sup~i.
byggmäst. Anders ..Weilberg, mäla~
,'.i;tatlilnen. .. som· e~lä!':i!i:t.!::.t!! ~~1 hamnstyrelsen b~v kåndltclr
re Gunnar Levin. snickare. Sture
!me111ng lämpar ·s1g för en. tvAvAl)lngi.: B .. W~Ilbei;a'. och kapten Anders
Rosenqu!st, trädgärdsmälit. ·Evert · .byg~Qd. -'Vidare · befanns nödvändigt su1:'1i!!'gTu·:'1e;!. Perey :Mo1tUn. som
1
Larsson, korrespondent Yngve1No- . '.lltt _-begära · byggnadsförbud för· nu- Hanna Jönssoiiv ":~~ va~~~s ~rökPn >
rai, byggmäSt." •John· Lundbla~
=nlie:b;vnnai;lsplaneomrtde. Vidare son. och ~r :lricn Jö~:.On enr,;~
folkskoll. Erik· Berggren, byggtlge~llu1;;:!:'a:~::-~m fullmäk- sistnämnde nyvald. suppl. sjökapten
nadsarb; Hilmer Svensson, suppl.:
mark.·~. 1. bostadsk a e;-r:erllg Rudolf Pyk, tulltjänsteman Arne
lantbr. ·Alvin·' Anders80n, 'järn·
ken .S~e· •Eriksson
frö-. S:Wärd ,och fru Aina Johnsson. Pi
vägskon~r!st . · Karl ?:lihlermark, ._ , ett. .~shus p1 "s-io lägenhei1:r att ::~i:f. av municlpalnämndens ordf.
lantbr. Lennart Nilsson, byggmäst. : dall'ir;fullteclmat. Fullmlllttlge:.lilf~n att ko. Nl~!iuppdrogs At nä~nllden
Erik Krist!ansson. Ordf. mälare
~'l\lla''·PUDkter. ' .. · ; . · ·
vode 4~.,(! fö~ tlU höjt arGunar Levin, v. ordf. lantbrukare / har=llktige ~öt att arvodet WI
s~miintr11d!i'~~;iutade~mec1 tt
N. A. Persson. · · ·
1.~ e2Goi :.i'°n~I!~ _.9k.Ulle höj:is ordf.· ~h".'·v.: ·onif. 1 hjärtliga ord.tl~g
_ _..
• • P'Uumlikuge·besUllf'blhl' .
utbytte sedvanli~a jul- och nyårs'
· ·
· .a n-~~s-~'.11''sn!ngar: ~ "- C' 1 v "l - I
öf' .. 1' - b1
)ll1
'
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l annonsering :ske 1. denna

tidning.

I Till ordförande -och v. ordf. i kom.m~ge ·0mvaldes·, skogs.

I

mästare Erik A. ErikSson· och '
nämndeman Henry ·w. Svensson.:
Revisorer för 1958 . blev skogs.
mästare Erik ·A. 'ErlltSson, handL
Sven Cronberg, lant~r·_.oskar Nils-I

.:·. ·, · .. ~: .. · ,:.. :..:·i ·- .;:. ·~.<:~·-(.:.,;;
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llmnnbJ~g~Jlth·ifallti". ilet .· nyii ,....
h~if!.rne~ StOthaZiell • m·vsdmt · '

Bus och ambulans var I hrilk I gir.··
för att forsb& PeuiollllrVna · \'Id
- Brunnby Alclerclomshem till elen Ullfälllga

1lppehAllaorten

Storballeu

I

lllölle.
· . ·
De flesta ·kunde givetvis medfölja
bussen pA ·desa tur 'tlH Mölie; men.;
några av Aldri!lsarna är ~ ,.
. och för dem fickl givetvis ambulansen "
frAn Höganäs anlltaa. Trots att vlldret ·
var vintrigt och · kalit glck. · omll:?tt- .
nlngen snabbt och smllrtfritt. Den VIK'
för övrigt väl förberedd, och nllr de .·
gam!a väl Installerat sig 1 · StarhaHen •
stod kaffeborden dukade till diet Villkomstkaffe som värdinna~ pi stllllet
fru Lalla Ollnson bjöd pA.
Stämningen första dagen. var god
och de gamla fann sig snabbt tllkiltta .
1 sin nya miljö. En hel del anordnJn.. ·
gaT ha.. måst göras far att Storhallen I·
ilnnu bilttre än· förut skulle iauDJ1a ;
användas slsom Aki«domshem. Bland ·
ann&t har m&n förstärkt brandbenld!- ·
· skapen och dessutom ha.- varmt och :
kallt rinnande vllll.ten l.nstaHerats p6 .
de rum som tidigare saknat denna·
finess.
·
:
' Från många ställen .1 denna stora·
•villa ha·r man en hilnförande utsikt .
över samhäl.let, berget och havet, och ·
·.detta uppskattas av alla inte minst.
av dem som vadt bosatta vid kusten .. 1
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:Hänt;vid·Kul/altiisan··
~~~~ter~p~'av: tin.användnin~

Höri och Hänt 'vid:Kulla~äsa~

1
'

nrtt
vid resor tlll
bröt ~t·
drömmar:; om•.el) och från arbetet. Hittills ~ man
Den mycknil snön har .iäckt En annan_.Mölle-~cka, ftj>ken
dJS' år·'oCh 'fQrvandlade dem··Wl dock inte fått dra av mer an för
Kullaberg med sitt vackra. vita Asta Persson. har också prövat på 1 :~v
•jobb med snöskyf~ mänadSbiljetten.. trots, att det··~=~=
täcke. ·Om vintervädret stål- sig livet 1· fr'äinmande land och kom fel I 'stället.' Den gamla snön hann ske var flera är sed~n vederhöl
8
med lagom kyla och snö koinmer nyligen hem från !Iver ett års vis- precls ~så lä11ge att en del de använde tåget för detta. 8 a&
skl~rten på berget att bli det telSe'i vlsterled eller närmare be- söndagsturlster fick en tur på sk!'. resor.
stora nöjet för den närmaste ti· stlmt I England. Hon· har där va- dorna, det, var allt innan. sc~~ör·
den .. ·
rit verksam på Lady Asthor's Hos- iändrlngen; ·
·
·
I el-skatt erlade mölleborna I de- :_..""'.'"
. pltal, ett.sjukhus ungefär en tim·.' . Und~'tiden har vi Inbjudits att cember mellan 1.000 och 1.200 kr.
Mö~: ligger ju· längst ut på mes ,resa frän hjärtat a~ London.! våra. illed .0 m en· folkhögskolekurs. på sina el·r~lmlngar, och den'?-~
spetsen i Kullabygd~ 'Vid sto- Hon fann det hela både intressant l Dessa fl>~ verkar att bli avgift skall JU nu stiga frän 5 ti
ra snöfall på natten, hinner· inte och trevligt.
. •: intre!ISB!l:ta.i:~··f1JI!U1 ~ inte på· 7 procent. vilket jJt på en hundraalltid 'Vägförval~n ploga Så Standarden på engelska sjukhus.' ätA:att-m:uunbybbi:na ar bortskähl· lapp gör 7 i stället för 5 kr. Men
tidii!'C )iär. De föfslå morgonbllis- är kanske ungefär som· på de: da med filredrag·och liknande i. or-, den föreliggande indexsltuation~n
terna <på väg till sitt arbete kail sve11ska, kanske något högre då ten;' Nirmaflte" plats brukar l van- gör. att förslag också väntas om
niåriga:'gånger ·h'å 'det besvärligt. man ser till antalet läkare, vilka ligafallovara Höganäs: Man kän' ju höjning av Strömpriset från 9 resmen· bhtllls ~.inte något miss- det fanns gott om på· detta sjuk- också gott .tala o~ lnbju~. dA pektive 10 öre \lll 10 respektive 20
. öde· int'tiffat: ., ;: _.; "'
hus. Att hålla lika skinande rent av;giften en krona med nuvarande öre. 'Då man på grund : av kon·
" värst'· är/det·. alldj!les i starten, och blankt som i Sverige är doclt penningvärde lir så gott som" il!g· traktsbestämmelser var tvungen
. då man:~,~ för huvud- :svårt med allt ko~fet 1 luften. ·en. Det är att hoppas att så mångll att övergå µIl den i:- It. noMm!l·
led~-·
..'!Jll Sambället och ·sedan ,..... - ~
· .
:soni· möjligt får tillfälle att bevis- taxan tjänade större förbrukare en
s!ittirf. . 'igen i lutningen. Den . Sedari vi förra gå11gen var inne i ta. flireiäsnlnpma, där ingenti11g del i strömkostnsder under det Pir
·· som·
e,,har snödlck eller snö- .på mjölkdlstrlbutlonen och tider, I aiinat kräves än att lyssna. .
mindre förbrukare fick en IQ
ked~jbful lätt hängande, Såvida na· för mjölkens ankomst till:.Möl·
Förslag finns om anslag till kur- oväsentlig höjnil!g•. ·Som. utveckl
hln.'.~1;\er hon inte vill bryta mot le har från läsekretsen . frågats
sen med 100. kr. frAn samhä.llet. !Ingen nu går torde Ingen komma
tr~glema och, ,strun.ta I att varför man Inte ·kan ltöpa grädde
·N~ 'har tycl!: på att Inte en dei att tjäna något pä affären, m=n
talll.\a: $ e t dock 'lir ·ett alltför i lö~t i Mölle, när n;ia;n kan gö- eiier. helil :kursen· försiggår i' Mölle_, de mindre förbrukarna fär än ~r
'clyrl:illf.t -~je. Huvwjledsreglen är ra det i Viken jämsides ·med tetra· . ~\det är· väl så· ,att alla vill hil re skillnader mot tidigare, vtlket
: bra ~ aommaren,. .men man kan pak och genom leverans från .samdet på' sin·· plats. Egentligen är det tyvärr inte lär gå att göra nåi fräglt:-slg Qm den g6r någon nytta ma · mejeri. ·1
. • .
,
både mölle- och· lerhamnsborna på got åt.
med'.den.ringa trafiken på vintern .Plsponent Reinert i LugguJe
visst sätt •gynnade, då man har ,_ ..
· och '\l'fd sådana traflkfällor som de mejeri meddelar på vår förfrågan,
möjlighet vid föredragens hållan· Yad det hus, där framlidna frode .1 ;Nyhamnsläge Aka· med· tåg ken Elise Persson bodde, skall an·
jnämnda", i Mölle. Det borde fiilnas. att till ~iken levereras mjölk ock·
pnöjl,igheter att temporärt upphä- så från Allerums. mejeri. Detta 1som avgår .från Mölle kl. 18.36 och vändas till är ännu inte klart. Fas; va Sådana för tråflk:en hindersam- mejeri har ännu inte överallt gått
återvända ·•med ~; som ankom- tigheten ligger ju till dels på all:·ma regler som stopplikten upp på In för förpackad grädlde utan man
mw till 'Mölle kl 21.13. Då före- männa vägen i krökningen norr
'väg .45 inom Mölle.
. har både lös ·och. förpackad. Till
läsningarna förliiggs till Brunnby om Nlllisons Frisersalonger och ut. Vägförvaltnil!gen gör allt vad Hälsi11gborg levererar man sälun•
föreligger ,Inte. denna möjlighet, husen ligger på Nilssons tomt. En·
•den kan för att underlätta.
da inte obetydliga mängder gräd·
men·då 'är alla i hela kommunP.n Jigt'fastställd ·stadsplan skall sllle. man inte hinner sanda överallt de förpackad i. tetra-pak under det
1 samma båt och. får väl samsas des ·vägen ~å fram :genom bygg'?-8·
'ioCh allestädes på en gå11g, Så sö- att man exempelvis till Viken. om att. åka bil med varandra
den och om vägförvaltningen finker man i varje fall så snart: sig .Domsten, Hittarp och .ödåkra· än- .
··...:.. '·- ·
ner det lämpligt att bredda får
göra låter sanda uppfarterna till nu distribuerar i lösvikt, överensDet'lir snal't tid· att avlämna sin samhället lösa in fastigheten ~h
väg 45 Inom llo(ijlle så att bilister- kommelse ·föreligger mellan lilejesjälvdeklaration. och avlönil!gsupP- ställa den till förfogande för vag·
· na trots stoj>pllkten ·skall .kunna rierna att. man skall övergå till
giftllrna.skulle ju vara inne den 3l breddningen. Man kan sedan få
ta sig UPP.
tetra-pak. För att inte rent. slå
janUart En nyhet för året är a~ cirka so procent av lnköpsprlset
4
.
.
Ihjäl försäljningen i den but1k ·i
dessa· handlingar sorteras på hä· tillbaka av statsmedel. · Men dPtta
, Fröken Gun· Hansson från Mölle Viken det 'hu är' fråga. om måSte
radsSkrl.varkontoret i Hälsingborg är som sagt inte klart ännu• .Blir
har i Höganäs Tidning nere ~· m~r- denna få försälja grädde i lös. vikt · i stället. för av taxeringsordföran· det ingen breddning nu kommer
.kaste Afrika läst om sin resa till så läl!ge konkurrenten gör det.
deria, och de: som inte satt ut alla väl huset att nödtorftigt repareras
Nairobi. Hon uppskattade läsnln- annars skulle man ta brödet ur
upp~ om Damn. adresser, fö- och uthyras till sommarpäster.
gen !Jlycket och siJnder en häls- munnen för personalen där.
delseåi- och debetsedelnummer. kan
-GQ.
·n:1ng .-.till den snöiga Norden.
På alla andra ställen limnar
eller har fAtt ·finna sig ,I •att få .
--Undras förresten om inte tid- Luggude mejeri grädde i förpackhandlingeil tillbaka för kompJetteninglln läses på snart sagt alla av- nil!g och kan Inte, bl a. med hänring. Det; nya avdraget för bilkör-,
stånd.från utglvnillgsort~•.Många syn till .inv~eringar i dyrbara
nil!g kommer nog ockSå att inver.. f/ . ' ( · , .-'
tidnil!gsförsändelser ~ 'Varje masklner'·och ·kravet på absC?J.ut
ka' flir en hel del möllebor, som 'i
J
vecka· per post ut till sjöfolket på ren vara gå in för att leverera bä·
j' förr använde morgontåget för färd
:villande hav och i främmande de förpackad O\lh oförpackad grädtill arbetet. TidsVinsten morgnar
Jlnd.
,..
,.. de.
·
och kvällar är. så stor, att. privata
//~ ~}
~
~
bllar:de·senast&Aren allt mer kom·
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Jilenry V. Svensson, Arlld. och till
hans suppleant byggmäst. Arvid ;
Hanssoi:i. Strlllldbaden, samt till
revlsOr smediriästare Carl Nilsson,:
~räcke, med järnvägsman Nils G. i
Hanilson, Mölle, som ersättare.
·
Fullmllktlge tog även del av årg.
berättelser frän SLS: s bibliotek,
hemvärnet.'"· .nykterhetsnämnden
och. bibliotekarien vid kommunbiblioteket. Webers Terrasser fick
tillstyrkt. en. anhållan om årsutsklinkning av vin och starköl
Landsfiskalen, kommmialnlimnden
och.nyktlu"hatsnämnden hade även
tillstyrkt. Fullmäkuge anslog 500
kr till •folkhögskolUUr&en. Social·
nämnden;fJck bifall till sin fram·
ställ~ om . tillilggsanslag föl/
tion:'''från:~lsen'"angåei;ide fiyttnlligakostnader.: och hyror för
arbetsHlshetsri-,.,.,Till~'·Oi'd• ålderdomshemmet;·:
· ·
·
förande··bade"utaetts;nämn~
· ··
'
,:
. ' · .• ... _...... ·-··-·-·--·.

Brunnby kolnmunalfullmäktige
var nätt och : jämt beslutsmiis$ig
vi~: gårdagens .. sammanträde som
hölls. med., skogsmästare Erik A.
I Eriksson· siinl"ordförande. En4ast
tretton · ledlu:nöter ' var nämligen
~de:'' 'Fu}Jmiktige besl~t
bifallä en framställning frän fabn·
köJ: ~ ~ellberg .Vid Metallvaru·
fabriken: 1 · Nyhamnsllge gällande
omflyttning av kommunens.inteck7
ntng. · 1 · f~~~ ~eten
skall utby~;~ SÖ~ .ville
att. inteckningen·. skall ~igga över
50.000·kr I ~llet för. som·botteli·
In~·~ den :nybyggnad ·so~
skall upJ)förss,avses: att mr,mmas
en. :v:erkstadssltola;.,·i:· .::... ,,, · ·· ·.,., ...
·~
öel av· ~1u:

'

.tog·

N ST onsdag 26 mars 1958'

.Tomt till semesteranlägg'niilg
debaitämne i Mö/le fullmö,ktige
'..

··~

Mölle ui·nnicipalfullll\äktiges sam·
manträde:nied fo~otlärare Gösta
Svensson aoin ordfiJrande varade i
jäint två timmar 0ch"; alla Iedamöterna utom. tre var· närvarande.
l\Ian disku~erade Iäi'ige och · ingå·
ende . både · stadsplaneändringar
och tomtförsäljningar samt prissättning på el-ström.
.
.. .
· .. .
Dä. konsumentprismde~ for J~·
n.uari .Yar :UPP~ i 149 haäe mu?.i·
~ipalnamnoen i . konsekvens har·
. med och för att täckå el-verkets
- "ft f"" ·ink""
t ..
h ..
av-s Ja
rom
s ogre
· t avgi
k t erktsornli top rr
it
0
~.1:1.
on ra e ?
es g
10
.respek·
~OJmng ~v .priset till
tive 20 ore ·i de båda tarifferna
. täll t f"" 9
, ktf 18 ..
1 s
e or . z:espe. - ve . . ore.
El-verkschef~~ red~gJorde för de.~ta och murucipalnämndens ordf?"
rande konstatera~e 'att man nu är
~ppe. i -8:lmma pns per_ kwh;. sor:i
fore .1nför~D;de.}v ~e nya ta iffet ·
na, fast :nian: forut inte h~~e. fasta
grun~vgiiter ·vid , 81.~· •0 m.·.
1'.'.ru · ~ 1~11 s son · .m~n~dti!, .. att
~ro~prts~t. i. ,S~ofkholm är. ~agre
an på. l~q~y~dei;i., 9C,~ · ~ll~man
. Brun!' . ,~J, o ~i:J~ s,s o n, ~,,yrkade
att '!flt ,~9.~: pr$get,.,slpp~~ _slå
, i~enOJifi,. 119.s·,; äre.M;!P:t~_:,~?rst
~d !l~l~~gf* ~,,a~yi ~s~llet

for ~qm_ f'lS.r~~!a~~~.• d~';'l: :,~.prll.
Mun~cip~J~~~.~: ,ljiif9n namn·
de~~.fQ~sia:g.:llJ;~~,~ .~~;.:Jopansson 0 ~öp~~la?~·;·@<@ri~e~_;if'råg;;i
· om lkraftträcTu:nd_et,.,,. ;., . ; i "r .
Utan· dislmssion, bifölls nämndens :(örsla:g om-hojning av revi·
sorernas arvode till 50 kr:
En häISingbörgilre hade· gjort
framställning om anvisande av
b'yggnädstomt lör inköp och bö·
·.sättning samt . skattskrivning där
enligt deav fullm~tige i fjol an·
-.Visade .. riktlinjerna. Tomtpriset
skuile vat"a .. lika : med taxeringsvardet vårjämte' . vedetbörande
--dessutom erbjudit sig att erlägga
.1.000 .kr.· såsom bidrag till gatubyggnad.
.
.
. . _._
': En :framställning· frän -Svenska
,Cellulosa Aktiebolaget. ·om inköp
-av samma -tomt hade tidigare av
'nämnden Jämnats utan åtgärd
· med, hänsyn · till fullmäkiges ti·
digare beslut om bosättiJ.ing på
tomten. Samhällets tomt skulle av
bolaget använd~s som bytesobje~t

vid förvärv .av ~n annan tomt, dä
det V:ar· fräga vm att uppföra en
större semesteranläggning i Mölle,
niirmilre bestämt pä den s. k. Ser·
geantens åker, ·· var\rid samhället
skulle sllJ?pa ifrån att utbygga
stadsplanen · på stora områden
med gator <?Ch avlopp till betydande kQstnader. ·
Omkring · detta ämne· utspann
sig en ganska lång överläggning.
Byggmästare Gösta Anders.. .
son menade ~~t fullmäktige en
gå.ng gått in· for att man skulle
se t·n
i . a tt fä bofast b ef.lknin
o
g .;,a
_.,...
de av. samhället ägda tomterna
och inte- främja tomtjobberi. Bo.
.. ·
dA
lagets intressen kan säkert än "'
tillgodoses. ·Fru O 1i n s s o n .ta·
lade för. semesterintressena och
tyckte ·det skulle vara fördelak·
tigt. om. man kunde f~ja' dessa
och Samtidigt spara pengar på ut·
byggnader av gator. Det måste ge
mer än en enda bosatt skattebeta·
lare. lir W i c t o r J o h ri s s o n
instämde. Municipalnämndens ord·
förande erinrade om. att nämn·
de:ris •fö.rslag om försäljning· till
bofast mvånare, eller vad ~m
skulle kunµa bli en sådan~ grundad~ sig på fullmäktiges eget·.:ti·
digare beslut. Frågan om ändringen av stadsplanen pä SergeanteilS
åker liggf;r _ i byggnadsnämnden
som förslag men kan inte ko~
fram då de11 är ,beroende a:v tomtaffären. De~ . är ostridigt att ·man
skulfe . kqllll!J. spara stora pengar
på. :µtbyggn~_der av gator om man
främjar . seinesterintresset . och
kanske mer· än vad inkomstskat·
ten ger för en person på avsevärd
tid. Efter vad som framkommit
angående. möjligheter för tillgodo·
seende av· båda förslagep. torde
fråga11 inte_ v;ara mogen. för att
a-vgoras nu ocJ;!. olägenhet~ . av
et~ uppskjutande .är kal}ske inte
stora, då bebyggelse på tomten
inte"s~ll ske p~ flera .~r. J?et sto.
ra semesterproJektet ar tilltalande, inte minst ur besparingssyn·
punkt ·och hade .säkerJigen kommit i ett annat läge, om. inte båda
förs.lagen kolliderat. Återremiss
till nämnden. Han fick instäm
mande av fröken Signe Erikss o n m. fl. och fullmäktige beslöt
härpå att återremittera frågan.

Till den avslutade· folkhögskole-·

kurs~n· i Brunnby hade Dämnden

föreslagit ett anslag av 100 kr.:
men . på förslag av (} ö s t a A n~ \
d e r s s o n prutades.. bid~et till
50 kr. . ·. .
· ·· · ·•
' ,
Till kulvertar under Asgatan,
och Vildrösvägen hade nämnden;
anhållit att\ av avloppsanslag få .ta·
i anspråk ·erforderliga medel,. som
nu · preciserades till endera ·ca·
1.800 kr. för 800 inm kulvert eller
.. ·
.
~ .
. ·.
ca 2.100 for 1.000 mm ~to. Dlver-:
se synpunkter angående naturlig,
· ·• ·
och k onstgj ord va·ttenavrmmng
1
luftades med olika konsekvenser:
av vatten pä enskild och allmän;
.
·
mark. Polisman Bruno Johansson föreslog att man· skulle ta
det större alternativet för kulvertama och fullmäktige biföll både
nämndens och 'Johanssons förslag.
· Som sista ordinarie ärende förelåg 1957 års r~enskaper och revisionsberättelsen. · Revisorerna 11
hade föreslagit ansvarSfrihet för
det gån~ årets förvaltning och
räkenskaper. Fullmäktige besluta·
de i enlighet härmed utan .(ieba~. l
Som extra ärende yrkade polis i
Johansson på att ~mhället1
sl,tulle. tillskriva AB KUll~bergs 1
Natur och Krapperups F'1deikom~I
mis med begäran om eff4tita 1•·
gärder för utrotning av:J'kanin~r;
f9m kommer från ~~mål'~!!.!1
och ställer till betydll'l'.i.tli! oläg~~
het i samhället. Fullm!iktige · bf~
f&J~. ·
·:.
·· - ._,. \ ··;::
Municipal~pmdens · ordförånd~
ville ha fullIPÖ,tiges uttal~nde an~.
'gäende ariliut~ av· rätti!gängsbi~
träde för Jaga 'dliµi på sådana sqm
inte betalt av@e~ ~v olika slag.
I ett aktuellt f~L ~\l!ide advokat·
arvodet uppgå t.lll ·m;er än det belopp, som skitlJe · iilJ:J.iii,v~s. Full·
mäktige ansåg ~t vid ~fan av p;iedels!öshet skulle" ~n ritt.te . a_n~ta
en dyrare väg för att .JA:..In ~tt
belopp, som inte. rrtl>~rade/
kostnaderna. ~
·
. ,-:<~?%< _ ,
Då kostnader för valet till' hös·'
ten inte var upptagna I den fast-j
ställda -budgeten ville nämnds-!
ordf. också ha bekräftelse på at~
nämnden fick betala tryckning av\
valsedlar m. m. och senare in-,
komma med förslag till anslag. '

.-'Hön·
och Hänt .vid Kul/anäsan. .
.
.

··bef var läiige

-·~

rik·

sedan ett. så
ligt v~t~enflöde koin . och ställde
till förtret' pA gator och vägar och
(trädgårdar som' under förra veckoskifiet: Men sä var··ju 0cksä det
föregående· snöfallet ·ovailligt 'och
följt av· kraftigt töyäder;; .,, :
r -De: metei'Qjupa färcirna i Storhallsba'Cken·, och _A.Sgätiln\ i MöUe
kräver iriiiss<>r:nied'.fyllningsriui~
riaJ.. lilODi med tördelkunde :ha iln·
vänisstin'att' bygga ·nya·vägar på
annat' :häll'-''TiHs·'vidål'e"' får. ·vägtrafiken . pi•.': ett··: P.a,r·: stnågatör . ta
sig_främ-över·tillfälliga:-brciaröver
de·dikeri; som.fått tagas'lipp för
att: klara" av> den nuvarande och
eli: e'Verituellt .kommande vårflod,
niir,. cien.:(rädånde. ky~. :sltppt.
Det ligg~ ~u· mycket snö kvar
L.:*o~~ Och ingen·vet hur töväi;I·
~n:kQJiuner,.öch i följd därav htU'
iuicJtet:,v~tieri.. so~ skall ned .till
have~-;:-~ ~gång; -·. · -.· · . , ,
:''~FrlilAst· .tOr~~ Q!!-·ri1Q.l.g11-_ vatten~-li!~ ~rQ p~ ·"'tt dE!t ena avloppet fråniLyckem~se. avskurits
ocn:avdäirits i samband med husbyggnader; varvid återstående av~~,visat sig, vara föi:_ små.
.,... · ....,.,....;..._ :· . :
· _ ·
. Eilligt en allmän -princip i
s.yensk-,~ätf förefinnes en i_ na~urförhål_ J.ahdenas egen gestaltning
.• ~dad förplJkteÅl!!. för ägar: av
r lägre liggande j~rd. att ej lägga
i ,hinder i vägen for vattnets avrint ;nande från högre belägen - mark.
;_ 'r•Denna sJ.tyl~het~: är •för övrigt
; icke ins~t'.tln' det ·v.atten som
~ ~teslu~q~ ~tiU följd ·av· naturens
, egen åtgärd ·nedrunnit u~ avser
e jämyäl det fall att avledning åstad·
P kom·mits genom diktning eller dya likt. De .diken ·eller rörledningar.,
. som an1aip.s för avrinningen, har
.t tydligen tillkommit i· syfte att låta
Il våttnet avrinna -elll!r funnits där
f. ·sedan urminnes tider· för samma
n ändatnäl: De torde heller inte ha
ir _tillkommit för att, torrlägga skogstt mark.
.·
.
l•
Om sålunda vid uppförande av
s- byggna~er eller e:xploatering av
st lägre hggande markområde . för
rå annat ändamål det blir fråga om
s- att avstänga vattenflöde kan det

,,.

också bli aktuellt med att tifrikr.
över -;:ar vattnet sed~n skall rin
na, sarskilt då det ar fråga. o:n ·
t6ppar i.. ·avrinningen. I ·sambanc._-.
med nyssnämnda byggnadsf~retag.
etc; torde man aUtsä· med:häit_s;r.n,
till lagbes~~.else~ vari!- l:J:erW
tiga!i· att· .dra·. den. sl11tsatseni':'.B;t~,

.

då ett~avrinningsf1öcte :~v4äJnmei;__:
eller förmiriskas på>:ett; ba,llfim~n'.

borde. vara ·i,skyldig ·attJ,iJtap1t:;:st_ör\

.

1'.e~ fö111tsättnt~·,·,f~r.c~a~K.. ~--:
på· anna1; håll• ··
'":;:~,-\ ,!i:,;-··:;'

> .,•. ,

'. : i varje. fall tp~de: s)fit~l;>~~tar'.'~ :
l}a_ få ~l!dning att;_~W..4~11s«.
spörsm~l •-.s~~d...~j!d.ge.;g~tu.
1,agningskostiJ.ad~r,' sp,-rn, pll, J>l!l" .ak· '. .
tuella ~ .. grun~·,..!l-Y'-Y~~~q,~µI!. ,.Varj~t~_d,et give~yIS;_~µr,..~!&1.el~:::,c .
med a~t åsta~o~ 1 .s~rre,.,~~" ·. :;
vertar _ellei; .@tei;i.J !iltiµ}e~,/~:.,«t , :':
som nu 'blivit för. a;;inå.~ . ;. ;'~~,;.:
...,... -

_..

·.. _:_, ~--,;~'

· .. : " . . .

Tillgången på. stenbit.-'har.ärimF' ·;
inte vari~ ö.v!i!r;",sig.,;s~ör; !µ,il!Q.,~#'t. '
tar sig' väl såtsinifililgom:;',•ElJ..est,.
går tor$en.till. nu pä;fiS1repla:tser: .
aa.:t>Ch"s' ·}tfiskaril'ä'~ ·i.kli· ·

tillfäilen'~~ta il"_ ···öil:'töJimi~
f~~dcb(g~.-dl, di!~ (!Sj. .~\(~:~

sl är fin .i köttet, En varp.llig om·
iörsiktigheHc>"rc:(e dc:itjt iiit~(:vara·ur
vägen; ~~lpJt om· Jd~ppo~a,;,är;
isga cich' ·på·:grund härav'• än .
vanllgt )1a1a;: :Förut0ni' de '~k,er, .
som' 'allti<J\ finris. gehoµt . br9JtSjöar och· dyfiltt;
· · ' · '·, · ..
_ ....,. _
. .. _
_ , . . • : _· .
:Från'Jiiiigland får ·vt ett vänµgt
br~ ;med förfrågnmgar· om det
<:harmflilla Mölle, och avsändaren
talar· om sin avsikt att- tillbringa
sin semester här: ··' - . ·
· Man kan nu börja· skönjå resul- ·
tatet av den reklam, · söm .göres:
9m kUnabygden. Vara,v ma,n
så kan · sluta sig till att' titgifte\"
för denna bör vara väl använda
pengar· Det· är ju inte lite folk som
kommer ändå, men bara· nägon
procents ökning kan betyda mycket i pengar och inkomster. Stillastående är ju också detsamma som
tillbakagång.
· . · · --GQ.
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Gynna· annon$örerna

.Brandkåren i Mölle ger
I·· samhället en fin isbana

-·~

i
I

~

'11
0

' Brandchefen Gösta Andersson och brandman Erik Sahlsten . i : ti
färå meå planeringsarbete;
· ·
• fi

i

I!,_..._
i

!~

Även l\lölle skall nu få sin is-lkare hade tagit med traktorer och
bana, visserligen inte konstfrusen, lämpliga redskap, varfqr arbetet S'
men ändå. Man får alltså vänta gick raskt undan.
fi
tills naturen behagar komma med
Mölleungdomen har nu all anled- ~
vinterväder. Då har mölleboirna ning känna tillfredsställelse över
glort så mycket förarbete. att e~ detta ar:rangemang, som säkerligen h
. bra ~bana kommer .:itt .!mn~~ 1 blir både uppskattat och populärt
, ~.hällets centrum nara Jarnvags- i Mölle och den omgivande byg•.. ·
! stati~~e~.
.
den. Denna. isbana elimi~erar o~k- •~
_Imtiat1vet har kommit från så en del risker som tidigare vid- eE
' brandk~rshåll. Man har under se- låtit isynnerhet svagare is på Mölle jä
nare år gått och närt planer på mosse. Mossen med sitt vattendjup I kl
. att låta en del av den stora ängen på en meter och två meter gyttja m
· vid stationen bli omvandlad till får anses som ganska färrädisk.
sd
Mölle iseana kommer också att ty
' en isbana som mäter 30x60 meter.
På söndagen satte man igång förses med belysning, varigenom ss·,
på skarpen med förarbetena. Plat- skridskoåkning kan ske förträff.
1
, sen är nu praktiskt taget klar för ligt även kvällstid. Nu går man
i vattenbegjutning när frosten kom- alltså och hoppas på köldgrader
' mer. Man har planat av alla ojämn- och då står brandkåren redo att mj
' heter i markytan och försett ba- från närbelägna brunnar vatten- I
: nan med sarg på två sidor, de öv- begjuta planen. Vid första frys- b:y\
' riga två har naturliga hinder. Hela ningen. beräknar man att ~inst lä~
: brandkårsstyrkan var samlad igår 100.000 liter vatten kommer att gå an
till detta frivilliga arbete. Ett par åt, innan man fått en tillfreds- att
' av brandmännen som är jordbru- ställande is.

ti

·-··----------- -------Lö..d;.~

12. ·- '

.

- ·· ~""6..,.,. ..;amJ.ilU958;
-· . .
.

::.~-
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Hifft,,·0ch.,HlintT~idKullanäsan
De: är. långt i är till ~~ manufaktur och järnvaror etc.
natur och .stigande livskrafter. En• '.Fru Höber' har noga övervägt det
da,.trösten är väl, om det nu är hela och även satt sig in i kund·
någop tröst, att långt upp i mel- kretsens synpunkter på frägan.
!an.Sverige· förhållandet är det- · Det fär väl dock anses stå täm·
samma, nattkölden ännu strängare !Igen klart att systemet med
och snön ligger tjockare. Hur det snabbköp kommer att visa sig va·
är konstaterar man -ftt dagsmejan ra effektivt med de stora toppar
i Skäne ändock tagit mest.
· av kundtillströmning, som det of·
En tröst är väl• också att den ta blir i affärerna under turist·
_långsamma snösmältningen kan- säsongen.
ske förskonar. MOIIe frän de stora _ _ i färskt minne bevarade vatten.
flödena frän skogen och berget. ~ölle kvinnoförerung har ~t
Vägarna förvandlas nu pä dagen möte pä ·Strandpensionatet i. Mol·
blott till en seg och envist vid- le. Fru Lisa Gummeson hade In·
hängande lervälling mellan snö- bjudit före~gens medlem~ar på
kanterna, vilken dock _ vällin· kaffesamkvam, som givetvJS ~vvlll .. . . likso
viss b llgt uppskattades.
gen
. saga m en
e- Man är fortfarande sysselsatt
römd galt - varje mlddagsstund med att skaffa pengar till badhu·
åter uppstår frisk och seg efter set och· f. n. planeras en hamnfest
nattens köldkramning.
pä Mölle hamn. Programmet hål·
- - ler för närvarande pä att utfor·
En s4 kall påsk som den i är _mas. Nägon gäng i juli gflr start·
har vi knappast haft sen pä 30- skottet.
·
.
Under kvällen pä Strandpensioitalet eller närmare be~t 1937. natet visades ocksä film, bL a.
Det fanns dolik inte snö kvar som frän golfbanan pä Kullaberg.
1
· nu. Hotellen var dä i alla fall fulla med
oeh mänga fler nä- ringsställen öppnades förresten på Den. avskjutning av kaninbeden tiden till påskhelgen.
ståndet som ägt rum har utan tvi·
Bland alla förberedelserna som vel haft en hel del effekt. En del
föregår sommarsäsongen pä en bland allmänheten är dock fortfa·
"badortlkommer 1 är en att verka rande lila ute och menar att de
•alldeles ·revolutionerande pä · af· hittills vidtagna :äl;gärderna inte
färslivet 1 Mölle. Firma Ingeborg är tillräckliga, ytiri ä.ven polise.n
Ny har en tid övervägt och för- lnstänm!er. Jaktmannen jägare L.
berett att inrätta snabbköp i· sin Hagström är dock tacksam för att
.affärslokal och förberedelserna han numera fär lov att skjuta in·
har sä-smått börjat.. Affärslokalen om privat omräde I själva sam·
är rymlig och väl lämpad för det- hället. Han anser att ·mänga ka·
ta försäljnlngesätt. Efter ingången niner också-, är "bofasta" numera
kommer att anordnas ett antal bland själva bebyggelsen och att
montrar för självbetjäning och utskjutningen·enbart utanför sam·'
dessl,i.tom särskilda försäljnings- hället inte är tillfredställande.
platser med särskild betjäning för
...,..GQ.

gäster

B4tlryggan. Gunnar..

s,,ms11on
. .
.vid ·en '1ack~
·. ...
\

snipa.
~

Svena,lbyggts
att. ta jättekliv. uppät. OrdertngAngen är· god frAn··skilda'

Vid båtbyggare Gunnar
sons .båtvarv 1 Mölle. är man.nu
uppe l ·nummer fyPa 1 ·tillverkningsserien sedan ombyggnaden.
Under hela den tid hr Svensson
byggt bätar - ti«!fgare bara ··pä
lediga- stunder sedan· 1933 - är
antalet färdigställda b~tbyggen
,.
, uppe i 46. ·
Antalet kommer givetvis nu efter det att all· tid ägnas ät· denna
verksamhet och lokalerna · åm-

platser. 11 ·SKAne .och annorstädelJl,I
.Svenssons .båtar i prak-,
tlsk användning gjort reklam för
kvalitet och ett gott arbete. Då,
båtbyggeri är hr . Svenssons lik-'
som en 1 firman verksam yngre·
sons stora intresse kan man vara
säker pä ·att ·fä .en noggrant och
fackmässigt utförd leverans.
-. : ' : ·. '
·
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________
Hört och Hänt vid Kul/anåsan
------~.------

-:--~-.,....,__,.

Isen i stora hamnbassängen ~-, befln~ga. vil80mråden. A
Mölle har äntligen släppt efter att andra ··,sidan · lägger ·Karl XII:s
ha· hållit sig kvar länge. Nu när sk.ånsilr, soni Ju är ett minnespassagen är frl till bäda hamn- märke, .hinder.' i· vägeD ·pä' ena
bassängerna har förstAs priset pä sidan. 1.· övrigt är tomtpriset sä
stenbit fallit till c:a 90 öre.
högt att det stöter· pä ekonomiska
Under ~ veckan ha2' ocksä orimligheter att inköpa mark för
värbruket kunnat börja. Tjänlig- att.-enbart använda och i viss. mån
hE!ten I jorden har gjort att lant- fördärva med· parkeringar.'· Tro·
brukare Bore Bodelsson kunnat llgt' är väl dock att. nägon åtgärd
sätta redskapen i jorden, fast na- mäste till för att fä bort den fÖr
turligtvis- Aamarna bär oc:h där llibyggare vi4 Strandv~gen mest!
varit vackert inramade av kvar- besvära.nde parlteringert, antingen
ligga.nde stora och envisa snödrl- det nu blir.praktiska· åtgärder eller
vor.· Särskilt vid ett av de under ~esieringa.r..
vintern pä andra häll obefintliga . - . - .....,:-_. . . .
.
snöstaketen, som här kommit upp, . J;>en: "tudeiacie fräga-n vid sista
fanns en ~tig driva kvar.
fullDiä:ktigesammanträdet om för-.
sälj~ ,av en.'-sa:inhlffiet iillhö- ·
Påskens annandag medförde en rig itorp.t ckpm· :klokt; ·nog .. inte :till
blllmraBion till· Mölle av ·mindre avg~an~~- Fö,rsi)mli'ngeri · ive~e
vartliga mått efter de många sön- att..f~olja ,.sitt tidigare fattade
dagar, som Inte medgivit nöjesåk· beslul;, Qn;L .f!irsäljnimog till bofast
n!-ngu. Alla tilJgängliga parite- bebyggåre .inför· utsldtterna att fä
riJ18Spla.tser vid och omkring ham- hit. ,en, ·;stor semesteranläggning,
1nen upptogs till ,sista plats av soJn. ·ockSä me4förde betydande beparkera?e fordon. Även Norni spanngar ur stadsplanesynpun~ ·
Strandvägeo. där pai_:'keringssvä- .,o~.. rådet vip Sergeantens. åker
rig;heterna observerats.· av trafik- är-_ med h!l~ _till belägenhJlt, nakommitt~ och nämnd va.r full med ttµ".-och, exploatering yäl iämpat
fordon vid båda sidor.
. · för semest-eri>ebygge~e. :i<:"ör MölVissa - överläggningar har. förts, les .'.CieJ. :kommer ·förslag ati .öliermed Kullabergs Natur om fram• vä~--o~· d\!fl'fliSta ·bebyggelsJlns
skapande av parkeringsplatser för utstrickn.mg;söderut på mera.plan
.besökare• vid• Solvlkens ·badplats niark; ~·:nu, dett11 'uppkomna
och berget genom nedi"e ·grindar-, aitt.uelJa.. prol;>ll!Jl!. ,benas upp sä att
na. Men styrelsenl har liär ansett både "1>os!ittnfu.gs- . ~ j!emester1ltt det var för'mycket ingrepp· i plan~r. kan ,till~~-'vore mycnaturen att_lägga ut parkeringår ket; ~et,-' ~ ,: ·· , . · -GQ
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.Rört' och Hiiizt: .vitJ:i"!iJl/andsÖ,~ --

ge~=11~~~~!.;!l~:
if~~~e,~;1t~~~::::·
~lse oc~ l~~~- Wl mtngen· skild- ovannämnda. diplom:· · ';

rmg 1 ord oclli bild. -Det är dock
inte alltid ~ lätt att fånga detta -. · , - · ....,..
.
rörelsespel ·och havets och him· · .Anläggl\lngarna för höggradig
lena fä1-ger. En som i vårt tycke behandling av avloppsvatten är
lyckats väl härmed är doek förre en dyrbar historia, som vi inte
sjömannen -Och man får· v11 · säga minst ·i. Brunnby fått känna på
fackmannen •Oscar Brandt:i Möl· med 1 efterhand fördyrade. kost·
le, som pl' lediga stunder :lstad· nadsberlkningar•. Det nyaste nya
kommer vackra akvareller ··och eller .~tivt .nya på detta områ·
pennteckningar ·av sin barndoms de är . biologiska dammar eller·
och . ·ungdoms. segelfartyg, stolt slamlaguner, som i kostnadshän·
seglande fram över det böljande seende. ställer sig långt billigare
havet och vackert och noggrant än fullständigt reningsverk inte
återgivna mot färger på-· himmel m1n$t med hänsyn till driftskostoch hav. Särskilt pennteckningar- nader ·och i effektivitet inte står
na ger .i vårt tycke en stark be- efter de fullständiga renlngsverhållning av den levande kraften ken.
•
i fartygens och elementens röre:- Föreningen för allmän hälsovård
ser.
; har på sitt program tagit upp frå- .
·
.
.• . gan om att1 sprida och införskaffa
: · kunskap ~å detta område, då sy- 1
.. Men även på annat sätt än åit stemet främst praktiserats i ·Dan- / ·
• på papper hUgfästa minnena av mark och Tyskland. Vid förenin. gångna .tiders stolta skepp har ()t\- gens årsmöte I Stockholm nyligen
car·. Brandt bevarat sjömanslivet:; med deltagande från hela landet
· minnen och händelser. Inom gta 11 redogjorde distriktslngenjör P. O. •
och ram, med stlµnplar och höfi- Lindqvist i Kalmar för"förberedanUdlig text, visserligen l>å ryska de försök och hittills förekomman·
och oläslig för de flesta, har O.r de praktisk :användning i Sverige
car. Brandt heD,11es dåvarande ry!f- för detta behandlingssystem -för
ka "im,eratorlska majestäts" .Må- avloppsvatten. Inom· Väg- och·Vatria .FeOdorovnaå egenhändiga un'• ten skall_ nu. mera Ingående underskrift på hjältemodigt delta~ dersöltnlngar och ·prov företagas
de i räddningen av skeppsbrutna:. och. överinspektör Vasseur I Vat1 rykande orkan utanför fyrskep- tenfilspektionen hyste stort inpet Terskelling påträffade norska tresse: för frågan.
fartyget Haakon, på vilket Brandt Det ·hela ~ så - enkelt och
då ·seglade; den 6 december 1910 otroligt·-. att man gräver en eldet ryska fartyget General Radet- ler två dammar, där vattenytan
sky i. svår sjönöd., 1',artyget hade ligger ungefär I den förutvaransprungit läck och hade svår slag:. de markytans. nivå. Den uppgrävslda, så att .båtarna inte kunde da jorden lägges i de flesta fall
sättas ut. På Brandts fartyg kon:i vid sidorna. Hit inledes_ helt ennaturligtvis livbåtarna ut 1 hast kelt avloppsvattnet och får sköta .
och . bemannades .med modiga oclii sig själv innan det går ut genom
rådiga män. Att borda den ryskå ett a,vlopp, som givetvis måste
båten var inte. att tänka på utaD. finnas" Oc:h det otroliga inträffar
man fick en llna ombord och Så att nedbrytl}ingen av bakterier såvar det för den ryska besättnin- väl farliga l!Om ofarliga är så god .
. gen att dyka på huvudet. 1 sjön som högt ställda anspråk kan stil·
med hjälp av linan.· Alla utom ·en Is. Tlll yttermera visso sker detta .
·
: enligt redogörelsen så, att man
. räddades.
För sina insatser erhöll llvbåtit varken har obehag av lukt, flubesättnlngen pA förslag av den gor eller råttor. Den i redogörelryska motsvarigheten ·till sällska~ sen av ingenjör Lindqvist beskrivpet för räddning av skeppsbrutne na anläggningen, varav man ockav ryska kejsarlnna.n"sllverni.edalj så fick se bilder, är sålunda bemed inskription "För räddlµng·av lägen bara 1~ . meter från närmas- - - - - - - - - - · - · · - ·_._._._ 1te: .hus,,· och 'lnan hade• där inte
.. haft · det · ring"asie olägenhet. . Den
,'. yta en· ~~ damm eller· lagun
~ bör ~ · ~erar enligt redogörel); .pe_
se~--:~:!;
8.kvm.
·
.Y . .. ·.,~_och
· .ibifl' glvti'MLbm
s möj . . . . frf.':'från '.n68''dier

t
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'- Anläggnlngskostnadema varierar
·. allt· ef~'-~djupet:'.~ m. mellan. io
. kr. ~llP IQ:.:~ enhet. :Men vem
. som helSt k&n: lfrå konsekvensen
1 .ur kostnadssynpunkt ·mellan des. sa kostnader oclr de hundratusen~
tåls miljdntals kronor, som 1 and. ra fall måste gi:s ut för . anläggningar av konventionell typ, an·
tingen dessa ·ger låggradig eller
. höggradig ~ av avtoppsvatt·
net,. Intresset bland · kommunalmän landet runt är också stort
och man samlas som elektrifierade
kring -allt som har med frågan
om' sl~er att göra. Frågan
är väl nu: Kan stora pengar sparas lt kommunerna 1 våra trakter
genom denna. metod och finns det
områden ·där man lämpligen kan
anlägga slamlaguner vid vår kust?
~t är· .bl-te ·otroli8t att denna
· metod: efter. ytterligare · pe~
~ ki>mµier. att,1.lilånga fall gc>c:t.
nas av· d~n ·hi$8sia sakkunska·
~-~~.,o~de~~-·.·.
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Gqvot .till .kyrk':'n :;·-av-·

·. .

2·;rM<J1/e · 1cap~ll&iirelli.ng·
~~lle 'ka~e~~Ö~e~g

'1~. ;9~~. '.A~ticia. u~e: ·~: u~

har'
årsmöte U!lder ordförandeskap av Knafve. Revisorerna, kanlr,er .Eric
kyrkoherde .Q.östa \Vitzell. Behålk Jö~on och fru I;ngebårg :S:öber,_
]I.ingen för. 191?7, •:J..SQO.,.kr., ~~ö~ omvaldes. · · . :·: . '·:' ::·
~.fördela så att kai;je1:18t1ftels~ . ~ö~t inramadeit. tned., a9d{ik~s~
j tär 800 k~\.Q..
,~., ..,,. ~.""µ~~~ sf;und. _:Efter. föi;~11l~dl-·;t_a,ci.
:;;)d:llakonJansl;alt, kade J,cyx:~oherde .W ~zen. ~e e_m- ·
· .
·ården och: sv:~ :marnl:l· för ällt ·arbete"som'utföhs
. ·:,:rmssion. vardera ··100 och 'hite ·ininst för
brudmätta
kr
\ 'tö!ili~des" föf fiam~··och Ciet,haildskuriia krii~·soni

den
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fröic&·En.na'" Jönsson, sekretE!iä~ sons' hein. ·
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·~trektöf"· Iv.ar 'l(iT.s,1q~: kö_~an •'Fi.lip .f1r<J?l.berg, l.'lyha.,,,,~läge, ·oc~ f•; ~t~km:e •Ernst Gun71arsso~,
: ,·:. i··. ~tub.b~rp_; ·l,{yrkoh,f!Tde G.··w~tzeZZ (t. h.J förrättade ceremo~in med 'överlä111.nandet•... ·
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---u;der solenna och 'hllgtldligalten, sade dJrektör..'Wihll)org, .. ~om··; ltedakör' -~:Jönsson erin·
former- firade Bl'llDnby Sparbank slutade ;sitt,' insp~rande och för rade ·:bin att· sparbankerna : tagit
på lördagen bankens· 'l'Wrlge tllJ.'banken och dess':'ledliiJig myeket den moderna reklamen.i ~in tjänst
.'varo~ Eftl"r Jnbilenmssammanträ-lstimUlerande tal mec1· _att över- OCh underströk den· betydelse
det I banklokalen samlades ·man räcka vackra rosor 'l · keramil,cvas. Sparbanksrörelsen har genom att
till jublleumsm.ldclag pA 'Turist· 1· KommunalfUllmäklges · ·Ordföran sprida upplysning i sparfrämjan·
hotf'llet i Mölll'!, I vllJitm ett stort de, skogsmästafe- . Erik. A. Eriks- dets 'tjänst.
.
·antal gäster deltog, dllr:lbland. son, tolka'de · allmänheterui tack ·Dlre~ör Nilsson tackade . sina
npresentanter fl>r bankkoll~er till' ·banken och gav därvid en medarbetare I banken och riktade
' både i Kullabygden och pA andrajåterblick . på den· svenska spar- också ett tack till' sin styrelse•
.sidan Öresund. Skånska spar- banlts'rörelsens mål och ·medel Samarbetet under· de 31 är han
banksf"örenlngen var företrädd av Tjänandet a'I'; det ·allmänna hade varit bankens· verkställande tjän·
dess verkStlillande direktör, H. härvid seplat stor. ·roll .och . för steman hade alltid varit det bästa,
\Vihlborg,.Malmö.
kommunell!I· _del· hade· Brunnby alla besl1,1t i styrelsen hade skett
tid middagen fick, banken mot· Sparbank:': blivit ' en· kraftkälla. i enighetens 'tecken. Han över•
taga många hyllningar både 1 tal Brunnby lir numera _en välbärgad lämnade till styrelsen en förnäm·
och i form av blommor, gåvor kommutt men det hade: inte alltid ilg .. ordförandeklubba som gåva
•och · telegram. Bankens chefs- varit så. Att. ~et lindrats till det och .·uttalade förhoppningen om
tjänstemaQ, sedan 31 år; direktör bättre ·ä~ iJ!te. min,st, spar~ens att vär~. beslut måtte klub!r
Ivar Nilsson, hedrades med Patri· förtjänst: T$ren .·gav· en mycket fästas nted ·aensamma. ·
·
.otl$ka Sällskapets · stora guld· tr}i.ffSJlde :~~initio_tt .,av_ ~~i;i ~- .. Kapten Nils Pyk "i Mölle s~!"l
medalj för långvarli[ och trogen bOllk .som.. rY,mS :·l _dl;n_·S'V.ellilka nu av~ltt 11~. ålde~l 1JfiiifJn ..
tJ111St. Bankveteranema, · iti)pi!ian .
.
: llrr Erf1tsäon fram· l:flllltfOtlF!dna~
v
ta:
Filip Cronberg, . sjökapten. NilS ~. ko~lll!~, 'l.1i\'.'llning ·genom Vigör), uttalade sin glädje över att
Pyk, f. lantbruk&re :Eriiiit'. ".G:Wi' ~·-överlä'niria~ -~ "'~ blom· ha . fått vara . med i sparbankens
nars<in och sjökapten Nils·Bengts· sterkot"A"..:komponerad 1·i''de'firger. ärbete' som· berett honom stor
son fick · plaketter i guld frän som kommunen gjort ·till . ·sina, glädje. Han ·tackade också för ut·
Svenska sparbanksföreningen.
nämligen blltt, rött och gult.
märkelsen.
.
.
Vid' niiddagen hälsade bankens .För SjällaQds sparbanksföFening · Ordföranden, Filip Cronberg.
ordfötaiicte:' 'l!:öpman Filip Cron. talade bankdirektör Fr, Rasmu· betygade' bankens tack för alla
berg "väl'kQrrunen till bords och sen, ·Helsinge, som uttryckte sin hyllningar nied anledning_ av ju·
uthr~ga)l11: .kvällens första skål. glädje ·över. :att 'den danska spar· bil~t. Författaren Olle Länsberg
.. KyrkoJJerde Gösta .Witzell fram· banksrörelsen, fått t,illstAnd att. få: uppliste telegram· -OCh till sist ta·
bÖll .! .E· 'Sitt,· medaljerlngstal vad ha·: spar~;.;till: ··Sin tsym: lade friherre Johan Gyllenstierna,
troheten·•· ·il' ' gärningen ·betyder. bOL ·Han' ~de :~et:' goda· sam- Spannai'p. Han varnade för cen·
Ordet"trotjänare har ~g. sade arbeter· sOM"'rlder--"-niellati- ."spar- traliseringsstrlivanden I sparbanks·
talaren;· som vände sig till bank· banksvllaendet på ·bldå · sidor .om rörelsen, när man ser, hur en ·väl·
direkiör Ivar 'Nilsson och ·betona· öresund och:· lyckönska.de Brunn·. skött. bank såsom Brunnby Spar·
d,e .att hr . Nllsiion alltid varit be· ·
· ···'
· bank kan , blomstra. Slutligen
' gjOrde han sig till tolk för gäster·
sjäiad. av nit Och trohet i sin gärning för· att tjäna banken och '
na och adresserade ett hjärtligt
därmed sin bygd. För denna in·
tack till vär.den för den lukulliska
ats · hade banken utverkat Patri·
jubileulilsmålld de närvarande
otlska Sällskapets· ·Stora guld·
fått vara med om.
.Samvaron fortsatte med sam·
niedalj, vilkeri kyrkoherde Wit-.
zell överlämnade till direktör
·kväm' och dans. För musiken un·
Nilsson. Detta hederstecken bä·
der·middagen såväl som efter denrell i gult och grönt band. För
· samma utfördes av bröderna Atte
gagnade gärningar i banken överoch Thure Holm som med sed·
räckte'. kyrkoherden"· därefter de
vanlig brio bidrog till den goda
vackra guldplaketterna som. frän
: stämI1ing som präglade denna I
Sv_enska sparbanksföreningen till•
: allo lyckade jubileumssamman·
delats hr.r • Cronberg, Pyk, Ernst
komst.
Gunnarson och Nils Bengtsson.
· l\långa nyval vid bankt'ns
Bankdirektör Ivar Niisson tacstämma
kade rörd för den stora hyllning
som visats honom. Han erinrade
Årssammanträdet som hölls I •
i sitt · tal om att banken redan
bankens lokal" fick en extra högfrån' begynnelsen · omfattats med
förstlelse ·, och. tillit .av . hela , byg•
. tidlig prägel med anledning av 75den. Cenom uppoffringar och· om· .
lrsdagen.
.
·
sorger, hade· skapats grundvalen
Köpman Filip Cronberg öppna·
för bankenii framgån~.
·
; de sammanträdet och höll' paren·
Hr Cronberg framförde ett tack Tidigare p4 oogen. hade lban1cens·'tat
.. ··
d
å t
lid
för de: erhlllna. plaketterna och ortlf/Jronde Filf , Cron.befv f nilr- . on over un er ..re av na,
underströk d41t goda samarbete vara· av:re-prea!'manter·för atyrei. sparbankslnäIIDen, sjokapten An·
som ·rått inom. banken..
, . : sen · ~lagt., ,P"allitfulla, "mtnft«B~ p:ers W. Nilsson, .l\rild och f. ~ant.
·
•.
" kramar' 1>4 Magnus ·H-anllaomr-oclt .brukaren N. P. Persson, Fjälas·
Brannb;vbanken - en monster- N. P. Homda.hlB:gravar'd Brunnby torp. ·Hr Cronberg led~~ förhant
bank
. ,; kyrkog4rrJ.;·-. "•
.Ungarna. Styrelsens forsyag · til
, Direktören _!.,.',Skånska spar- .
, ·
.. . .
!ördellling av; vinsten ·godkändes.
banksförening~. Hans Wihlborg, by. Sparbank· till.·uppnå.dda.'·goda .Balansräkningen fastställqes till
frambar de skånska sparbanker- resultat.. Frän sin· bank' lämnade 11.126.891:91 kr. och styrelsen be. nas · hyllning, likaså en · hlilsnlng han! som::.nJinnesgåva :en ,porslins- vJ,ljades ansvarsfrihet.
. frän styrelsen · 1 Svenska spar- flgur.från·Kongl;Dansk<Porcelain~ Följ&Jlde }\uvudmän lämnade
banksföreningen. •Det är särskilt fabrik; ·Genomr d,l.rektö.r.: c. .. H. 01" sina. uppdrag, pl grund av ålders·
två saker som är framträd8nde sen bHelaingörs·,.Sparekasse över- begränsning: godsförvaltare Li·
ifråga · om 'Brilflnby Sparbaiik,. bringade11:r"dess."igåva,.'.:<ett:•.antikt nus .. Hasselberg, K'.rapperup, f.
sade han. _Det första är verkSam' skrin som~·1Ulli ära--:arar fyll~ lantbrilkaren Ernst Gunnarson,
hetsomrädet, som väl är det·vack· av· cigarretter.' ·iv,ilka:;<bjö.ds,;om~ f3tubbarp, trädgårdsmästare M. D.
. raste någon ·svensk sparbank· har kring' tiUide:.mär\'ar8llde~"- · ":.:· ' :LundhqlI!l •.Skättekärr och sjökap. till sitt. Naturen bar slösat m~ Dlrektör-·Aifolilt·;fBengtssbn,-.Hö; ten Nils Bengtsson, Mölle. I deras
sina ~vor och de bäringar lian- ganäs; gjorde ··sig :till· tolk för ställe valdes bagaremästaren Bo
ken. har' att betjäna representerar samtliga syskonflanki!ri; i·: :~1"11kten1· T11lberg, ;Nyhamnsläge, lantbruka. eii ovanlig treklang, nämligen nämligen• sparbaµ)terna.:-1:-ronstorp~ re .· Hans Andersson, Stubbarp,
. jorden, leran. och havet. För det Höganää<•.och:~~uJ!en;:;.:Han;t·fram· lantbrukare- Hugo Nilsson, Bräcandra . anses : Brunnby-. Sparbank höll_ .at1; ·B~r,Sparbank.Vhar ke och gymnastlkdirektör Carl
· på centralt håll in~ sparbanksi allmlnhe~"f~~,'~ 11r Gustav .~nberg.. Mölle. På grund
· ledningen·· såsom · en .. av de 'm~ en 'gniJ!.dt,öru~~-- för , t!ll av lldersskäl. avgick följande per·
välskötta 1 hela landet. Som tek, )ycltosilm"';fer~et~:·~~'.bety' soner som: 11tyrelseledamöter: köp. nlsk,konsultilnt hade talaren.haft gade.' det-'·:~.,~~·";~ man :Filip Cronberg, sjökapten
·inblick i skötseln a'I' 250·. sparb'an· rlder'.'m~·-~ei'llif.'·':~ ;1 ilB: J. fyk,. f; lantbrukare Ernst
. ker, ·ingenstädes hade han· mötts M1,1nlcl'palfullmilkj;iges:';'.'oroföra~ ,GunnarsQn. oeh sjökapten Nils
·av sådan· förståelse. för. nya mO' de· i Mölle,.·~·,G:.'"N!-!s.son;·fram~ Bengtsson. 'Ny;i ledamöter i sty·
derna metoder. i arbetet som just bP.r en· hyfu.llilltYftän<'MJSlll!Ysam• relsen ·.blev., byggmästa.re John
· här. Bankens arbete har. också hälle. ·och' ·eriö'tadll;r,;blll '..'.litt·1;m11n Lundblad, ,. Nyhilrnn&läge, · kamrer
satt sirui spår fslffror och· Brunn· alltid ~fråll,.i·b~umll~>yl>lln~'.~fltt Eric.. Jönsson; i_ ~ölle, lantbrukare
~Y Sparbank.Dar· vuXi~ -~~!>8r~ ~.:rtd-;;J.;:~~·~· '.~&:?f.!J?; Gunnar Lelre, i,:.ouisefred·och· sjö. än nlgon annan. sparbank· av. lik, llA··beh~,,~;c~•:•··'."" ·"-:'°>•_,.,..>;• .:::-l'fi kapteJ?.> Nils :·.o, Pyk, Mölle. Nya
~de storleksQrdnlng. · Nllr m,aJi ~.Ban~k'~rer.~d-~l'O!l~'ut; SU}lpleanter ,J, styrelsen bll!Y köps~,;den; · f~:~;"'~ ~de~~
..,,. , h~:~ärs;'. man, Sven, .F;:;Cronberg,· Nyhamns~had;•sln:l>ygö•'sAsöm'.·,1.'-detta . .. . ..
1','.Bi!j~~ .ÄY~ lige;'.lantbrukare Uno Andersson,
fallet, '--il ~blfl':t.man><tietllnksaiJ1;m• · · :-.1111rv..
". ~: . ·~~li.~~:· så ~;,''= trafikbitrlid Nils
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Ku{t_uf/ond g~r ett ildrag . .•. \ \
·
·: till ·-Miilles. kulturh,~. :tona,\
._"

SkrlftStällaren Anders w. Möll~ "
ryd bördig fräri; Mölle :har av. Läng?
manska kulturfondens
nämnd er-.
.
hållit 5QO kr_onor till tryckning av ·
kulturhistoriska
artiklar från
Mölle-Kullen.
\ :
Det r.ör sig de~s om artiklar·som: ~
var~t' iniörda .- ~ ortens tidnfi'.tgair ;·
dels om nya arti.kllir till vnk8: .Å. .
14ölleryd under ~r~långa forsk~. :~
ningar · samlat material "berörande .
Möll~s iildsta.- lll.storiii, . -h~eh_: .
jiär. ruffen, den sista · häxproces- ·.
· sen i Brunnby'.- berättelser från
sjön, bärgarlägeiis arbete m. m.
A. W. Mölleryd ·har.· en längre
tid verkat som upptecknare. för .' ._ ,
--~·~ . .. .. . .... .
..
Nordiskå museets etnologiska un•.
· _:.-.An4ers w .. 'J.iöZierµ~·:
dersökninft. · ;
· . . . : · ~~:;~()Uekännare.
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l\.fånga #t~jk~I n~m.~~~·,r.r~~~äll·,

gel~en. Vid:Cden:.flammand~ bra·
san · talade·. municlpalnäinndenii
9rdf. Nils G..Nilsson och utlirin~~
de levet för våren; En sångkör under folkskollärate Gösta Svenssons
_ledning. sjöbg :vårsånger och då
dessa .för~nli'at uppåändes ett vackert. fyrverkeri. ,· ·
·
~/q
Eft~1. VårhälSningen vid bålet
samlad_es•::si('många ·som fick plats
.till ett'..'lllimkvlb;n.\·pl, Hotell Kulla·
berg, ~ relttor A. öhrström och
hans . ;maka,: bidrog till underhåll~
ninge~ -'med· uppläsning . av dikter
och .. · bygdemål: ·Författaren Olle
.....-~,..-~---.~..,...,__,.....-~-1Länsqerg läste ett kapitel ur e11"av'
· i.föll ·
sina senaste böclcer. Vidare före.
· . .. . . e · ·
.
kom gemensamt kaffe, allsång och
hälsades vårens ankomst med ett som· konferencier tjänstgjorde folk·
vackert}_najbål j>å fäladen vid Få· skollärare Gösta Svensson.

·i· Högan.ås och. "Kti.llahygde~

0

,-"~

· · · llllllle lir också platsen

där mim går in· för ett 'ståtligt firande ·av vårens ·ankomst på valborgsmässoafton. Bålet tändes.som
. vanligt i skymningen på den vack·
ra fälad~n vid Fågelviken och där
sjunger en sångkör .under ledliing
av: folkskollärare Gösta Sveiiiison;·
Vårtalare· blir ·troligtvis JtYrkoliet-·
de Gösta W!tzell. 'Det hela avslutas
med fyrverkeri.
·
Efter vårhälsningen vid bålet
samlas. man till kaffesamkväm på
Hotell Kullaberg för att i angenäm samvori njuta l).V' den ·första
vårkvällen.
N
.
Även på m~nga andra ställen i
Kullabygden kom~r majbålen
att flamma som· en 1!äb1ni~ ·till /
· vå1·en..
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Br~y redovisar ett

stort
Redogörelsen

Imuns

för

budgetqvers~ott

Brunnby

kom- kr. och

inkmDsterna ·till

212.964 och

räkenskaper prydes i Ar för för .soclalvlrden tl1l. resp. 244.5715 och
:fijrsta gången av det. Ar 1957 fast.. 142.813. ··
' . · · . ,
." ,, "''
ställda Brunnby kommuns vapen. ReBalanskontot··v1sar···tUJgAiig8r vid

dogörelsen har ~ bundits i sirskilt band för lndatilAlet och pil första
sidan återkommer 9vannämnda vap.
;net.
Driftsbudgetens sammandrag för Ar
19a7 enligt räkenskaperna slutar pil
1
1.158.266 kr. med ett budgetöverskott
av Inte mindre än.. 96.727 kr., dvs.·
mer än dubbla· överskottet från 1955,
som tagits i BnSJll"llk vid budgetens
uppgörande 1956. Till driftfonder har
avsatts zaooo kr. och till- kapitel·
budgeten har överförts 202.073 kr.
l utgifterna inglr reservationer-Il anslag till innevarande Ar med 28.11:4
kr. och bland inkomsterna inglende
reservationer med. 12.789 kr.
Kapitalbudgetens samtnandrag lyder
pil en slutsumma av 244;574 kr.· I
utgflterna inglr. dll reservationer. med
79.182 kr. Inltomstsldan
inklusive
ovanstående överfört frän drlftsbudgeten uppgll tlll·-239.644 kr. och. reservatloner 4.930 kr., som ansprllks-

I

I

tagits: ·

Bland delf.örvaltnlngarna upptar
. undervisning 'och social verksamhet
de stö~ posterna. För undervlsnln·.gen har utlrifterna ••ppglltt till 364.174

Arets slut pil, 3.293.522 ,. (2.1184.388).
Fasta tlllgllngar (fastigheter, anlllgg-·
ningar. och inventarier) uppglr till
ett värde av L738.131 kr. och de
liga tlllgllngarna till. 854.456 kr. En
stor post lir ·beslutad men ej verk·
ställd UPPlllnin:B med 669.000,. som pil
skuldsidan redovisas som alllliggnlngs1lln. Det .tillgllngl.lga kapitalet i form
av kassor, bank· .och · postglroräkningar uppgår bland .rörliga ~
till .ca. 750;000 kr. p11·· skuldsidan
märks 1'6rllga skulder-med 68.173 kr.,
~pitalf~... och ,~pltslbudgetens
reservationer 927.369 kr. Dr.lftsl>udgetens överskott' oCh . reservatlonei-: samt
drlftfr"tderna uppgllr till ·529.913 kr.
och förvaltade · fondera kapital till
33.934 kr.
·
· Revisorerna skogmllstare .- Erik A.
Erlkason, köpman .Sven Cro~ och
~tbrukare Oscar Nilsson anför 1 sin
·berättelse att kommunenc angelägen·
heter handhafts med intresse och an·
svar samt med sedvanlig god ordning
i'l'likenskaperns. och den centrala förvaltnlngen. · · Ansvarsfrihet :tlllstyrktes
för 1957 Ars förvaltning. .
·
/
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Fågelviksklubben_ i Mölle. har Majken Lindelöw'.Nllsson, till kashaft årsmötj;! och framlagt · sl,.n sör fl"ll- .Gerd Klllman. övriga leårsberättelse för det gångna året. damöter i arbetsutskottet blev fru
A.rsmötet 'hölls i sambånd med Berta· Lundin och fru Karin An·
arbet&afton ·hos fru Ingeborg ·Bro- dersson. · Till · revisorer omvaldes
d6n:
· ··: ., · · ··
''
' fru Ingeborg Ny-Höber och .fr.u
Klubben har. under året bestått Ruth Jönsson. Revl,sorssupplean·
, av ett femtontal aktiva medlem- ter l:?lev· fniarna Ingeborg Br0d6n
'mar, men •ett ·stort antal perso- och. Svea Larsson. Klubbens riken·
ner har visat- ·ei.. enastående In· skaper balanserar på kr. 9.187 med
tresse och
kraftigt. · :rµedverkat en behållning' ~å kr•. 2.872. Bland
till klub.bens framgång. Under inkomsterna· ;,.märks inkomster på
vintermånaderna· har man haft 2.000 kr. vid .feste!l med auktion
sammanlagt elva sammanikomster; och lotterier; _förutom kontantta
varvid . kaffeavgifterna lagts di- penniJigbidr11g . och' kaffeavgifter.
rekt i.~!lssan. Den 25 juli ruide så B!an?.':utgffte~ är den största
klubbe!l fest·och auktion på Graild po~en arbeten och inköp för bad.I
..
Hoten.' r Mölle,· vars lokaler g00. stranden. med· 2.500 kr:
hetsfullt' ställts .till förfogande. aV' son.i·· nya arbetspro1ekt enades
direktör:''Gunnar.-·Ek•. Auktionen man: ·om att .bygga en noy brygga
föhoättades•av-hr•HeDry Lamberg ~d.badstr,anden, lä~ på ny sand
och många· fina \'aror gick under köpa kQkosµiattor. till bryggorna
klubban· Vid ·badstranden·· har och ·sätta upp· papperskorgar. Den
klubben° i. samarbete med " saml stora bcyggan. har farit illa av
hället ·åstadkommit uppgjutning vinter:n, ~en h~r anser .. damerna
av en mur, lagt ut sand och ren- att samhallet· bö1· stå· for under·,
sat upp :på· bottnen samt målat hället.
·
I
badh)'tterna>satt upp bänkar och
ef
bryggor och: placerat ut vilstolar
'>-1'
J1
till ·badgästernas trevnad. 'Styreli
"'"I
0
1
sen ·föreslår, att· man av tillgäng;
liga• m~el" avsätter . så mycket
• ./
som möjligt. '~_<'{arbeten :.på bad'.
Y
stranden..:Vidai"f:Jöreslås att !klubben beslutai«:;.;~~arbetsaftnama
och·,tt man:~varqetsutskott
för ' att· skötit:·:'<}d' "'beDS·; löpande
ärenden, )1 {6: ·· :k:· ·
·
Styrelsen' :'ti
: till . alla,
med gåv0r~''jfei1Dhigbicirag,·· 1n.
köp ·av" lotur1Y.'Och .auktionsvaror,
arbete : en~::på·' annat sätt. stött
klubbe~~,~~~~'. ~tt~ varmt
tack:,•,· ·!.~f"-~,~~~;;::f;:f::-.- ..:~··· ...- ·:: _. ··
.-1om.,.ral<ii.s ·'fru
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ger trafikn)7heter i Mölle i
Länsstyrelsen har be&lutllt om fle-ITuristhotelle_ t- för norrut nedanför
ra nyheter i trafiken.i Mölle muni- Grand H~tell, fä endast befaras
cipalsamhälle. Municlpalnämnd~n av fordon i ~ordlig riktning. N~n
'
-.1 den hade har påpekat den rmga
har efter samråd ?lled ·tralfikkom- eller obefintliga mötesbredden,
mitten under de seMste ärengjort som gör att fordon vid möte kan!
. framställning i olilta - frågor och få backa flera' hundr8:. ~eter
länsstyrelsen har mi v;isat förstå.el- nan de kan k-omma forb1 varan- 1
se för de lokala synpµnkterna och ra. ·
I'
besiutat om· bif~ll- på flera pUnk- ·Ford-on, som ~ Bökebolsväge;n,
ter. Före beslutet har landshöv- d. v. s. utfartsvagen frän Grand•
d:ingen j spetseii fi?r . länsstyrel.Sen Hote": m. fl. fast~ghet:r, nalkasj
besökt _Mölle för -?-tt bilda eig en ko~smng:n ~~ :v-ag 4~. får ).ntej
uppfattning om förhålla_ ndena och svanga. till vänster a. '!'_· s. upp~.
i stort sett kommit till samma mot gnndarna. I denna fråga .bad
uppfattning
nämnden. .
· inte _någon framställning skett~
· -~uwdleden -på väg .45 försvin- men - ty~e~ har läns~yrelsepj _
ner sålunda frän och med den ansett trafiksäkerheten_ krava de~1 punkt, där ~ -km/tim begrän5ad na bestämmelse. Fordon, som frå_n; ·
hastighet Vid;!lger. I - denna· fråga samma väg ·skall korsa ~ller si.rän-'
hade_._nämri~en ån.fött en:· hel rad ga i;n på väg 45 f~r inte gör~ detta\
synpunkter ·.inte minst svårighe- utan att -omedelbart dessförinnan
tema -under '·vinterväglag, och hal- ha stanna~ .något. som nämnden
ka att ta sig upp _på väg 45 i mot- oc~så f~eslagit~ Detta kan bli beluten. - _ - , :: 1 ' -_
_
·
svätligf vintertid i backen, men'
- Harst-0,!s'Vägen; :d: v. s. den väg den· --ailJ1Cs~Ö;rsta ·.delen .av året tOr- •
som -<>medelba'tt :ovanför och irivid dl! stqppll:ktens bl:behållånde .här '
,-_._.'I ~"': • -_ :.:·'''•'
-- - . ---- , .... - varä"
stOr -betydelse. Det fokala
- had_e dock ini.sett -endäst sommartid.·
' . .- _, _ - - - :-_
,_ _Slutligen får Värngatan mellan
'-f r •
r
Mö\Ievångsgatan och F~elviksgil~
4 .!J
t'.:.;
..!) , .6
~an endast - befaras av_ fordon
1
östlig riktning. Det gäller här gatan ne~ till Vaiidra:rhemmet. Kol:isiqner har också inträffat ·här
varj~nite mötesbredden är C>be..
fintlig i vid korset anslutande ga~

m-,

8om
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r

w~

,

-
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Denna bestämmelse --är därför
säkert mycket. befogad. Det är så~
ledes inte så få trafiknyheter, som
med-sommarens ankomst kommer
att träda i :~raft i Mölle, _främSt
naturligtvis att _huvudleden UPP=
hör. fast detta ju i och för sig ju
är en åte-rgång'- till det gam:a.
' Dagen för de nya bestämmeiisernas ikraftträdande är satt till ·det
tillfälJe då de intagits i länsstyrelsens allmänna kungörelser- - om
de allmänna vägarna inom Iäiiet.

---------::-~'

Axel Andersson · t . Hand!. Axel
( Jim)'i Andersson, ·Mölle, avled has·
tigt· ~ på val·b orgsmässoaftonen ef·
ter en kort tids sjukdom · i en ål·
der av 48 år.
. Då . sorgebude.t blev kät)t spred ·
· sig förstämning allmänt över sam·
hählet och flaggorna sänktes på
halv stång. Axel
Andersson var in·
nehavare av kolaffären i Mölle
ocli drev lastbils·
trafik och · kom
med sin rörelse i
kontakt med alla
' [ Mölle. Han var
som yrkesman ·
aktad och respekterad och ägde
~ på grund av sin vänlighet och
> tjänstvillighet 1 hög grad allmän· '.
· ·h-etens förtroende och uppskatt- ·
· ning. Han anlitades också av de
! municipala styrelserna 1 Mölle och
- gjorde en uppskattad insats till
: samhäHets bästa. Han kommer att
· saknas i Mölle och bland sLn stora
kundkrets utanför samhället. Närmast sörjande är syskon och 'sys. kon.barn.
I

; Sko~Gii[{~~Z,~~~:~·~~1e
. . spli~tr~d~y>ett ·affär~fönster ~
.

~·~15.·

. .

.

.

.

:. Ett otrevligt ' Rtdingsdåd :som En av författar~ Olle Länsbergs
l~t~. kunnat fä:: obehagliga· fölJ!fer pojkar kam cyklande förbi på gaforovades på· sondagen mot ett. av. tan just. när skottet gick. Det bede stora skyltfönstren · t ·. firma tecknas . som en ren tur att han
Ingeborg Nys . fastighet · i'.'Mölle. inte .kom ivägen. för skottlossninNågon roade sig med · att skjuta.. gen.
...
·
~~d lu~tbö~~a in~? i Mölle 511-~;
Det har även tlqigare hänt att
balle ratt .. over södr~ Brunnsva- det förekommit skjutning med
gen på affarshusets sodra fasad.
·
Det bar sig inte bättre . ~ att !uftbössor i M~~e, men aldrig så
kulan gick igenom ett av skylt- långt inne i · tätbebyggelsen · som
fönstren och efterlämnade·. ett nu. · Mot fönster på badhytter har
~unt h~l samt en sprick.I! 1rätt det .. däremot vid · ett flertai tlllfälover . fonstret. · Dessutom åStad; len ·riktats skott
d (I tta 1
,koms en del splitter. · Innehavar"
. . me
e . s ags
:innan fru ll}geborg · .H öber .uppe- vapen. Det är att hoppas att det
höll sig i lokalen vid 11-tlden på nu blir 'u trett vem som roar sig
förmiddagen, då hon hörde en på detta sätt så . att det kan bli
~au.. och såg glassplitter flyga in slut på ofoget. Attentatet har
i affären.
·
emellertid polisanmälts.

I
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Den av·: Brunnliy ' koinniunaJfull~1 ·1oppsverk'·'är ·möjligt. I fråga om :
mäktige . tillsatta·-.b. ostadskomtnU:~.: ·u. p.pf~l'.ande.· :ay. .' flerfamiljshµs . i· Ny-1
ten för utredning . om kommunens hamnsläge · föreslår nämnden, att
åtgärder . i ·fråga '01'n 'behovet. av. ma:n a'v:vaktat ·:resultatet av de av
nya_bostäder ·har nu framlagt' sin :byggmästare::Anders Wellberg vidutredning.
. · -_ . . . . . '· ! :t agria ''åtgärderna för . hyreshus i
Man ha1· fått kontakt med 23 bo- där. Däremot biträder · kommunalstadssökande familjer och ensam- nämnden uppförande av ett fler'
ma. I Mölle_· önskas .' 9 liyreslägert-: fami~jshus l Nyhamnsläge och att :
heter och dessutom vill Mölle denna fråga fär utredning av i för- '
kvinnoförening hyra en för sam- sta hand intre:sset för ett bostads-:
mankomster "lämplig lokal. I Ny: rättsföretag återremitteras
till,
hamnsläge· önskas 11 hyreslägen- kommitten~·· ·
:
heter och' 3 egnahemsvillor. Av de '· Bostadskommitten ha ·bestått av
bostadssökande är 16 familjer nämndeman Henry W. Svensson.'
knutna till · Kulla bygden genom ordförande, ·fröken Signe Eriks- i
sitt arbete.
· .
son, sekreterare, disponent Frank
Kommitten säger, att så långt Elfverson, lantbr. Carl G. Nilsson
det varit den möjligt att pröva och Hihrier Svensson.
förhållandena föreligger för de bo--stadssökande ett · verkligt behov
av moderna bostäder.. Då. det så,·
y I " ~ .,.-.
fJ '
väl . i Mölle som Nyhamnsläge
b ,._ 'f
cJ
~
finns föruts'ättning;ir .f.ö r • uppfö,
'rande av .. de'. önskade · hyreshusen
och egnahemmeQ. f.öreslår kommitten enhälligt UPP.förande av .hyresfastighet ined 12 lägenheter r ·Mölle och en med 15,_i Nyhamnsläge
samt 3 .egnahem;· Undersökningar
angående · lämplig· tomt i Mölle,
vatten och av;loppsfrågor •, ~r i
samt vederbörande· -myndigheters;1
inställning. t~l! byggnadsprojektet i
har utförts i ·samarbete med · Mö!-.
Je municipaJnämnd och byggnads;
nämnd. · De ~'flesta bostaässökande
har önskat lägenhet utan'.· insats.
Kommitt/in an.ser . att den . lämpli· '
gaste förmen för husen tycks · vara ,
bolag med · kommunen · som ägare ,
av fä.stigheterna ..·:uncjer-: 1957·· ut-.·
flyttade 67· pjirsoner i åldem 18:-- .
4.5 år · från ·kommunen; · Ingent!rig
säges : dock i 'betänkandet .,ori:i' :an, '
ledningen"'tlli <:'titflyttnil~gen;: Kemi- i
mitten ·r~oinll).enderar" ~ill:'sist en !
snal' lösnlng.l.av'."byggnadsfralga:n, :
· Då denna fräga; koi:rtw,er upp~pfi ;
kommunalfullmäktiges:;::, .:•.samIP,!Ul· •
träde på · tisdagen "harYkcimniunal"
nämnden.: yttrat ~·sig(°i: den11amma:· .
Nämpdep :_ i1,ttalade <aft''dljt-.1 (11Jjr: I
. hamnsläge •';_(m.#s ):nöj)Jgh~ttfr'. '.;tl~ !
. uppförande<'ay:•.'e gnahem;..,_där'.1(om-. 1
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framträder, i moderniserJJJ;~s/s.ick.
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En större nyhet o.ch omdaning·
på affärsområdet i Mölle kommer
att få sin invigning nu på fredag
då ·Firma Ingeborg Ny tar i br~
sin nyinredda självbetjäningsaf. fär. Omdaningen har pågått en tid
men man hoppas nu på denna dag
kunna erbjuda kunderna anlägg.. ningen i fullt färdigt skick. Samti. digt firar affären sitt femtioårs·
jubileum.

I

Affärslokalen omfattar en golvyta om inte mindre. än 80 kvm. i
den välkända stora ·affärsfastigheten mitt i centrala Mölle, och· det
som nu möter kunden är helt
nytt. All äldre butiksinredning är
borta och 1 stället finns nu smakfulla
självbetjän:ingsmontrar · i
ljus ek .innehållande det för speceri- och diverseaffärer vanliga
varusortinientet. Även skåpinri9dning 'på väggar och dylikt är ersatt med nytt och vid särskilda
avdelningar för järn- och sportar. tiklar samt manufaktur m. m.
kommer som förut manuell betjä-.
ning att tillämpas. Helt nytt varusortiment blir mjölk och gräd_de
i tetrapak, som givetvis förvaras
i mode~~ kyldis~ar•. liksom även E.· tt avsnitt av 'c_!
till ·~_lik_· öp · flrhändrdd~
'"~~cerilzvde~gim.
charkutenvaror 1 likaledes nya
.
. ·
.. ; ,
,
och moderna kyl- och frysdiskar. utOm. att man alltjämt vid de ma- man . benämnd. Danske cSvensspn,
Man kan därför nu ·få allt man nuellt betjänade· diskarna har till· ~h ··inom ·fastfgheien h.a4~·. d~ ·re·
önskar i denna affär, som sälun- gång till den service som direkt dah ·1artge. bedrivitlil affärsrörelse
da kommer att som Fru Ingeborg kontakt med kunden och biträdet och inrymtS bri'tik!slokal, · varf<tr
Ny-Höber hoppas bli till verkltg get. · ., . .
. · ..
af~ärsrö;-!!lsen på denna platl!I tornytta oc~ fördel
~_un~~etsen. Vad Söm· ~ltjlt slår an vid de v~a en-,ay de äldsta i Mölle.
De st_?ra topparna i forsälJningen entren i affåi-slokälen ar.,, det pig- Man tar 1)-og inte fel allt f,ör myc~
~rs~ilt ~~artid ~e~ stor tu- ga och uppfriskallde färgvalet, ett ket om man tippar på 100 ·år. ;
r~ttill~o~ har ~~re mi;:<1- utslag av fru Höben egen goda
Då Carl · Ny övertog · affären i
fort vantetid och-.det ~ framfor- Si,iak. Själva entren .mitt emot Mölle .stod .badorten i sitt flot ..
~llt detta . som fru HoI>:r ve~~t kassan äJ:\ tapetserad med tapet ·i Järnväg fanns em~llertid inte ~
andra på till kundernas, basta.~°,~~ vackert. tegelmönster: I övr~. är d~t .s. k. Bez:gqvistska huset upp-!
· · ·' · · lokalen hållen i vitt . med ·fuslag byggdes efter branden· är 1890. på .fondvä~ av.
Q.ch ;t?Iått utan varorna fick fraktas till _Mö!·
i riiJ!der, som g~r et~ mycke~._glatt le från Häl.Singborg och Höganäs
intryck.
.
per båt. Gamla Möllebor kan säDen moderna c;ich än(lamålsen· kert minnas ."Ångaren Anton"
Ilga iuredning~ri; . sciri,, . pian~rats ~m &~d för i dessa. tr~~~1~~~f"
av fru Höbe.r själv i' samarbete f råu ? er lelr nrt?dr. s1gt e b
da e
med Kö marinatjänst; · torde verk- r n sm ~. ra 1 1~as e arn om
.
k p a att go··ra · skäl för att hon horde berattas hur stor
ligen
omm
··
··
1 h d
't "d tt tillf""ll
namnet snabbköp och därigenom ~~g~'~t a,, e ·va~: v~ e t' a e
nedbringa väntetiden för kunder-· f"" · ... donM. varfi k.mt dn~af.. i.~ar
. na till ett minimum eller' obefint- orseua · . an ru a e or1~~nmf
,::, li het vad beträffar de varor, som· _;IIe~. nå~on annan hemsk. hande h . abbt beho··ver för se. Antbgen uppenbarade sig dbck
g · l""tt
man
sn
· matlag- båt~Il ~t an r··°~ M""ll
det daa Ii oc
a ·huahållet
och
o .e och var dä·
g gD ·
sriabbköpsbutik lastad a:n~ till rellngen med va·
nmg~~· d enf_~at . Mo""lle • a··r ock: ror, · vilket
kan ha medfört den
som ar en ors a i
f""
·
.. t
odernaste och en- stora or.senmgen.
t
å
s orsl a, mtanför Höganäs
.
· s
s den
i _F ast f ru H'"b
o er m1"tt u· ·n~
... ednmg,da i. bsi'tt dsnag
u · . . ·· ._
.
stöket, som fått fortgå under tiK u11a yg e ·
· inte hel- d en man h aft d.. en vanl"iga k u~ d ·
Tillkomsten härav, sker
å · · ·i
Fru Ingeborg kretsen att betjana, såsom den inle!-: P ken ~ umd.p. 'om ·affärskvin- tresserade och verksamma samHober
s
.. ha r .t"d
.. Möllai:i.. f'i a ag
25-årsjubileum
då häl'ls m edl em h on ar
i a tt
na 1 ..
te ird
nuvarande ~ffä· berätta gamla intress,f':nta minnen
hon over og en
f å
l t"d
M""ll
i··
ren efter sin fader år 193?. Men ; n ga~ ~ / e~:
~· l'. 0 ~.m~r
1
även handlande Carl Ny, som den loln dkoc dm e aå tk1 ffs u åmi JU;!·
· k · n h f llt 80 'år hade a a
un. er P
a e P
nv ..,. · 12 maJ s . u e a. Y
då det är nlngsdagen samt tacka för det ink1,1nnat fira jubileum, ..
..
tresse som visats omdaningen i
.50 å sedan han startade affaren
..
..
.. .
.· 1 .~de~a fastighet. Han flyttade affaren både fore och under sjalva
·::·för 50 år sedan från. :jiöganäs och arbetets gång.
' · ·
·
övertog den då befi:nliga affärs- -~
Fru lrfgeborg N·1FHöber ('p4 bil~. rörelsen i det äldre·huset på tomde1:i,) .k(i~~, äve.n själv fira jubil_e. u~ teP.._ ~ciär. skomakai;·e· Ciirl, Ber~:
/
etfe.rsom ·de't är 25 ar sedan .11.crn: qvist.·alltJämt. har .. _sin_ skopi,ak,er1 d
" T ,. f
. ·. : blev affärens innehavare•. · ·. rörelse. ·.Ägaren före Ny:. var. en

.m

fö:

rött

.

.f

?) "/ """ "'·

.. :

. ,., '

~.

.. .

..>

..''·~·

~~(,.~:''.~·'·_:·/;'.: .!:

'

..

.

· .. ·.,~.:-._/·.'.·~ :: .. -.",;..

·.

--.--- ---·-·-----

-------~-.,,----,---~--,,..,.,...~-,-----

Brunnb y kommunalfulini~ktige
diskuterade flygplatsfrågan

I

Brunriby kommunalfullmäktiges
fjärde sammanträde I år med
skogsmästare Erik A. Eriksson
.hanterande ordförandeklubban artade _sig till snabbbehandling av
de flesta!' frågorna men segdrag·
, . ning 1 några fall, så att l)verlägg·
nlngarna drog ut tre timmar.
DelgivningeR av K:mts medgl·
vande för kommunen att upptaga
lån tiU ett sammanlagt belopp på
541.500 kr föranledde Inget som
helst yttrande och Inte lteller den
, törellggande redogörelsen för 1957
års räkenskaper och revlslonsberättelsed, som tidigare refererats.
' Ansvarsfrihet beviljades. Idrotts·
: platsfören~ngens redogl)relse för
1957 .godkandes ocksA och ansvarsfrihet beviljades. Revisorerna ha·
de här anfört vissa synp::nll:ter
för beaktande bl. a. gällande
idrottsplatsens skötsel, frivilligt
arbete för att hålla koatnadema
nere och intäkter från upplåtelse
av platsen.

Linus Hasseliberg pekade på ut·1 regi och kommunalnämnden till· ·
vecklingen på järnvägsområdet styrkte för Mölles del med förslag
där de små stlckama allt· mer för- att ärendet återremitterades till .
svlmier och trafiken koncentre- ·kdlJunl~·Jl)r •.undersöknU\ll'--'....,1ras till stl)rre centrl!· Från an~ ~de ~.i ~--llilpdr'en ·.I>
håll anfl)rdes också att Höganb i;tldsl;fttsrörenlng.- l'Fullmäktlge·
flygplats mycket väl skulle kunna tiig ·konununalnäniniiens förslag
betjäna trafiken Inom . Kullabyg· efter en kori debatt med Instäm·
dens re1alivt begränsade traflkom- maride och Inget avslagsyrkande. i:
råde och att man med hänsyn till . '.Efter förhandlingarna yrkade c
samarbetet med Höganäs stad bOr· ordföranden på att kommunalfull· ,
de gå in för denna mera begrän· mäktige skulle skriva till Telever· 1
sade utredning, som ocksA töror- ket och begära en bättre tingens i
dats av grannkommunerna.
ordning i vad gäller telegramtra· i
Slutet på visan blev at~ man tog .fiken efter automatiseringen. Det ;
kommunalnämndens förslag om är mycket dåligt beställt med des- •
att använda högst 500 kr till en sa ting nu. Kommunalfullmäktige
begränsad flygplatsutredning och beslöt .. i enlighet med ordförah·
att till ledamot i kommitten utse dens forslag.
fullmäktiges ordförande i;kogs_
mästare Erik A. Eriksson med
·
nämndeman Henry w. Svensson
som suppleant.
b
a
En person vil1 ygga somm rvilla l Skäret och hade ~ör dt;n .
skull hos länsstyrelsen sokt d1s~ebers Terasser I Arild hade pena för att få uppföra byggnaden
ansokt om utsträckt tid för ut· fast Inte· den under utarbetande
skänkning av vin och starköl. Det varande byggnadsplanen för Skä·
N ST tisdag 3 juni 1958
sl!=ulle gälla till klockan 23.00 året ret är färdig, vilket den inte beom. Landsfiskalen och nykterhets- räknas bli förrän om ett par·tre
nämnden )"lade ansett att bifall månader. En av förutsättningarna
borde gälla endast 30/4-30/9 men är emellertid att kommunen prln·
kommunalnämnden hade föresla· clplellt godkänner den nya ut·
gyt tillstyrkan ~~a~ inski:änkning. formningen .av byggnadsplanen
Kommunalfullmakt1ge tillstyrkte som arkitekt Forbat föreslagit och
ansökan I enllghet med kommu· en annan att ingen ägare av
nalnämnclens förslag. Direktör grannfastighet inte har någon erin·
· Möllesonen och _,...... ~••taren
Gun.nar .~k på Grand_ Hotell I M~l· ran och för det tredje att Inga
..,.. ... ..,.....,
le fick tillstyr~~ ansökan om till· naturskyddshlnder
föreligger.
Ande!'S W. MöUeryd, har för av·
stånd att utskanka ~usdrycker I KommunalnJimnden hade föresla· sikt ått skriva en bok om Mölle.
samband med offentlig underhåll· gi att fullmäktige skulle prlncipi· Vig__ gårdagens sammanträde med
ning i restaurangen .alla dagar elit godkänna. byggnadsplaneför·
utom 1:'.'Andagar och till k~· 24.00 slaget, för vilket dock borde gälla Mölle · munlcipalfullmliktlge fick
utom lordagar eller in på sondag8: att Inte byggnadsnämnden har han ett ansl"ag härför från -sam·
clygnet till klockan 01.00. Gull1 något ytterligare att erinra.
hället med 400, kr.. Boken skall
Bengtssons ansökan om tillstånd
I denna fråga uppstod en ·myc- omfatta Mölle och Kullen och In·
att utskänka ~l ~ä Ransvlkens ket långvarig debatt, som resul· nehålla kulturhistoriska artiklar, ·
kaffestuga i Mölle tillstyrktes ock· terade i att ärendet bordlades. Hr bl. a. om Mölle på 1600-talet, gam.
så.
John Persson påpekade för mar- la möllefamiljer, .hamnen, ,bärgaKommunainämnden hade före- kelaget, att man avskar vägen tilI lagen, den sista häxprocessen 1
slagit att kommunen skulle defl· strandmarken- och Nabben. och att K~bygden, m. m. Författaren
nitivt ·utse representant i Nord· man Inte kom att gå ined på pla· ställer också i utsikt att kunna
västra Skånes flygplatskommltte nen, förrän en ny väg åstadkom· · .fortsätta dessa forskningar och
och sagt att högst 500 kr bQrde få mlts. En lång rad talare hade or- ·!redovisa dem l kommande voly·
användas för utredning, sQm skul· det ocl;l rna:n var ganska villrådig, mer. ·
Je vara begränsad och e_n\iast av· både om vem som skall bekosta
Sitt· anslag frln
Mölle muni·
se bärigheten vid en flygplats för en ny väg och hur mark skall clpalfullmäktlge fick han utan
detta område samt dessutom före- avstås- .till vägar m. m. Votering debatt, sedan bl. a. fullrnälftlges Anders·W. MöUeryd som skriver
slagit skogsmästare Erik A.. Eriks- begärdes och utföll med .s röSter · ordf. Nils G. Nilsson, talat för
MöZZes hist~ria.
son till kommitteledamot. Fb"r11Ia· för bordläggning och 4 för avgö- saken.
, get föranledde en del diskussion rande under kVällen. '
·
·
och disponent Frank EJfvei:son
För Skärets del godkändes korn·
tyckte att använda en sa. liten munalnämndens förslag om uppsumma till utredning och sedan rättande av planen för vatten·
backa ur var Ingen mening saipt försörjningen ·och· avloppsfl)rhål· ·
jrkade avslag. Det blev -votefing landena l:nom nordväatra delen av
och fullmäktige beslöt med 14. rös- Skärets
· byggnadsplaneomrAde.
ter mot' två att antaga komniunal· _1.500 kr anslogs till planeringsnämndens förslag om en b_egrän· kostnader lnkl1111ive provp_umpnin•
sad utredning.·
.
..•
gat och V.ll~tens~~lnga~.
Härefter kom debatten-igång på.· -'l.'ill·,nlinndeman· för en tid av
allvar och särskilt ordföranden .sex Ar frln· den :1 · jull 1958 omval· .
'underströk att·det Inte torde vara deti··nlmDdeman··Henry ·W. SVen&ekonomlskt "och lämpligt att ha ·son, .och till ~ö~ att d~ltaga
två större flygplatser sA nära var- .I överläggning Inför ~ä~lsen
andra SOlll Bulltofta och en an· rörand~ . polisdiatrlktslridelninf{en
nan. Med den shabbhet man. kan utsägs' sko~ Erik A, Erik•
ta sig fram till Bu!ltofta på en son/ ·kommunalrilmndsordförand~
kommande autostrada och med Sture NUsson•. och· kommunalkam•
tanke på kommande flygplaIJsty· ;rer Kn~t-J!'~· ."· , .
i i!
per bOrde ett flygfält vara stort. Bo~ta'.d~omrnl,tt~:t: : ·hade .enll~
och välutrustat för· att fylla· llln ttqlgare·onferahförl!sl,aglt..,·u~
uppgift i . framtiden. Förval~ rande "'l. ~~.. J .l.t~
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Mö/le fullmak-tige an~log
medel till bok om Mö/le
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nya bussarna ad notam och inbjöd ·
till en premiärtur · i går. Färden ;
gick från Höganäs till Mölle och ·
åter~ Detta sätt att ta sig fram '
på var in te alls illa. Man åker
bekvämt och bra i dessa propra
bussar på räls.
r Äveq i förarhytten finns några
!sittplatser. De som sitter där har
1givetvis den bästa utsikten under
resan genom de .stora fiinstren.
Bland annat får man på denna tur
se Mölle från ett helt nytt pers- :
pektiv. Järnvägen löper ju söderifrån rakt mot samhället och från ~
rälsbussen ser man hela Kullaberg ·
·och möllevlllorna · pä bergsluttnin. ,
: gen växa fram. Den so1n färdas 1.
!mot Mölle på landsvägen får inte
' alls denna tjusande syn.
r
Om banan en gäng blir nedlagd r
lär det vara meningen att lands- r
vägen skall gå där järnvägen nu
•ligger. Strömmen av mölleblllster
kommer då att nalkas Mölle rakt
söderifrån och får då skåda bad- 1
orten på ett helt nytt sätt - en
1
•
., . . ,
.
. ny. skönhetssyn till de många •
T. h. före avfärden fr4n Höganäs. Fr,. v. räls.bussfötare Arnil Wiber,g, konduktör Bertil Larsson i ·· andra som i så fall möter besöny sommaru.nifOTf!I., statioftsinspeli;tor Ernst Holmgren·och tjämtg/Jranåe stinsten Sture Karlsson. · karen på Kullaberg.
·
T.v. ses station'Bföresttlnoore Hjort vinka av första bussen.
.·
Men de nya rälsbussarna har
.
·
1 • .-..
väl egentligen satts In för att för.;
I gir övergick ~ friD. eldrift denna bandel nästan var en pre-1 onsdag kommer emellertid· ett· el~ hindra att möllebanan blir lands.
till motorl>riinsle p4 MöllebaJlan i mlärbekantskap för hans del. På ~g av den gängse typen åter till väg istället.
samband med au nya riJs1naaMr. Strandbadens.station såg vi en av heders, ty då skall Höganäs sam-.
*
na trädde i fQDktion samtidigt Strandbadens
ur-sommargäster, realskola: på utfärd - och 200 re-f
med att· den nya sommartidtabel- disponent Ivar Sjunnesson från senärer- Jt.Jarar man lättast med·
len började tillllJllpas., Resenärer- Klippån. lltlga av bussen•.. Han vagnar av :den gamla :vanliga. ty•
na vinner ökad bekrimllgh'!t oeh hade följt med · från Åstorp' och pen. · . ·
:·
järnvägen kan. _flll'.m~n · med var belåten med färden. · Fögs .' Efter 22 minuters färd gled den
des&a nya b1ISllllJ'. skira 'lled drifts- skakning · I de mjuka fAtöljerna. : ·
·
·
·
j
kostnaderna. I. samband med ev- Hr S)unnesson var Inom parenteti första nymoderna rälsbussen,4il på
gAngen tiii somm~· de- sagt den allra förstå SOIJI lät
Mölle station.- Pch ·efter åtta ml:
baterad1(· ~· den ·,;nya." SJ4m· ga sig en -präktig sommarvilla I nuters up}iehåll var det åter. tid
formen-· av ljubJA ··Chmoi Ot-'b. Strandbadens skogsbi:yn;
·att starta mofHöganlls. Fö1'4elen
med enkelknäppt kavaj.. Kcindnk· Och så hade vi till Mölle ·även med t;les"sa b\lSBal". är" ju också_ den,
ftören. pA SJ-busen Bertil .10111111- sällskap med stationsinspektqren I att de ·inte beiillver :vändail; .föra'.
son visade, att denna ]Ila kJäd&eJ Höganäs Ernst Holmgreli. som tog ren går endast över till:den.andra
gör· sir; f"örträffligt. .' . .
.
denna sin lediga söndag till
ändan av tåget och ~ . .lcan
.~:flQockan- "12.08 Vinkade !'. fjlinst- göra premiärturen med ' bussen tågsättet' manöVreras _likll llittt, . ·.
"'rande stinsen·-1 HÖganäS·:·st~re fö~ att hä~ss på hos· kollegan·. I Inredningen· är som. sa"gt Il&
,.
.
'· : ·
Mölle. S. HJort. På vägen dit fick kväm och··'·vacker, ·.fåtöljerna'"'·ilf
}Sson &V' det .·första ~Sil- Vi veta, att' detta rälsbussta:g kun- i)verklädda med röd plysch. Längi
tåget mot MQ_lle. Det best01:J;·.av de ta ·_ssmmanlligt 81 passagerare, Wtet löper två !.jusramper- med
en moto'"!lgn:,med. släpva~ •f"d- men man kan koppla til.l ytter lysrör, vilket gör:)att -den _resande
rare ·var Arne Wilierg, SOill;- tog ligare vagnar; varför -~paciteten får _bra belysDingi-föf.'"eXempelvls
dfli .slik!!f{. QC!U~r~ ~rsom Xan utökas allt. !!fter!. behov. På läsning.
·
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med folkskolläi-are Gösta Svensson
som ordförande upptog·. endast
fem ärenden men sammanträdet
I varade ändå tre timmar inklusive
'. en ajournering, då fullmäktige beJ_ ~v sig. ut'~· byn. och insp~de
\ vattendiken. .
.
. ".
· .· .Som första äi'.eri<ie stod Jläm:118en
:i;µ.unicipalnämndens utredJ;lin8 om
. fi:iri~ska synpunkter på · .avl~. tifng av .vatten, .Bakgrunden till
d~~; qela var de ~tora skad()r och
~ga kostllåder, som förorsakats
: i!.v vinterns.stora översvämningar.
: Nu hade det genom Svenska f?tads. förbundet och jurist utretts att
.,ägare av lägre Iiggilnde mark är
·1

det är fråga oni · avi"it;"'nlj:jg genom
natur.ens. egen ,ge8taifil#ig •. av. av·
rfniili.lgsförhålländena.. Vi4are ha·
de d~tc up-etis; attZ,_viSstj avlopp
frän<:•Lyckemosse . hade avdämts
och:: ~_u.;; ·_v":I_e. · ~dei:'-_· .·. anm
... _llli
kostnaderna, c.a ~.QOO kr. inklu·
sive ':~'!: ~ ~~~'. J?EsIU·
tade ,~~~~. ku!ver.tar'l. tµider, JL,sga·
tan., ~· v~~ägeri ·,ocp. ~e tp.öj·
lltne~ !!O~ fi~;.a~~ g_t!p:w;~ ~;r~
cess, få ~rsättnlilg ,ör 11~ador; .:· .
F.ullni~tige. tog ,sig ~tj. grundlig

fundei;&de'i:>ch'aju~rii~adesig·som

nämnts för' att på-'platse~.bese_för
hållaD.deruL-. Då·· det' ~enellertid:, är
dyn -~tt processa och Inan inte kan

lil.l'a alldeles , säker/ på utgången
: &.löts, att
för denna gäng
s~e låta bero vid vad som föreJi9mmit. m:en för framtiden gar~ä sig för ett. upprepande·. ge-~m.: att -för mar~ fi;amhål·
-Ja: att de Jllåste medverka vid ord~µde ,av dessa angeJ,ågenl;leter. '·
<~ .NäS~ _r ärenden· · gällde förSälj.$g av tomten sta~ga 150, som
;bordlagts för att man skulle kuniia.· utreda om. det fanns utsikter'
till att sälja denna tomt till
bo~~t person och ändå få till stånd ·
.~n,,,·semesteranläggning för Sven-.
ijka Cellulosabolaget, då denna
toiµt varit inkopplad som bytesobj~'kt .för några andra. Det syntes
nu kunna gå att ordna bägge sa. ' .kerna och nämnden hade föreslalgit föniäljning_ till en person, som
ville· bli bofast i samhället Municipalfullmäktige beslutade i· enlig~
liet' härmed; ·
Vidare förekom delgivning av
!~~styrelsens fastställelse av ny ·
ordningsstadga för · Mölle munici· ·.
pal8amhälle. Den träder i kraft
omedelbart och ersätter den gamla
från 1909, som dock gäller till .1960
· i vad gäller fastighetsägarnas gaturenhållningsskyldighet.
Som . tidigare refererats rerhöll
skiftsställaren Anders w. Mölleryd anslag på 400, kr. till tryck·
ning_ av en bok med kulturhisto1 riska artiklar från Mölle-Kullen.
· Denna fråga avgjordes enhälligt.
Som. tidigare meddelats har herr
Mölleryd också erhållit ett anslag
för ändamålet från Längmanska
kulturfonden. För anslaget talilde
varmt fröken Signe Eriksson och
framhöll .hur värdefullt det är att
få fram ett sådant arbete, som
kanske inte någon på länge om
ens någol'!sin får tid och tillfälle
att prestera.
.
i
Som delegerade vid överläggnin- ·
gar inför länsstyrelsen i polisdi- ·
striktsfråg~n . ub;ågs
municipalnämhdens ordförande Nils G. Nilsson· oi?h polisman Bn.ino Johans·
son.
i ·. Utöver föredragningsliStan dis-I'
· ktiterades lock på dåliga brunnar.
Man beslöt efter debatt att utiala
sl.g I frågan till byggnadsnämnden, !
fast det .ockSå hävdades, att det:
iµte var fullmäktiges uppgift och i
inte någon hälsovårdsfråga, då det :
g.äller gamla brunnar, som inte' an-1·
·
.
·
.väD.deS'
'!:: V~baden med tång i v.arinl>adhuset
... .,;;...... .;J:iojdes frän 3 krono!< tm"
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Mölle :fAr en semesteraUJäggninglningen
Mölle och
för
Invånare,
!av stora mätt inom den närmaste särskilt tilltalande. Bakom projek· tidigare·. varit pä .visst sätt siu:p.- 1
Itiden. SveDSka Cellulosabolagets tet finns också den berliknlngen, mankopplat med denna affär.· ~ 1'
iSocliiJa fOlld, som är 'förvaltare av att en anläggning i Mölle med Kommer besökarna i den nu be· 16 miljoner, vilka alla represen- dess närhet till Danmark • skulle slutade ~ att trivas 1
terar de anställdas semester- och främja cemesterfirapdet i Sverige Mölle ~t det inte torde råda
välfiirdskapital, har vid st)'relse- 1 stället för utlandsresor.
någon. tvekan om. då man redan
Isammanträde i Mölle på fredagen Efter· sammanträdet i Mölle in- ~ haft saniarbete 1 fräga
beshdat .. att förvärva 'så mycket togs.lunch på Grand Hotell, var- om semestetutbyte mellan Socla·
mark, so:in behiiVB·för än~ ·efter de norrländska· deltagarna la fondens anlllggnµlgar·i Noi:roch litet till av den s. k. Sergeim· begav sig ut på en fisketur 1 Sun- laiid · och Höganästjänstemlinn~
tens åker för uppförande av en ·det och Skälderviken för att land· anläggn1ng i Mölle, bi!ty'der d~
semesteranlliggnlng för bolagets stiga i Arild och· därifrån med bil för orten ett· ökat antal besökare
personaL Intimt samarbete och och tåg bege sig till · .Astorp •.för under sommarmånaderna med all
utbyte av semestrar skall ske resan mot Stockholm. · · . den stimulans det innebär för remed lliiganåsbolagets tjänsteman- Det projekt soin genom freda· klamerl. ·för ·platsen utåt och för
naflirentng som redan t1dtgare har gens beslut står inför sitt förverk· köpenskapen i orten.·
. en anlllaning på platsen..
•
ligande medför ingripanden och
Socialchefen ·Johan Westberg
{överläggningen i Mölle deltog ·indrlngar i den· för Mölle fast- hysen>ckså de bästa förhoppning-I
bL a. för Sociala fonden härads- stllllda stadsplanen omkring Ser- ar för ~~ i att bygga.
hövding Georg Lundgren, ordf1 geantenil åker. Högsnisbolagets .:en·· semesteraD1äggn i Mölle.
socialchef Johan Westberg, Sunds- tjänstemannaförening disponerar Dels får, man till stånd ett frukt·
vall, agronom Hartvig Sjögren, det mesta av marken i· kvarteren ·blrll'nde. ~-·~~~och
Oxelösund, riksdagsman Alf An- Kastanjen och Enen. Soclala ·fono bolagetaqtj.....,~.,....._,
dersson, fackföreningsordf. Georg den har redan i fjoMngltt preli- .dels en · ~ i en härlig
: Lundgren, för Höganåsbolagets mlnärt köpeavtal med Krappe- trakt,._ Det lir inte JjUenlngen. att
tjlinstemannaförenlng · förste in- rups fideikommiss om köp av de ma,n,.~ bereda sig vinst på det
'genjör Erik Nilsson och för Möl· flesta tomterna inom hela kvarte- enll·}iller ·andra sättet utan hr
le samhlille municlpalnllmn
ret Kastanjen utom n1gon &om WestJ;ierg: hoppas att ·det hela
deDa ordf. Nils G. Nilsson och llgger i privat hand. Från början slwV~li ·till fördel för alla par·
. byggnadsnlimndens ordf. Klas hade det.varit ·meningen. att an,, ter~.'tii~ ~ fÖr den ort som
: Paulsson. Vidare deltog direktör lliggnlngen skulle komma· att .!!lr: får· .JWl~mgen. '. ·~'' , '· . · '·. ··
·
·
· ·
•
-· · · M~ '''llk:alhptane-• y~ Zacco, Hö~, och Höga· ga uppe ~,.,sko~ vid .Möµes,~~ m'ooh'iitim'·'.,,att:' äfltitekt'••Fni
nlis tJ~orenings klubb- tersta ~-Men·~ grll}lli;~!: T_..,i.;.;...;..' _.n,;....:....,,. , Och bygg.~
, mlistare fiL kanel. Harry Richter. svårigheter.. att.i ltomln8' ~ ~~·~ ..._..._ .....rg
~
Tanken på att uppföra denna med markägarna om·ett. överkOm- 'iladelis 'Uppfijrande skall senare
; storstliade anlliggning i Mölle llgt pris togs in~ detta· förslag ~,på !'lltreprenad.
.'. ki>m egentligen redan förra året, utan man gick in for att Jligga an; då soclalchefen Westberg besökte lliggn1ngen alldeles i skogskanten
; Mölle och fann platsen och spe- vid östra gränsen av Sergeantelis
~ clellt dess fiskevatten som något åker.
Ytterligare 'mark kommer
: alldeles enstående. För norrllln- fÖ1'11lodligen att förvlirvas så små·
. N T måndag. 9. juni 195E
, ningom:, :c:av •· · Krapperup .1 ailslut·
n1ng till~ ~·nu· beslutade filt· att
bereda möjligheter till utvidgn1ng
av anlllggningen. Inom koncernen
representerar Soclala·fonden.lnte
.N ST lördag 7 juni 1958 mindre 11n 17.ooo anStllllda. 'Med·
den entusiasm som soclalehefen ·
Westberg ser på Mölle och· semes•\:.."'"""'·. ·.
..
terlivet blir kan man gott utgå
· Brunnby folltskoloi-s orkester,, ken för flöjt framförda av Bodil,
ifrån att många fler lin vad den
och sångare har haft Margareta och Ann-Kristin, man·
nu planerade anlliggnlngen kom· ·musikanter
avslutning på läsåret på Webers dolinsolo av Inger Nilsson, Skäret,
mer att kunna upptaga vill kom· Terrasser
i Arild med uppvisning Ella Birgitta · Olsson och Inger
ma .till Mölle under ~
inför publik bestående av för.lild· Nilsson, Mölle, sång till gitarr av
Sammankomsten på ·fredilgen . rar och,. målsmän: Ledare ·för mu- Nyhamnsgruppen, sång av sAng·
gynnades också på ett för semes- sikavdelningen var distrlktsöver- kören, Ingegärd spelade fiol "Som·
terplaner alldeles 'sänkllt gynn- lllmre Gösta BråhEld och arkitekt marnatt" av· SChröder; rent .och
samt Sått av strAlande solsken Arne Cronberg, för den sångliga vackert, mandolinmusik av Inger
och'vackert vlidel', så att den som avdelnl1tgen svarade folkskolllil'a· och Lena, duett på flöjt av Chri&o
:inte tidigare varit Möllebiten ab- re Lars öman.
ter och Olof. Len~ Nilsson och
solut .måste bli det. Intet kan vill
överllirare Gösta Bråhed hlilsa· Ann-Christin . Johlisson,
Mölle,
vara vackrare lin Kullabygden 1 de de närvarande välkomna till sjöng och spelade gitarr, orkestern
frukttrlidsblomning · med det sol· uppvisningen, som snart blivit en framförde nägra nummer, varpå
glittrande havet. på ana sidor.
tradition. Om något är kan den fl· sångkören under Lars öman
För SOjllala fondlins del lir nu ra tioårsjubileum. Det är alltid gav ett trevligt sångprogram, som
fastslaget att .man skall bygga en angenämnt och roligt att fä visa avslutade det hela. Underhällnin·
·anlllggiitng l första hand för· tio förlildrarna vad barnen lärt under gen mottogs av publiken med bi·
familjer för att sedan se om .det läsåret .sade hr Brähed och han fall och stor förtjusning.
blir mera. Planlliggnfngen och ar- hoppades att kvlillen skulle bli
Efter kaffet framförde distriktsbetet· skall bedrivas Bä i att bygg- trevlig.
överläraren skolstyrelsens tack till
naden uppföres under· den komProgrammet upptog några styc- folkskolllirare Lars örnan, som nu
mande vintern och står färdig att
- - - - - . . - - - - ·_ _ _ slutar· sin tjänst i Brunnby och
ta emot sina första gäster tm vå·
•
flyttar till Huskvarna. Hr öman
ren 1959. För lindamllet erfordras
·· har ·pä ett mycket förtjänstfull~
lindring av glillaJide stadsplan
sätt undervisat och lett körsängen
in. m.,
samhlillets myndig·
. i Brunnby folkskolor. Denne ut·
heter redan .lnformeräts och Jlim..
· tryckte . '.U!J.der programmet sin
nat sitt preUmmlra gndkllnnand8,
gllidje:'över·att ha fått leda kören
Om· man Inte ·km:· fA ·,ana ·-planer
samt tackade eleverna.
fllrdlga·l tid ·1mnar man d1spenao
Blommor overllimnades till lä·
vlgen·'. aöka ~·till· byggnarama och ledarna. Föräldrars och
tfoD,· dl· man. sä, fort·· som möjligt
målsmäns erkänsla till dem ·fram·
~ vill ha anläggningen .fullt ·färdig.
fötdes .av hr Nils G. Nilsson,
Mölle ..
För samhlilletii ··del" lnneblir'· det
l beslutade bygget, att ·man· nu·•'fäi
1
ytter~ 'en r'förnlimllg · aålligg:i n1ng till de redan befintllga och
a platsens., Skönhet och möjligheter
t- till rekreation . och "avkoppling
1 kommer·att·····kunna'nJutU av•ln11 nu· fisa ·ml!Jmt•blr•.' Delmutom"lnkrllåar 'lDte detta ,på.. l8lllhlllletB
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Sång- och musikuppvisning
med ·ll'J'~nby folkskolebarn
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·utmärkelse för· hedra~de .·tjq~sr
I

pÖrdagen ]
Finns -Ået •något annat bolag i
Sveriges land som har en så aka·
demiskt högtstående styrelse som
AB Kullabergs natur? Antagligen
Inte. I detta bolag har inte mindre än sex professorer säte och;
stämma, och ordförande är ju
förutvarande rector magnificus
vid Lunds universitet, professo1·
Assar HadCing.
'
Han presiderade I Mölle för
andra gängen som styrelsens ordförande vid bolagsstämman i lördags och hanterade den magnifika
ordförandeklubban som tillhör ho- :
lagP.t. Den skänktes för H-11r sP: :
dan av Ivar P:son Henning när ;
han avgick som ordförande. Klubban hade tidigare tillhört industri- •
mannen och naturvännen, konsul ·
N. Persson i Hälsingborg.
·
Den klubban av ebenholtz och
elfenben samt med silverbeslag
har ·dunkat i bornet under den
tid då direktör la Cour var naturbolagets ordförande och nu har
den som sagt övertagits av· 1undaprofessorn Hadding.

•

.De bilda medaljörerna Bror Jönsson .. t.v. och Gunnar Olofsson jämte bolagets verkställande 'dir.,
friherre Johan GyUenstierna, styrelsen• ordförande professor Assar Hadding· samt
kyrkoherde Gösta WitzeU.
" .

Vid AB Kollabergs bolagsstäm. I påfrestingens tid. Med gott hu-. med all dess ljuvlighet. Och alldema hedrades grindvakterna Bror mör och med stor pliktkänsla.hade les särskilt· är det glädje l upplevel·
Jönsson 'och Gunnar Olofsson, som de båda kullamännen som nu me- sen· för en geolog att få klättra• i
i över tjugofem år tjiönat bolaget, daljeras uppfyllt sina åligganden bergets stup och tolka· klipponlas
med Patriotiska Sällskapets stora och varit till ga~ och nytta. För uråldriga språk. Här ser inan ·nio.:
guldmedalj.
·
· deras uppskattade Insats ville nu der jords egen fårade panrili. ·
Vid sammankomsten höll° kyrko- bolaget hedra dem med den stora .
Talaren tacka!le dem som. vår·
h de Gösta w·tz
Il edaljerings- guldmedaljen från Patriotiska Säll· dar b!'rget och riktade sig särskilt.
• er
. 1 e m .
skapet.
, till bolagets verkställande dfl:ektör
talet. och ermrade därvid om hur
Hederstecknen fästes därefter pl friherre. Johan Gyllenstlerliil och
värdefullt det är med uthållighet
...
.
·
.1.
kamrer Eric Jönsson.
och plikttrohet. Han tog som lik· medalJorerrtas ·bröst av bolaisets Vid den efterföljande middagen
'.lelse kättingen som förbinder far- ordförande.
utbringade prof. Haddlng en skll_
:yget med ankaret på havets bot. Professor Hadding erinrade I ett och ett leve för medaljörerna, Gäs-.
•en. Den kedjan är inte starkare än högstämt tal om den befriande temas tack för ·maten frambars av
·less svagaste länk, vilket visar sig känsla som Kullaberg erbjuder professor Bertil Hanström. ·' '

Att ett par grindvaktare hedras
med stor guldmedalj för nit och
trohet i tjänsten torde också vara
ovanligt. Denna ära bereddes i ·
lördags Bror Jönsson och Gunnar
Olofsson, som i · över 25 lr troget
stått pl pass vid KuJlabergs. grindar och avkrävt allmänheten den
grindslant, som erfordra~ för att
få tillträde till berget.
Bror Jönsson omtalade ·för oss,
att det ltite alltid har varit det
allra angenämaste uppdraget att ·
tjänstgöra vid grindarna. När intet ont anande trafikanter blivit
stoppade och inte flltt fortsätta
längre utan "löseh,'' så har det
Ibland uppstått rätt så ovänliga
yttranden. Utskällning av vakten,
som endast gjort sin plikt, har då 1
·blivit en form för att avreagera
Ilskan.
. Båda de belönade är lugna och
sansade karlar och de har väl
hyllat den gamla erkända affärsprincipen ·att "kunden har alltid
rätt." D. v. s. de har låtit veder·
börande skälla utan att få skällsord tillbaka. Och därmed har de
kanske. vunnit mer än en att bil .
. vän ·med ·berget och vad. denna.
natUrtlllgång rymmer av möjligheter till ilvkoppl~ng.
···.;..·~~-

..

.......

..

Natiirllgtvis är inträået till .KUJ·
Isberg 'ingen sak som kan "bidra
·till att göra vare sig Mölle eller
Kullabergs. natur populära. Bäst
hade givetvis varit att allmänheten haft fri tillgång till berget.
.: Men denna tanke får genast
mindre auktoritet om man betäl!ker' atf det var företagsamma män
som .en gång i tiden räd~de den. na · klenod för all framtid; Hade
Inte de pengårna av privat kapital · SJltBats på att köpa berge_~ så
ruide Kullen i denna. stund säke_r'u8en varit förvandlad till .ett luk·
rativt makadamföretag. Skogspartierna' ·och ängarrui hade väl exploaterats. "för villabebyggelse, det
ena:· $tängslet efter de.t andra hade
omgäl-diii dessa kullavillor. Någon
plats, för allmänheten att fritt ·röra.
sig på skulle kanske,inte,!unni ,
vid. det här Jaget. . .
-.
.
De pengar som kommer in via • ,
entr&ivglfter går i .viSS. utsträ8k·.
ning åt fl)r att hålla v~:i: och,.
anlä~ngar·.i .):>ra skick.'.,'·: '"
· . Snarare · liar aJJmjinheten .mycket ;att.vara- ·tacksam ;'för).att" Kul·
Isberg ·lir "privat.; egendon:i;;;!_Grlna·
slant,en::är .. ju .en MvllJl.g i!ak/lng~~fy,inga~,att·er~::,d1!Ii•:"gen

~\;{,~#:;mi~1i~j~:~;:

ISkolhistorisk avs!Utning}6T
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samrealskollln i Högaillls kyrka

N s T :On~dag 11 juni 1958

Premier ocll stipendier
Klass 4a: Rolf Bollnder, Kerstin
Johansson, Anita Larsson, Jan
Bengtsson, Britt Alhbin, Krister
1 Jones, Rakel Bengtsson, Ulf Jönsson, Göran Norrthon, Margareta
Andersson.. Ann-Mari Bengtsson,
Kerstin Westerholm och Gunilla
Lindström.
Klass 4b: Christer Gudmundsson. Bengt Agardh, Christer Cron·
berg, Anita Malmgrcn, Helle Gering, Ingrid Bengtsson, Birgit
Karlsson, EvaLoulse Svensson,
Kerstin. Karlsson, Thomas Ny, Göran Svensson, Kerstin Pålsson,
Gull·Britt Larsson och Marianne
Jönsson.
Klass T4: Donald Johansson,
Lennart Olsson och Rolf Axelsson.
Klass 3a: Christer. Gerward, Siv
Agren, Anne Gerlng, Britt Nilsson,
Inge Tonder, Anita Svensson, Göran Sandström, Rolf Hultberg, Jonas Norrthon, Britt-Marie Akesson, Leif Persson och Ka11n Sjögren.
Klass 3b: Karin Olsson, Ulla
Agardh, _ Berit Cronberg, Anita
Klang, Bodil Cronberg, Lena
Avik, Britt Gustavsson, Jan-An·
..
.
ders Larsson; Lella Cederhag och
For första gdngen var elever, 1.ä.rare och mdlsmän samlade tiU samrealskolam avslutning i kyrkan.
Alf Olofsson.
lföganäs &am'L'e81skola avslutade Utdelning av betyg och pre- att hon Utfört en förnämlig J.ärare.
Klass 3c: Birgitta Andersson,
läsåret i .Pr! vilket skedde med mier tog som vanligt en god gärning vid skolan. Till fröken Ove Noren, Paula ~ersson, Ma·
e~mensf"orhör i skolsaJarna, at- stund, denna procedur utfördes av Lundh överlämnades genom rek·. rie Smedberg, Tora Jonsson. Pr!"
ställning av elevear~ och ef. rektor Frenne och inspektor ·dr tor Frenne en praktfull bukett · ben Jepaen· och Marianne Sjo.terföljande a'\'Slatningshogtidligbet Ragnar Eitström. Så sjöng man röda rosor. Tidigare hade hon av gren.
.
i kyrkan. Det Yar första gingea den vackra psalmen "Den blom· Iirarekollegiet erhållit en bok· 1
Klass T3: Stig Svensson, Tommy
l sko~ historia ett läsArs a'\'Slnt- stertld nu kommer" och dr Ek· giva.
• Unger ocb.. Ro.~ Jönsso~; .
ning förlagts till kyrkan, men det ström höll det avslutningstal som Skolans tack till inspektor fram· . Klass .2a. Pär Hedstrom, Hans
torde bil tradition i fortsiUningen refereras på annat ställe i tidnln· fördes av rektor Frenne, som sade ~Tommy Nilsson, Ingrid Er·
att ha denna ceremoni i detta gen.
att även om dr Ekström Inte lång· : landsson. Inger Ebbesson, Birgit
sköna tempeL På grand av rum· Talaren uttalade elevernas och re är knuten till skolan såsom in· · Anderberg, Ingrid Eneroth, Jea-1
mets helgd hördes df!naa gång i~·1f~räldrarnas tack till rektor och spektor så hoppades han att även nette Helgesson, Marianne Lars-J
ga smattrande applådkaskader Cor lärarekår för det gångna läsåret. vid kommande skolavslutningar son och Mary Taylor.
I
varje gåag en · grnp11 varit Han erinrade om den förändrade få påräkna dr Ekströms välvilliga
Klass 2b: Göte Stedt, Karin Mag- i
framme f"cir att hämta stipendier skolorganisationen som medförde medverkan. Från kollegiet över· nusson, Anita ·Olsson, Marg~j
och premier, men det. förlorade att. lokalstyrelsen fr.o. m. den 1 rickte rektor Frenne till inspek· ; Bengtsson, Ingrid Bergstral1;<1!1
Inte samvaron pi.
juh 1958 upphör att fungera ·och tor bokverk, penningsumma och; Bengt Jarrlng och Jan-Erl~ BJe-1
Många ·för skolan Intresserade framförde skolans tack till denna blommor, för vilka gåvor dr Ek·, ren.
. .
mötte upp till examensförhöret. styre.lse och dess ordförande, folk· ströin frambar sitt tack, varefter 1 Klass 2c: Lalla Larsson. Kar!D
Och man hade även nöjet att sf! skollärare Harald Ingelgård. Ä.,.n elever och lirare hemförlovades. Wltzell, Göran Behrens, Karm
en stor samling vackra elevarbeAndersso~ Christer Bådholm, Ceten i trä, metall och textil samt
cllla Wa,Uentin och Inga Rasmus- ·
prov på elevernas konstnirllga
son.
förmåga, som fru Tomstad låtit
Klass la: Alf Bengtsson, Tommy
komma väl till sin rätt. Det var
Olofsson, L~sbeth Frisk, Jan .Larsmånga spirande konstnärliga ta·
son, Chrlstma Hal~: Hans Nilsson
!anger som hon gett värdefull unoch Lisbet. Engstrom ...
<lervisning. Man såg också prov
.Klass lb. 1'.ars Fro~erg, i;.ena,
på ritning av tekniskt slag från
Söderl!-111d• Ama Modig, . L1sbet1
adjunkt Berglunds tekniska linje.
Chrlst1ansso~: Nils-Gustaf Gustafs-I
De vackra klänningar som flicson, Bengt Jonsson och Sonja An·1
korna i klass två bar på examens·
dren.
.
dagen hade de själva sytt under
Klass le: Hannah Glilck, Ellsa·
sina sömnadslektloner I skolan.
, .......
Efter förhörens slut samlades
• beth Hyberg, Britta Stilven Anita
man i kyrkan kl. 10.30, varvid det
'Svensson, Inger Nilsson,- Birgitta
först blev uppvisning i sång. Två·
Täckström, Ulla Böös och Christi·
or11a sjöng 'rån 'lrgelläktaren un·
na Möller.
•
der ledl'ling av skolans sång· och
·
musiklärare, musikdlrektör Per
Märtensson, Pingsthymn av Bach.
Från koret lät en mindre kör under samme dirigent höra sig i
Sommarsång av W. Ahlen och Sa·
liga äro de som hör Guds ord av
Frielltz ....,. allt mycket stämnings·
fullt framfört.

!

iden livsuppgift som ni var och en
passar för och som kan göra er
till nyttiga medlemmar i vår sam·
hillsgemenskap. Sträva efter att
fylla den livsuppgiften utan att
låta er nedslås av hinder och motgångar - Ärlig strävan i fortsatt
/skolarbete eller 1 praktisk uppgift
ger· tlllfredsktiillelse. Men glöm in·
te heller den djupa tlllfredsstillel·
se, som. I'lgger i en sund minskllg
livsutvec~ och att vi 1 alla
skiften har något fast och säkert
att hålla oss till.
. .
•.

Rektor Frenne övei:Uimnar avskedsbukett UU "frk Linnea ~ndh.
lnspektoratet upphör men hlspek· Så sjöng man 'pli.
"Härlig är
tor uttryckte den förhoppntngen,,jorden" och efter altartjinst av·
att det · gamla sambandet mellan slöts den högtidliga a 1 tning
vs u
en
~!'.:'. och skola likväl skulle ..~ ml!d .,P8· 600 "Herre, signe du. och
· råde • ·
Slutningen avtackade inspektor:,
1 väl valda 'ordalag amneslii"arln-'
nan fröken Llnnl!ll Lundh, som
efter en tjugoårig tjänstgöring' av~
gick med pension. Han betygade.:

21

1

Sista", "in'spek_·tots·t·a;_l_·e·_·.~_-.f··•. '·"_:~_ :.:.·:.~:i·j· ~kn~~--~nser.d~
i Höganäs ·sa-IDreal1köffi5. ::~::~:!:'.
~

.

.

,

;

.

..

:·~ '·

· . . .:. : .. '. våra 11kolor -

nu senast f real·

:

1

.
.. . ·-· ·
___ - · - - - . .
nat befara. För skolans karak·;
För sista gången 1 egenskap BY Att ordet numera fått - och tärsdanande uppgift - en uppgift ,
Inspektor vid samreslskolan Bi" f. ö. mycket länge haft - en helt som skolan inte kan och inte får ,
1
ganlis höll teoL dr kJrkoherd':; annan innebörd, det är ju natur- släppa - är denna undet:Visning 1
BagJlar Ekström aYSllltning gir llgt nog. Det är förvisso en sund av största betydelse. och n 1
1
Han yttrade därvid bl.a. följande; och riktig utveckling att skolan ung~ - liksom vi alll( - behö- <
Man har med en viss rätt gjort mer och mer kommit I kontakt ver och trivs bäst med fasta nor- 1
gällande, att mänskligheten på ett med det Jll"llktlska livet och i viss mer, bud som vi respekterar och
sent stadium av sin utveckling ~cknfilg fått kara~ av håller. Och alla behöver vi de svar
upptäckt naturen, umgängelsen
.. - - - --- - · - -- · ;- -·
. ~ de 'ofrånkomliga frAgorna om
med naturen som en källa till för· förberedande yrkestttblldning. En livets ·mening och livets slutliga
nyad glädje och kraft.
insats på det ena eller· andl'a om· mål, som endast vår kristna tro
Den gottländske biskopen Kol- rådet I dagens samhälle leriver kl!n ge. Till det sant mänskliga
modln vandrade tidigt på morgo- av den enskilde medborgaI'!!!D så hör natur och kultur men också
nen en solig •sommarsöndag l&'94 mycket, att inriktningen ~- och det andeliv, som Icke enbart är av
därute på prästgårdsängen vid en utbildningen till livsuppBiften denna världen.
av guta-öns kyrkor - och det var ganska tidigt sätter In. - Även Några ord särskilt till er ung.
där bland nyutslagna bokar och allmänorienteringen är för oss al·ldomar, som efter avlagd realskoängsblommor och under det att la nödvändig rent praktlsktlleexamen nu lämnar vår skola.
han lyssnade till fågelkörens sym- sett. - Det gäller här för skolan Något av det jag önskar . - och ·
foni som han diktade "Den blom- en avvägning mellan det speciella vi alla önskar - för er framtida
stertld nu kommer''. I viss mån och .det allmänna. Det tigger Däm· utveckling har jag redan antytt.
var han en föregångare och det ligen en djup sanning i detta att•Ni har nått ett måL Vi unnar er
gäller också tysken P. Gerhardt, det är bättre att kunna någon·;a11a den glädje, som det alltid är
som skänkt oss "I denna ljuva ting ordentligt än att enbart ha1att efter redbart arbete ha nått
sommartid". Eljest hade nog den ytliga kunskaper på en rad olikadet man strävat efter. Nya mål
oi;arda naturen - berget _ den områden. Men det är lika sant.ikommer nu att uppställa sig för ,
djupa skogen - det vida havet att en viss kringsyn. en viss orien-:er• Sök att finna det rätta ·målet, I
- för äldre tiders mälinlskor när- tering är för oss människor även
·
mast något gåtfullt och skräm- praktiskt alldeles 'nödvändigt.
mande öve:. sig. 1700.talet hade ju Men låt oss ett ögonblick i alla
sin naturkänsla, . men den /oxma- fall hålla fast vid den ursprungli·
des av dess speciella ideal - och ga innebörden i ordet skola·
så ~pades parken m_ed dllSS snör-. skola = ledighet från det enbari
räta gångar, .de -vilklippf..1 träden för livsuppehället och den dagliga
och de ~tlkå mar- gärningen ll~diga.
.
d
~erna. - HlqiföreJsen för VAr svenska skolå h8r alltid
~~t~ skapades väl strävat att ge något mera än det
m
usseau och ro- enbart ..'matnyttiga" Hon har
mantlken och den utbredde sig nämli
•
sedan mycket snabbt. - Vid mit
gen alltid haft, och jag hopten. av föregående århundrade~
a~ru:i~t a.:::.:tim~ ha,
börJade skogsutfärderna - och 1 utv~ inte bara~ effekt!ens
vår egen tid har den stora utvand- yrkesar~ p1· iikä- inråcliva
ringen till havet och stränderna utan. också 'tlll · h:;. ·ocho ~
satt in. Den har blivit alltmera mlinlskor. ·Hennes· lösenord har
:rkbar, ju mer människor sam- alltid i någon mån varit detta: vi
ts till städer och tätorter.
är människor
int
Självfallet är denna upptäckt bör vara o8s ~d mänskligt
av naturen i och för sig enbart
.
e.
.
något gott. Men det kan ju ej för·
Utan tvivel kan .man vara en
döljas. att den i våra dagar också duktig ingenjör och ändå ha myoskapat vissa proolem. Inte alltid ket liten kännedom om litteratur
har ~n förstånd på att rätt um- och konst - .man kan vara en förgås med naturen. Ej sällan har träfflig hUlllJIOr, ..-även om man
man så ivrigt· sökt sig till tilldra· tappat bort alla språkkunskaper.
gande platser, att anhopningen av J!lx· kunna lätt mångfaldigas. Men
besökare och uppvllxandet a även om man så kan "fungera" på
sommarstugor tpglt bort något aJ sitt yrkesområde mycket tillfreds.
det man sökte därut - harmo- ställande, så är man ändå på nå·
nien, · ron, avkopplingen. Eller got sätt f~ttlg och utarmad, om
man har lämnat tråkiga spår där- man begränsar sin horisont enute - ni · vet alla vad jag Syftar bart till det fack, som i samhället
på. Eller man har låtit umgänge!· blivit ens eget. Man blir till sist
s.~m med· naturen bestå 1 ett rast· li~~e på d_etta - och k;8n därlost bilande - eller man har lå· för eJ heller ge åt den mänskliga:
tit naturens röster överröstas av gemenskapen vad man borde kurr
radions schlagermusik.·
na ge. Personliga gåvor och perSkolavslutning - det betyder sonlig fallenhet riskerar så att bli
ju alltid här i Norden en förnyad dött kapital - och att inte få ge
dragning ut - i vär bygd _ i den ;lVkastning åt en själv och ät
värt eget land - eller ut över omgivningen som de borde kunna
vårt .lands gränser. - Till er un- ge. Och personligheten själv krym·
ga ville jag säga - tag vara på per och utvecklas ensidigt. Det är
den glädje och förnyade Jcraft. viktigt, att de som ha att leda
som vllr korta nordiska somniar vårt lands skolväsen - centralt
kan ge. Men lär er också att rätt - regionalt och kommunalt se
umgås med naturen - att .vara detta - det. är också viktigt att
aktsamma om den och att rätt Di· ungdomar tidigt åtmin$me
lyssna till dess röst. Den har mvc- anar något av detta. Även de kun·
ket att säga oss - och inte iniiist skaaer som inte är direkt Inrikta· :
detta, som vi nyss sjungit:
de på det praktiska behovet har 1
sitt stora värde. Hlstorieundervls- 1
"De fagra blomsterängar
ningen låter oss se det fOsterllind· 1
och åkerns ädla säd.
ska och allmänmänskliga .samman· 1
De rika örtesängar
hanget, I vilket· vi är insatta.
och lundens gröna träd.
Främmande språk gör det inte ba· I
De skola oss påminna
ra lätt;lre att verkligen nå kon- I
Guds godhets rikedom...
takt med ·andra· kulturer, de öpp:, 1
att vi. den nåd besinna,
na· också· v11Ben · In i världslittera: 1
- som räcker året om". .
turens rika Värld ·på ett sätt som 1
.
~drig de bästa översättningar kan f
Skolavslutning det betyder gora. Konst och musik ger rika 1
ju att ett skede f vårt arbete är och outtömliga källor till lycka 1
avslutat. För skolan 'det är ju ar, och harmonL ·
bete, ett mången gång ganska
pressande ·arbete - både för· lä·
. rare och elever. ·- Att en viss
. känsla av befrielse gör sJg gållande, då .läsåret är slut, det är ju
alld4i!les naturligt. - Det. kan då
IDåhänd!l synu en. Smula egen~
domligt att or~ "skola~_', det gr&.
~· "s~olae" .esc:ntligen betyder
ledighet • - SA; är ordet egent·
ligen-.ett ;minne från den 'tid, då
sysselsättning med någonting an·
nat ·: äl].' . pet för llvsuppebillet

:::,:skarna

::i

st~

Jiödvändlga-•'lfroppsarbetet

egentli~ ·betraktades såsom ··•'Je.
dighet": :Man 'var ledig,.·när 'man
sysslade med· sådana ting som .fi·
losofi, konst, naturbetraktelse:· :·

...,, . ...........,.1,-............... -0..,·

~raiidkårsersättning, skolträdgård
..·'·'
~.

~

och reningsverk i Nyhamnsläge

Pammantrildet med BnnnllJ' kom·
mnnalf•llmikttire, som I korthet ref~
rnadH I 11rlrdapn1 tldntnc, bin en
drnr bl1torta. I.edamillerna kaade
iiiMlt •id baln!lnUden ltakllJa• dan lltubhan ml'd oko.-milatare Erik..
50n.. 1"Rnlfp !IChWUDJt fallit fCir Sista
lirPndl"t.

I fråga om ersättningen till brand·
kår~r från andra kommuner vid eldslärknlng föreskriver l>ig denna angelägenhet från de stora bränderna I
l\lölle 1933. Ersilttnlng för brandsläckning utbetalas av brandförslik·
ringsbolagen, men dess taxor har
ändrats "· att lägre premier UllämInom städer, köpingar ocb munJ.
<"ipalsamhällen o<"h samtidigt lägre
erslittnlngar utgAr till brandkirerna.
Flrandstyrelsen I Brunnby hade an·
••tt Att brandkirema I Höganäs. Väsb)·. Jonstnrp och lllJilhult borde it·
nilJ.. med denna ersättning. men de
'1a,:e krä\'t run ersättning och Jonstr.rp harte be5'·ärat stg't llnsstyrelsen.
Pi framställning av överlärare Brih<!,rl. redogjorde· Xommunalkamrer K.
Fi-eigard filr filrhilia11dena anglende
er!i~ tnlng vid brandsläckning samt
. w•:cJelade att länsstyrelsen antagligen
l<tur.mer "iltt Alägga Brunnby att betaiä ·om Inte uppgörelse kan träffas.
1 Sliirknlngft<ostnaC:snllmndens
;vttrande hade ocksA Inhämtats. Kommunen
... kan ej lagligen a\·fordra filrsilkrlngsbolagen större ersättning än som ut·
gått. Brunnb;v erhiller Ingen ersättnlng filr släckning av lfrlgavarande
bränder och främmande brandk&rer
fir 2/3 av 80 procent nmt brandklrsförbundet 20 proc. Fllr att erhil!a högre ersättning vid brandaläoknlng Inom munlrlpalsamhällen
akulle dessa behöv• upplösas.
Hr H a s s e I b e r g anslg att den
en•kllrte borde försilkra även för
l>ronrl•läcknlngen, som I detta fall
11\·er\.,ltras pA kommunen. Fultmllktlge beslöt att av tlllglingllga medel
för senare reglering under Aret utan.
ordna 1.3JO kr., utgörande ersättning
för erhlllen och full ersilttnlng it
främmande brandkirer samt hos länslltyrelsen anhAlla, att Jonstorps kommun beredes tll1fllle att itertai;a stna
besvär eloler att I annat fall lrendet
llmnaa utan Atgiird. Under debatten
upplystes ocksi, att branclstyrelaen
ämnar träffa aläcknlngsavtal med
kringllggande kommuner.
Pollsnämndena anmälan rörande
överenskommelse om ändring 1 tid!gare polisavtal med grannkommunerna Innebar att ersättning till den gemensamme polismannen akall utgA
från det polisdistrikt, Inom vilket
poll.•mannen fullgör beredskapstjän&L
VänstertraflkkommltUns framställnlnii om 'anslag avslogs pi kommunalnämndens förslag.
Kulturhlsb>rlska föreningens vlld·
jan om anslag hade tillstyrkts av
kommunalnämnden och för bifall ta·
lade Gösta Svensson och Ivar Nilsson
varmt och bifall blev det ocksA.
Follcskoleatyretsens anblllan om
tllläggsanstag pi 6.000 kronor filr
underhA!lsarbeten atröks frAn dagordnlngen Pfter anmälan att skotstyrel·
sen beslutat anlägga oljeeldningsaggregat I Brunnby akola filrst nästa
Ar.
. Till trädglrdsanlllggnlng vid d.in
n:va skolan 1 Nyhamnsläge anhöll
skolst;vrelsen . om anslag pi ytterllgao
re 7.500 kr. ur koatnadsramen för
skolan. Kommunalnlmnd<!'A hade till•

JI••

som svar pl ordförandens frlsa om dagtraktamente vid ~ filr kom,
hans Aslkt om kantsten vid grhpla- munen med 20 kr. filr dac amt 15
nen, att han Inte hade nAcon decide- kr. för nstL Ulnenllmnden alwlle
rad lslkt hlrvldlal· Hr N. NU-n ändra I resereglementeL För kokersansig att fullmäktige borde uttala alg kan och virdbltridena pi li-msf"or att kantaten Inte skall finnas vid hemmet oamt jordbruksfilreatåndaren
11rräsmattan. Ordföranden ställde som skall tillämpas ett mellan_ landakom- .
eget förslag att anslagssumman skulle munema• förbund och kommunalarkunna mlnskaa med 1.000 kr. filr den betareförbundet Ingånget avtal om
utelämnade kantstenen, och vice ordf. atlminna bestämmelser och apecial·
Henr:v Svenason föreslog bifall aamt bestämmelser för arebtatagare vid
att anläggningen &kulle fA utfilras ilderdomshem och liknande anstalter
med ledning av vad som framkom- faat att de Inte är kollektivanslutna.
mit under d.lskusalonen. Hllrpl beslöt
Utan debatt bifölls ockal. filrslsget
fullmllktlge uttala sig för att kant. om ändrlns av b;vggnadsplanen I N:V·
sten vid crlsmattan Inte skall lllttas hamnsläp, Innebärande att Tallback•
samt fillJde ordförandens förslag och vägens anstutnhtg I atora vlgen blir
nedaatte den begärda aununan med mera vinkelrät amt filrslaget om
1.000 kr. till 35.500 kr. som alltsi framställnlDg till länast;vrelsen om
beviljades.
bYggnadsförbud från Arilds gräns till.
kommungränsen I söder och ID I Ian· .
.
det till BrunnbY l!yrkoby filr att;
Vatten. och avloppsfrigan
hindra olämplig babYcgelae under tt-:
i N;rhaml)S)äge
Det ur kostnadssYl\punkt stilrsta den generalplaneWommlttm hiller -.PlA
ärendet under kvällen var filrslaget att arbeta, vllk\t" lin \'Intas dröjaj!
'
om utbyggnad av etapp Il av vatten· tvl Ar.
och avloppsanläggnlngen I Ny!Jamns.
läge. Innebärande uppförande av ett
höggradigt reningsverk till en kostnad av 300.000 kr. som kommunalnämnden föreslagit pi grund av utredning av vattenbyggnadsbyrån I
lllalmll.
Vice ordföranden andg det f6rvlnansvirt, att vattenb;vggnadsbyrina
beräkningar höjt sig frin 180.000 kr,
I \'iraa till 300.000 nu, men flclt upp.
lysning av hlltaovirdanimndens ordförande, att de Ingivna filrslqen om
Ilggradlg rening Inte godklinta av
flskerlstyrelaen, förste provtnslallllkaren och dlstrlktslngenJören. Detta
förslag skulle Inneburit en uUoppsledning pi $-600 m. med svlrbedömda anläggnings- och • underhAllskostnader. Nu fick man hela &nulgg. ,
nlngen pi land och kunde aläppa ut
rent vatten f - inan fir ba ett. pumpverk, men därigenom vlnnu att ut.loppet bllr pi ett ställe 1 atille!. för
tvi.
Hr N. NllS10n upplyste om vattenvlrdskommlttina betänkande, som utkommit filr en tid aedan och Innehlller beetlmmelser om att allt av-·
loppavatten si amlninllom skaH renas 11111111 att f - provtnslalllkar
alltid föNilker fA till stin4 högradie
rening. Han anaig att llllaovirdsnämndens &tllliJ1lnptapn 1 ren1ng,;..·
frigan var det enda konsekventa.
Hr Henr;v Svensson var doclt Inte
nöjd med att Brwmb;v skall vara för·
sökskanlll. dl Il minp städer och'
aamhätten Inte lnnu ilagts rening. 1
Efter ytterligare ett atort antal lnlägg blfl!ll fUllmllktlge hUIBovirdsnämndens och komumnalDllJllJl$na
förslag pi alla punkter, innebärahde
beslut om att Utbyggnadsetapp Il för
vatten och avlopp l NYhamnstllge
skall utbyggas enligt filrslaget, att
filr iindåmilet akall upptagas ett 40årigt amorterlngalln pi 300.000 kr.
ur kommunens egna fonder 1111111t att
tidigare ur kommunens fonder upptinade 80.000 kr. till avloppsledningen
från den n:va skolan och 320.000 till
dennas uppförande placeras i öppna
llnemarlmaden.. Kommunalnllmnden
fick I uppdrag att söka k. m:ta tmstAnd till det nya linet och hlilsovlrdanllmnden att utföra utbygg1lads- •
etappen enligt förslapt.

I

styrkL

På ordförandens begäran sav llver·
lllrar\. Bribed en beakrlvnlng av anläggningen. I frAga om filrala1et som
sldant hade i!verHlraren lltlt experterna Arne Cronberg och Evert Larsson vari! df butlmmande. Mot förstaget om sten meJtan rabatter och
grusplan samt ev. oclcaA kantaten mellan gräsplan och grusplan. talade hr
Hasselberg, som ansig det rtskfyllt
för barnen med sten t crbkanten och
hr Bror Persson, som menade att
man aldrlc kan klippa rent grllet Intill atenkanten utan att anvlnda
· bäcksax, vilket blir 1lka cl1rt som
kanthuggnlng av cräHL
lllet.lan ordförauden, akopmllstare
Eriksson, och överliraren, aom· meddelade att alla svenaka trldslac skall
finnas representerade pA llkoltomten,
utspann sig en botanlalt d18kuulon.
: Ordföranden menade att vtaa trldslac
· saknades och att andra BOm. var med
· I filrtecknlngen Inte lr svenska utan
; Importerade. Hr Baaelberg ansas • t
' expertkommlttt!n borde utilkaa med
· . ord:filranden l kommunalfuJJmlkUp.
:'Hr Ivar Nllaon ~te att koatnadelll na var höga och efterb'Bte olika· be' l'likningagrUnder' ock" hr Brlhed meddelade att en a~ av
3-4 kr./kVm. fir amu riln1IC -~'

Löneärenden
Utan debatt blflllla ett IAn&t förslag om Inordnande enligt centrala.
förhandlingar av ·en . hel del tjänster .
I överemkommetser om cruPP1öneplan, kompensation filr avgifter till
sjukpennlngf6ralikr,
1llnetlllägg, ;
pemloner, bamyndlpnde för lilneJlilnnden att vidtaga llndrlngar enligt
överen&kcnimelaer centralt, om atrldsitciirder och lilnetlllägg. SockenblbJlo..
tekarlena tlmliln böjdes från UO till
4.811, filreat.indarfnnan pl Alderdon»
hemmet uppfl;vttadea till J.önegrad u
men den nuvarande skall ·kvarstl t
lilnegrad 12, och kokerskan pl Alderdomshemmel. frln Jilnecrad 15,S till
7. Vidare antogs nonnallJänatreclemente, kommunal förhandlingsordnlng, llverenakommelse mellan lanclskommunernaa förbund .och kommunaltJinatemanmfilrbundet om tllnefilr·
miner och central tjlnsteförtecltnlng
m. m. 11R111t .att pl lokal tjlnateförtecknlng skall upptagas kommunaJ.
kamrer, kont.orablträde filreotindarlnnan pA llderdomabemmet OCh hem·
vlrdartnnan. .
.
Det pA uppdrag av fulJmllktlge av
Jöllelllnmden munJagda filralapt om
erallttn1nc tU1 ledamlltel' t· lll3'relaer
och nllDll1cler vld llUllDlllDtrlde RV•
alop. Fllralapt Jild•pl·a·kl'. per aammmtrlde. Enittllållr filr filrlorad ar- '
batetld lllrall
med 30 kr. och
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.Under de snart tre år kyrk9her. de Wltzell verkat i Brunnby.'.·:har
1
han hunnit bli ett med sin försainhng. IrioJri.,=6~1 kyrkliga livediAr
råder· eD:,~ioi ·livaktighet. vilke.t. visar 'a~t -~ •11ye herden i denna
gamla ·:·f!.iiämliga '.kullåförsa'll)l.· 1.ng
väl {ö~·sitt pund. Som ordets
förkunnareO:-·s0m själasör-jare och i
övrigi· som te<Iare för det kyrkliga
församling~arhetet" .gör " kyrköber·
:de \Vittzell en. lns.its soin brunn·
byboriui och ~ånga )netl d@!m;, i't.J.te
·minst försainlingeils .sommargäster
högt' Värderar. TackSamheten;: niot
honom.-:torili>koinina ~~timk
i· de mahg& hyllnlngar · sorti säk~r
Ugen' I .dag' sb!l ·:fiima •'ViPii' .till

hemniet f den ·,o~~f;~en

I· Bnfnll'J'ä.)-.ö '·· ·-1~i>f. "•· 1-<~k."
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Kyrkoherde Gösta lVitzeU: \•

1',emtio år . fyller den 2 '.'s~pt.
kyrkoherden i Brunnby församling
Gösta W it z e 11, Brunnby.: Denne ungdomlige. präst ger min.it.av
allt intryck av att redan ha:· hunnit till halvsekelgränsen.
Kyrkoherde Witzell är född·: i
Fjälkestad, Kristianstads län.''· Han
blev student i . Karlskrona .1025,
teol. fil,.:examen ·av·lade han : 1Q28
och · blev · teol. karld. 1931 .~samt
. präslvb~d!,!S sammä· år.. Dä~f~er
tjänstgjord.c han som ~kari~ran
de kyrkoadjunkt i ö •. 1-terrestads
och ö. Ingelstads, · Hannas:·,:~h
Hammenhög 193l~Z. var vikatier<'.nde komminist~r: },:ftaus 1S32i- !
35. yice pasför i' sfrtf*elstorp/;pastorsadjuiJ~t L. Bl:µnnb,Y,. kyr~f!.ad··
1 junkt ·1· Välinge och .Kattarpf.J;9$5
· -42 ..komll)inister i ·Klippan" 19il2
:-s2, därav· ·som vice- pastor ··åren
1944-47, Han "Var· '-niilitärpastor
: vid Sk. Kavalleriregementet i .1946;
'--47. Bland hans O'rfcntliga .'upp·'
: drag kan niimnas," att han varit·
. styrelseledamot av KFUM:s södra
: distrikt. kårchef för Klippans
scoutkår. vice ·distriktscheff. jför
Västskånska distriktet av KFUM:s
scoutförbund; ·kontraktsombud ·'·för
kyrkliga ungdomsvården. Sveriges
• kytkliga · bildningsförbund samt
~ Svenska kyrkans sjömansvåfd" i
·t Norra Asbo kontrakt, orciförarid~ I
· .Vedby barnavårdsnämnd 194:a:-i51
samt ledamot av Klippans bartia:"'
.:vål'dsnämnd. I oktober 1952 tfll·
:.trädde han tjänsten som kyrkotier: de i : Brunnby församling oc.h ;lir
l där ordförande I kyrkofullmätttl~e
1kyrkoråd och barnavå1·dsnämnd.
' Vidare är hari ordföråride BrUlln·
•by' kyrkliga syförenfog. Mo1I~ ka·
pellsyförening. Mölle' kapellstiftelse och I Stiftelsen'Brunnby försa·\11·
.· lingshem. andre vice pre51cteni. I
: Höganäs Rotaryklubb.
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Hört och Hänt vid Kullanäi~n

(

I d~n tysta årstiden i Mölle är
trafiken inte så Stor 0Ch de trafik·
reglerande åtgärder, som vidtagits
- huvudled, stoppskyltar m. m. arbetar· så att· säga för halv_ maskin. Inte så att givna .i;.egler inte
.följes eller inte ~kall 1'1Ijas, nien
åtgärderna har JU mest kommit
i till för de stora topparna på andra
·årstider.·
·
t Till den ändan_ ha.r .nu vägföryaltningen .utökat antalet stopp-

tavlor
ined ·~n vid
fe.
samt .förvanngstavla
vid<::entrum
Johnssons· affär ·i Norra Bl'1,J.nnsvägen.
Den tillstötande Lilla Tvärgatan
] från Tångneian har emellertid bli·
.vit utån fö~vla '."väd det
·Jiu kali bef.o ·på: ''Eii tillfäIUg besöka;re, _som svänger . o:\11.· Cafe
Centrums tomt och . är ovetande
o~ var. han är, r~kar alltså oför~
hapPJindes ·på, sf.opp_tavla,n i ~tjinirigen"vid '.Ku,tlav'ägen, där 'han
ju skall sµnna. . .·
:
·
. Hui: man bedömer .a~elägenheier av·. stopPta:\rlo~ '',:vid, -hu"1id·
leden är inte bekant,'men'om man
( skall vara konaeltV!!nt. och gå efter
trafikens storlek: borde det nog·
också i första hand komma sådana·
Vid .Bökebolsvägen ·ut från Gra.nd
hotell som ju livligt trafikeras
.och vld-Asgatan, där samhället få;
·åtnöjas med en trafikdelare i stäliet för stopptavla. ·
- .
·
·
· • De allestädes· närvarande råttdjuren .har säsong · denna 1 ·årstid
då de drar sig in från fälten. Till
allmänhetens beröm måste sägas
( att en intensiv ·bekämpning före- : kommer inom de egna fastigheterna och i allmänhet med gott resultat.. Att en och aqnan inte drar
. sig för att samla stora högar med
skräp på Ein tomt och skaffa. skadedjuren både mat och husrum
är· ·väl att betrakta som undan,~~en som 'be~r'.iftar regeln. Men
Ca.·
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nog är det synnerligen illojalt
både mot kOIDniUn 0Ch gi&nnar, I
som gör allt för att hålla råttplå- ·
gan på avstånd..
.
. . ..
Den senaste· veckans resont!mang har i övrigt rört sig om.. bo- •
städer och be1ysnl'trb ,. • hsi.tj!lfen.
I. den förra frågan komme~{illa
vägar att undersökas för ~tt:Jtämja bos~dsproduktio~ oc~ :1M1:_#ning, både med och utan . fabrik,

f.a.st
naturligtyis
D.e·.t
arbetehelst
och·~eq,
intresse
som· i .....
dessa
nedlagts ~rån.kom
munens i sida borde inte få. _rinna
ut i. sanaen.
. . · . '.
•· -.:·, ·• ·
' '!.. : ··
Debatten om belysnin~:r;~
tycks. av. mängl\ vara,_~~li.1~~
~m för alltid avsågad,.r~.~h)lrµ
ä_rendet J:>l<,>tt lagts'På,.is ..f)~";Yak.~
tan på . budgetutfall· for el-ver~et
o_ch"ett överslag·av utgifter: för att
s.lqiffa fra~ nya :transf9rmatoi;er
angelä~heter

q~h: bät~r':. ,s~rö~~. ~_...s~ be,~~Vf.•
vi~k.et.,vari~. h~;n.id.målet., fi~ .. ,~e-

stämmari.det ·av •19~8 års e1-utgif7

ter. !id ~ nyärsskiftet torde ·: vä,l
övervagandena . ha avancerat. ·.Så
långt att frågan .kan- komma. upp
på. nytt om . inte fö~~·' I eftersnacket har ocks~ anforts att det
kun~e kanske lösas billiga~e, men
vi for vår del ty~ker att forslaget
vai: bra oc,h trobgen också skulle
komma att .medför;:i go(l belysni_ng.
Ingen 'i 'MÖlle samhälle har' haft
riågoLemot ·att .man gått in· fÖr
röröelysriing.
· · · · . :·' '·
Nu är att hoppas att denna :fi'åga skall ros i hamn, "bildligt ;talat,
utan . allt för stor~ meningsskiljaktligheter och i bästa samförstånd. Att tänka sig för. skadar
emellertid aldrig. I bostadsintressets ·spår fÖljer också stora projekt ifråga Onl mar.kexplO!ltering,
mera strömförbrukning och ändra
viktiga gemensamhetsanordni~gar.
_.:GQ,
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Praktisk· realexamen
_m.inskår ·kuggprocenten
.

Föräldraföreningen Hem och
Skola i Höganäs har inbjud.it berörda målsmän till möte i sladshuset, där föräldraförendngens nye
ordf., läroverksadj. Ake Loodbel'g,
hälsade väJ:kommen.
.
Först talade överläraore • Ernst
Svenson om 7: e och 8: e klasserna
i fo~kskolan. · Han framhöll att
poängjakten för inträde vid -läroverk blivit en plåga .för barnen,
samt redogjorde för yrkesprakti·
ken i folks.kolans högre kla.sser.
Detta yrkespraktiser.mde, där ele.
Iverna får pröva,tre olika. yrken,
.ha:r-.Ia.git mycket bra ut i Höganäs
I: tack vare arbetsgivarnas och yr.
I kesfohts. försµelse. När det gäl:ler pojkarna finns ganska !!ltora
:möjligheter till et,t differentierat
•yrkesval · i Höganäs, men likväl
'händer det att önskemål inte gåi"
att uppfylla.
;Rektor Ingvar Frenne redogjorde för vq.d som gäller för intagDing i realskolan och nämnde att
mI.nimipoän.g för intagning i . den
4-äriga realskolan ·i Höganäs nu
äT 15 poäng. F·r. o. m. nästa år blir
det en nybörjarklass för 3-årig
realskola, o_ch två nybörjarklasser
för 4-årlga realskolan.
LärovEll'ksadj. Nils-E. Persson
berättade om arbetet i realskolan
och konstaterade att f.111. är det
l hela 30 proc. av eleverna som aldI r.ig ·når fram till realexamen. Som

!

.

IPersson
negatiy,a
nämnde adj.
den besvärande Iärarväxf~ktorer

lingen för nybörjarna samt rent .
allmän. t den långa skoldagen., de 'I
stora klasserna och - speciellt för .
Höganäs - problemet med de am- i
bulerande klassrummen. De stora ·
klasserna gör att det ofta är s~d
om de mest begåvade eleverna,
som hålls tillbaka, medan andra
kan hålla takten. Den kommanqe
pi:aktiska realexamen ger valmöjli.gheter ifråga om ·ämnen och
minskar kuggningBprocenten.·
Slutligen · talade assistent H.
Boldt, Hälsing;borgs ari>etsförmedling, om yrkesvalfrågoT. Han :P~
kade på vikten av. att man känne.r
sig själv, samt känn-er yrkesvärlden och. arbetsma<rkmaden, för ett
gmt yrkesvad.~ De.n praktiska yrkesorienteringen 1 &kolorna har· visat.
sig mycket värdefull. För att belysa vikten av att alla. ungdomar.
får yrkesutbildning·fi"amhöll talaren att det på 10 år blivit betyd·
ligt svårare för de unga på arbetsmarknaden. 1950 uppgick antalet
ungdomar i åldern 15-18 år till
390.000. ·1960 beräknas a:mtalef var
630.00.0. För att klara sig .i kollikurj
rensen måste de unga skaffa si~.
utbildning.
.
· . f.
Efter anförandena blev det ~alf .
fesamkväm samt tillfälle till fr4;"
gor och diskussion,
(.i~
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OveTlämnandet skedde i. iuirvaro av bZ. a. Zotsdirektöt" H. B~rneli, ktms'Ul HilleTstrlim,
amt.tal :We~teT oclvkapten Hans Hansson.,

' 'hade i
I1 Möne·

gir stcirfräinmand~

då fandshövding Widell 1 spetsen
. fö~ 'en samlillg ledallde. personer
. inom lotsväsendet ~h sjöfarten
;besllkte Hölle f"ör aft:''ta ilel av
;rilddniDgastatione1111 arbete 'och· uto
'rastnlug m. m. samt bese ~

'eu· doktor Ruben. Den kallas ock· skulle

tagit för lång tid att resa

Så härefter Rubens reiruscitator. till Höganäs och ·därifrån med

Apparaten består av· ett mun· tjänstefartyget Mal,mö bege
stycke av gummi som anbringas runt berget.
över patientens mun· och näsa oclr ·står i förbindelse med en ·blåsa· genoin ventiler. Man· trycker' på blA· . ; · \
j/J'
aDJl!ggniDgarDa
.·· ··. · . . : . san, Variid lurt p~esilas tn t pa·
fJ
.I. landshövdingens . sällskap·.~ tien~· lungor. Utandningen sker
~ sig amiral .Wetter,.'l!>~: Ocltåå', i"''!D-unlltycket, '11\en ·den
tisren i södra l!istrlktet ·H. l!em4if ~ \ lliften gir' •ut · ~nom. e~
och .kaptjm Hans Hansson i. sjis: ventil medan ny luft kommer in J
räddningen. Äildamålet· var som blASan:. genom en annan ventil;.
nämnts att bese räddningsetatio- Denna apparat är utomordentligt '.
lien i Mölle. Menti:igen. var att effektiv och lätt att föra med sig
tjänstefartyget "MalmÖ" skulle ha och behandling" kan med lätthet
ankrat upp på redden utanför ges il.ven. under -transport pä bår.
Mölle och de besökande sedan gätt Efter. demonstl'lltj.onen, som även
r•~and. Redan pA' middagen stod omfattade kon\'l!nt!onella . ·medel
. det emellertid klart,.att den härda för konstgjord andning, tog kap·
· vinden, som inom parentes sagt ten Hansson till orda och fram·
, ocksA 'gjorde att flaggskruden i förde sjöfartsstyrelsens synpunk·
· Mölle vid landshövdingens besök ter och uppskattning av det ar.
inte var sä rik som önskvärt, bete som fr!Vnllgt nedlägges av
" omöjliggjorde båtens vidare färd de fem samariterna här l Mölle.
· tHl Mölle från. Ven och Hälsing- Landshövdingen underströk vik·
, borg. Man gick i stället in till Hö- ten av det som kapten Hansson
ganäs och fortsatte , därifrån till anfört beträffande arbetet pA rädd·
lllölle i 'bil
. '
nlilgen av Skadade och nödställda,
Landshövdingen hälsades ·vid en verksamhet av mycket stor so. ankomsten till Mölle och hamnen. claI betydeisen.
,
· välkommen av mun!c!palnämn· . Landshövdingen överlämnade så ,
I dens ordförande Nils G. Nilsson,; till fru Aina Johnssen, som vid
' hamnstyrelsens ordförande sjö-: demonstrationen· biträddes av fru
kapten Jo!!n Lundin och chefs~ Gulll Svärd och räddn!ngsstatio·
j!ottan pA räddn!ngsstationen fru, nens yngsta lotta fröken Birgit
Aina · Johnsson. Man begav sig Andersson, sjöräddningens för·
,därefter in på telestationen där: tjänstpl$ett, under _ livligt· bifall
'kapten Hansson redogjorde för, frAn.äe.försån$de. Fru Johnsson.
ändamålet och avsikten med ,, _ ekade rörd f pr utn\lirke.Isen. · ·· .
sök~ ·· · --·
. ·
,,.
· ~ besöket ~ 1.-äd~- ,
_,__;:~n ·försöker ··ska1Jli rädd, hon~ Vi<'ft'og';'flis11elrtloiien/ .~v;
•n1ngat1oner runt om värt lands hamnen, för. ··vart muddring· och .
•kuster, sA att ,skadade eller 'föl'! underhåll hamnstyreisen begärt '
·oJyckade personer . snabbt skall statsbidrag. Landshövdingen och
'kunna !!Öka ·sig t!U en samaritsta, representanterna: för sjöfartssty·
tion oclii fä hjälp eller er~ reisen .informerade sig härv!li om
hjälp dijifrAn, sade kapten Han~ hamnens tillstil.nd och behov !19mt
son. Fast man ännu pA alla hAI~ &!Sa betydelse för orten. Enligt .
;inte ,fätt denna angelägenhet or<t1 vad som tidigare· är känt räknas :
nad · är det dock rätt välbeställ, !\(ölle- hamn nUDler9, inte ,till fiske- ·
. ·På västkusten. S~t!onen ·1 Möll~ halpnarna, men .det torde· ändå
· är.~t mönster och prototypen" för finnas möj":~heter au; .. e~hAlla
: v;!d man vill uppnä. Dl men n-q statsbidrag . for aktuella · arbeten.
i l ' landshövdingens sällskap skall Landshövdingen lovaqe .att välvll·
. I· 'bllaa slii en uppfattning om dessa' llgt behandla ärendet dA det kom, ,. Stationer hade man valt att 'bl. a) mit. sil. Jängt att· ~orderliga be~: · besölär'lt:ölle.
,
: räjmingar föreligger: Även i öv·
·:' -~ iUlila Johnsson fick härefter' ligt.uttalade han. sitt intresse för
\ inf~i;,;~~b,övdinge..n och · öv:r!ga: d,en -pärla ur natur- och turist. 1;1~:· redogöra för stat!pnens synpunkt, som Mölle utgör, och .
: '1~et;.de utryckningar.man förklarade sig beredd att vid ett
. ' baft»,;i,d!O.er de gAn~ ,a\rell ~mt; kommande tillfälle på ort . och
frän arbetet.. .Be- ställe.ta del- av aktuella spörsmAJ
· I · tllllJ· material demoJ!Str.erades i vad gäller samhällets' utveckling
· I. ·a.J°.;l!:ves· gunga. Doktor ·Gunnar såsom stadsplanefrägor- m. m.
i. s.~m :från Stockholm. d~~~ . NAgot längre uppehåll sedan det
J,"ade ärefter en all.deles ' ny; -alli f~·--dagen . föreliggande program' 1'
föi: konstgjord andnlilg, so~ met · genomgätts medQanns. inte.
-., räd
ma
en-:>'p,f, Vädret ~de un(ler middagen klar·
~en-·•strAlade .från :en
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"~tar.

som bedrivits runt· Kul- ·
· lllllerg från Mölle sedan detta ir·
' ·hndrades början, >stir nu inför ·
· liitt·slut i varje fall i siu Dll'Vlll'llD·
· .de · 'fOl"Dl. Lagens bestämmelser
' Oc!h ilD anmälsn till sjöfartsst.J·

·. reisen samt detta organs ingri·pande ·genom Statens Fartrgsin·
' spektion i Malmö har lett till detta beslnt.
·Enligt vad som framkommlt
har motorbåtarna medtagit flera
! än 12
passagerare, vilket först
:avsigs med anmälningsaktionen.
;Det hela )edde emellertid till att
·hela båtbeståndet underkastades
.gn Ingående inspektion, varvid
iet framkom sAdana omständlghe:ei: att de flesta båtarna Inte god~ndes på grund av sin beskaf·
enhet. Endast ett par - "Pad·
.dan'" och "Penta" - ansågs fullt
7sjÖvlii:diga, men byggnadssättet
kuqde:.. ändå Inte godkännas för
pamgerartraflk. I dagarna har
fartygslnspektionen l Malmö i
• skrivelser till båtägarna underrät·
'. tat dem om sitt ständpunktstagande i fråga om de olika båtar·
na och förordnat om det slags bå"Paddan" som nu gjort sin sista tur med tu.rister
. tar,· som anses · kunna fylla ford·
·
fr4n n4r och fjärran.
; rtngarna för passagerartrafik i
.
: öppna sjön runt berget.
bär således ett allvarligt avbriiclt ler :sig inte nämnvärt dyrare. och
~
De båtar, som hittills använts både" för turistlivet i Mölle och man kan ta fler passagerare, varhar varit utrustade med bensbl· båtägarna att dessa båtar nu inte för näringen även i fortsä~g
~ motorer och elektriska system: befunnitå. uppfyllä bestämmelser· en under nya villkor kan bli lö• Vid ·förfrå'gan· meddelar f~gsin- na för båttrafik runt berget:
· nande, vll)!:et ju är tlllfredsstäl: \IPE!ktionen, att detta Innebär ris- . Hr Gunnar Svensson, .som har !ande med tanke på ortens turist. ker vid motorstopp och att båtar- haft pass!lger:&J"traflk sedan 1926 ~lk.
.
·'
na då kan driva mot berget och och· senast med· ö,en nybyggda · Helt samma ·kontakt med pas- '
förolyckas vid dåligt väder. Ehu- ''Pliddan" ·förklarar att trafiken sagerarna 'får man dock inte i en ·
'ru trafiken alltid endast företa- från och. med nu kommer ·att in· större båt anser hr Svensson och •
gits vid vaclcei-t · väder anser .Illlln1 ställas. Han är bland de äldsta man kan !ramförallt inte komma ·
dett,a · inte vara tlllräckllg .garantil lbland · dem · som nu bedriver tra- så nära berget och · beskåda detta ;
för full säkerhet..
, .
fiken Hr Svensson komrr.er dock på så nära håll. Bäst är också om :
Enligt paragraf 20 l lagen ~ att' snarast. söka: avyttra "E!addliri" trafiken: . kan upprätthållas .av or. tillsyn. av fartyg skall dessa då oeh.skaffa sig en båt so~uppfyl- tens folk, som är väl bekanta
de anväiidas l detta slags trafik ler alla . fordringar, Han är som med berget och dess sevärdheter•
• uppfylla vissa fordrblgar. För bA- bekant själv båtl>y?Bre·~ ·har Det :är att hoppas· ~tt de~ för
tar. under 10 meter gäller Inte också sj_äly byggt. Paddln . Den o~ns och Mölles turisttrafik så 1
tillsynslagen den gäng de . inte båt. som nu kommer a~t anskaffas viktiga bättrafiken runt berget ·
·befordrar passagerare mot ersätt- ~er ··dock · ~tt iijörskaffas skall kunna upptagas under nya
ning. En · överträdelse · kommer från annat hAll och blb av ~ke- former till kommande säsong.
; emellertid att medföra ·Jngrlpan- ~tstyp. Trafiken med .enna stäl·
· de frln vederbörande myndighet.

I
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i båtägare . är 'Så viktfgt. iakttagit '

( -

" 1,1Ua . 'iJll>jliga hänsyn. Man · har
dock,.hite ·funnit sig kunna göra •
. något undåntag varken betrilffan- ·

• de ·vtsi;a båtar eller · i . fråga . om
: tUllililpnirtgen av lagens ·bestäm, .
nleJser.\µtan man har måst be~ bmid!a: 'itlta på samma sätt. ,llven- •

·=~:r. J:! =~~J: ~
~

6

·· Qrter runt Sveriges Intst, de där
t• använda båtarna och dessas utfö.-. rande, 'utrustning och bemanning.
, ! För.· ·lriomskärsti'aflk är de bästa
; Jll'.-r ·d,e nu l Mölle. ·använda båtar· ! ria ·?tycket lämpliga, men vid pas,sager'at4"afik 1 öppna . farvatten
,utanför Mölle. och ·Kullilberg. an; !JJ!r man dem Inte böra .få använ. cfas... i . fc!rtsllttnlngen. .
·Vad man blir vill ha fram är
däckade båtar . med diesel- eller
• . rloljedrlft samt försedda med
styrhytt och en salong, där passagerarna kan söka skydd. Båtarna
bör vara a;v f!skebåtstyp. Vid angivande av: de ·här angivna ·riktlinjerna ; har 'fartygslnspektionen
helt följt. lagens bestämmelser.
Ansökningar om dispens kommer
Inte· att ·tlllstyi-k!!8.: Illen man hoppas nu att då a'l(görandet kommer
mot ~i'Jgens slut detsamma· inte skall verka ·allt 'för besvärande
· utan att nytt · båtmaterial ~kall
kunna skaffas fram till· nästa · säsong~ . ... . '">
.
Som nämndes 1 början har ·deliria trafilf. 1 ·Mölle pågått 1 Atsitllliga årtionden. varemot: Ingen .In·
vändnllig' i:estil från mjndlgheterna fölTlip. 'JlU i anledning av att
saken .påtalades ·Den förut om·
skrivna "Paddan" ·anskaffades av
båtbyggal'I!'
av~
Sl!lit·'SOD1''år'1950 och den .

·Gunnar
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Hört och Hänt vid Kullanäsan

Mö/les första ·ha"':IJf~s( .
blev succearra~emaTig
Sällan har väl så mycket folk
och bilar samlats i' Mölle och vid
dess hamn. som. då Mölle kvinnoförening på lördagskvällen drog
igång stora nöjeskarusellen .med
första hamnfesten för att skaffa
pengar till sitt vällovliga arbete.
Man hade stor tur med vädret.
och ung såväl som· gammal, bybo
såväl som sommargäst, sågs denna
vackra kväll svänga om I dansen
med stort välbehag till Karl-Eriks
trevliga orkester. Det är förunderligt vad en sommaooans på
bryggan verkar upplivande.
Kvinnoförenfugens kassor fyll·
des snabbt såväl i dansblljettkassan som I tombolan och· vid kaffe·köket. På väggarna i det . senare
! fanns en trevlig "gobeläng" av
: papper med fagra blomster .och
andra sommarmotiv, förfärdigad
av konstnärliga medlemmar i styrelsen. Kaffet fick strykande åtgång och innah festligheterna var
·slut tog också varorna slut, vilket
är . ett gott tecken. I tombolan
plockades både trevliga och nyttiga
vinster och lotterna hade stor åt·
gång. Fruarna Nanny Rifve, Gerd
Killman och Gulli Svärd skötte
lottf~rsäljningen med den äran

I

Ukspm fru Klara -Andersson ·och
hennes många medhjälperskor I
kaffeköket- och serveringen, Ordföranden själv fru ..Ingeborg Höber, ·fru Lalla Olinsson m. fl. stod
vid dansbanan och skötte kontrol·
len av att alla dansande hade försett sig med biljetter. Det är inte
att förglömma: att ändamålet för
kvinnoföreningens arbete är att
skrapa Ihop erforderligt kapital
för den stora reparationen I varm.
badhuset häromåret. Av den stora summan på c:a 20.000 kr. fat·
tas nu endast 3.500 kr.
. .
På · sÖnd11gs~tenniddagen fort·
satte festligheterna trots sämre
väder. För dansen och musiken
till speciellt för barnen anordnade danslekar spelade då frisörmästare Knut Nilsson, handlande
Ake Sahlsten, stud. Bert Knafve_
och Bertil Unger. Mölle. och sommargästdamer 'ledde dansen för
de små och orkestern biträdde.
Mycket folk hade också nu kom·
mlt · tillstädes.
På lördagskvällen hade särskild
polispersonal utkommenderats att
ta.hand om den stora bUströmmen~
och anvisa parkeringsplatser.
.
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- Det svåra vädret över Kullabygden ·har inte varit lockande och
mAnga. somma.rgäster har tröttnat
och .farit hem tiU sitt land !gen.
Inte att undra på förresten.
Mölle har varit vålSlgnat med
vatten ·i år.- De stora kulvertar,
som ·vinterns vattenflöde · framtvingat har- nu börjat på att komma på sin plats och fick vara med
att ta, emot detta vattenflöde vil·
ket de gl.vetv>s räckte bra
för
även OJll det var rikiigt. Krapperups gOdsförvaltning. har också
ställt i utsikt att så mycket sig
göra låter hålla sina diken öppna
och dika ut den s. k. Lyckemosse.
Strandvägen liknar · efter den rik·
liga nederbörden mest en salnllng
kant i lamt stältlda tvättbaljor. En
peruumentning av denna sträcka
hade sparat många pengar 1 fram·
tiden och . kllI19ke blivit en den
wckraste strandpromenad i Mölle.
-" _ _
.
.
Nftgnn har omtalat, -,att de.. mar·
keringar som av Mölle Vanner
upp&!ltts vid promenadväge till
·
.
n
Håkulll ~te sku1le rk,cka ända upp.
Disp. E fverson meddelar dock,
att brick~rna satts \lPP s'A. långt
som det finns träd och sedan är
DIMl uppe på höjden så gott som.
Möjligt. är förstås att någon varit
nog ofin att ta ned. någon eller
några brickor, som satts så tätt
att man kan se från den en:a till
den and~ Ett i så fall ovanligt
dumt tilltag. ·
-

tUi

vetvis Europaresor · gärna gick
med på och sil får Håkans 16-årl·
ga syster följa med i stället,
Di~onent Elfverson är gärna
viililig att skriva under pil att HA·
kan personligen är Uka trevlig och
sympatisk som han var då han
framträdde på televisionsskännen.
Att han är ghld för resan som företaget bjuder·pA är inte att ta fel
på. Vid sitt samn:antriffande med
hr El~vers~~ var hans enda och
med. dJUP kansla sagda ord: - Jag
säger tack ?.Ch kan inte annat
hoppa'S det sager allt.
- - Vi tycker som hr Elfverson att
det måste vara roligt att få göra
något för en sympatisk ung män·
Diska och önskar lycka på färden
och ~tuleraT E~paresor till sin
trevltge resenär. Säkert hade mAnga velat vara i HAj!:ana kläder.
Men vem vet. Kanske de bemödanden. och arbete i forni av kun·
skapstiilägnande 8 om nedlagts och
•
.
bl. a. medfört resan, kan ~rra
fler av våra ungdomar, om mte
till samma framgång så dock till
strävan, som kan ge gott utslag
på många
dra sätt.
·

an
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besak.'hlirömdagen, då den numera

:" Hörrdchj H<.r·;·~: vid Kullalläsan
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De överdådigt .vackra och varma
sommardagarna fick ett häftl~
avbrott genom . mändagsstortnen.
På en plats som Mölle är det docl(
ingen fara, bara avbrottet inte
varar för länge. Skogapromenadel'na är fortfarande tjtJsiga och an,
blicken av det mot klipporna bry~
tande havet är. en syn som mini!'
en inlandsbo på semester inte får
uppleva och som har en oerhört
-~usande inverkan.
- - -:Måndagens strömavbrott var
också en besvärlig historia, inte
minst.för. de många hotellen, affä,
J;eI'.Jla och glasskioskerna på so~
puirorterna. Allt. va.d, so!ll .~~
t frysboxar oc!: Iq:lskåp tinar-upP.
l:>ch ! _kanske forstöres ockaA.· DeJ:l
)mm inte har försäkrat kanske gör
stora förluster, för att inte tala
o~ ~ärllgheterna att få utspisnmg m. m. att flyta i!A: higen
ström finns. Då det inte finns cen·
tral vattenfö~rjning · bl. a. I
Mölle fungerar j1,1. inte heller· ho, tellaniäggnlnga~s el-motorer till
hydroforerna till de enskilda vattenanläggningarna, varför vattenkl~setter,. badrum, tvättställ och
kö~slokaler blir ~tan vatten me9
åtfoljande besvärhgheter för hyglenen, bekvämligheten och matlagntngen:. Varar ett sådant ström
avbrott länge är det väl rent av
frägan om att man får gA ut i byn
på enklare anordningar enligt
·gammal~. beprövat system,. som
,ll;lte har_ med vattenf~rsörjrungen
att göra.
,
.
,

·

··

.

Succe blev kvinnoföreningens
hamnfest, trots att man inte hilde
det bästa väder andra dagen.· Man
har enligt ordföranden fru Inge-

borg Höber di>ck' uppnått ungefär
det man önskade sig och hoppas
komma igen och göra det ändi
·J:>ättre en annan gång. Den ut·
lagda dansbanan var emellertid
förhyrd och måste plockas bort
under måndagen. Man var dock
glad att ha fått disponera hamn,
plarlen, soin enligt fru Höber åi'
den ideällska platsen för detta
slags tll!Ställningar. Folket deltar
l festligheterna och under pausel.'
kan man ta en ·promenad ut _på
hamnpiren och komma Igen. Dansen och andra förlustelser
inte heller ·särskilt· dyra och det
lackar ändå .fler och kanske oclcF.å
jter !in!IA,J;11.er ~g!!r,än o!ll man
-1rulle ha ~talt '.~yrt inträde ·ilen
Sedan lågt pengilr på en massa
andra' saker. sedah. .
.
_ _ _
-. ·
En del närboende tyckte kan·
ske att det var för mycket folk
som samlades så långt ut på kväl~
len och vill inte gära ha · detta
folkliv som en stående rätt. Då
det· gäller. byns angelägelJbeter,
eller egna föreningar är maJl dock
beredd att vara med på noterna
och inte' låta något missljud ·höras
på nligot sätt.· ,
.. ;
Kylnnoförentngen funderar p(l
att köpa ett eget dansgolv att
lägga ut vid behov inen kommet
kanske I att begära' tillskott från
samhället. På. flera orter i KUila:bygden har man redan· skaffat sig
sådana golv och det -har till ocJ:i
med hänt•att byns "egna" musiker
medverkat vid midsomrnarflranrte
på annan ort där, man ordnat derr·
na angelägenhet.: En Slik som ·g~- .,
vetvis inte borde få förekomma. ·
-GQ ' .
1
":

{.() f

var

-GQ

och artigt bugade .och tackade för
. resan . tilil Rom, som Eilropåresor
. genom disponent Elfverson bjudit honom på. Resan startar m'l!d
Europaflyg4från Stockholm i början av augusti och fortsätter sedan
med buss. Företaget hår varit generöst 'och inviterat både mamma
och pappa med på färden. ·Famll·
jen •består dock . av rem syskon
1 c:>ch då föräldrarna tycker att litet
· glädje· och uppmuntran · borde
komma ·även någon av de andra
sykonen till del,. hade
'föreslagl.t att få utbyta någon av syskonen mot·. en förälder. Vilket gi-

man

l72'.''Tisdagen 29 juli 1?58

IHyresfastighet:
·

i Mölle·

· dryha~_på·sammanträde

; Bl'lllUlby bostad&konimitte har
haft· liammanträde med · ·llinil'IJostiidsdirek:tör HBDS Malmsten,
11\lalmö och· förste· byr:.dfrektör
Weiner -'~t·" 1"3present11nter för
kommunalnämnden i Brunnby ocJ>
l\lölle municlpalsamhälle, . Man
dryftade frlgan om uppförandet
av en h)'l'ellfastighet I Mölle.
i
. ·.Dlrektör'Malmsten lämnade upp:.
'gifter: om utsikt;er till -lån och öv~;.ekonomiska villkor, storlek på
insatser och hyror m. m. I sammanträdet deltog även bostadasökilnde. Det framkom att lånemöj·
llgheter står öppna men det tar tid
V att 'fä, kppekontrakt på ·marken. ·
VV,' Byggnadsnämndens ordf. ingenjör-Klas Pawsson upplyste att det
ett onfråde ·på' .cirka 7:000
kvallratmetel<'som 'sai:nhälletc bord,e

I

i

lrums.

'dDltqp&: · ''Myndigh~:' ~~~

~tf~.skall~~på

· '
Vattentillgång om män· gräver enskild brunn för· fastigheten.
·
Det återstår nu först att försältra sig om erforderlig mark till fastlgheten och sedan undersöka bostadabehovet samt villighet till.köp ·
av sådm insatslägenhet som- ·här
planeras.
•. .
·
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Mö.Zle Vänner piJ årsmöte

·Hört ·och ·Hänt vid Kullanäsan

Föreningen Mölle . Vänner höll re Olle Länsberg, fru Gerd Hillman
Grindvaktare och f. lantbrukaren ställande att kunna inhandla sig en
årsmöte · på .Grand htite\l . i ·går o,c h d!r. Gunnar , Ek..
.revisoEdgar .Lindström vid Kullabergs verklig souvernir från gamla tider
kväll under ordförandeskap av rer omvaldes !ng.. ~as ·Pa~lsson
Natur
hör inte till dem som fick i den bygd man vistas i och över- I
'disp. Frank Elfverson, som omval· och dir. Anqers Nilsson ... At:savg\f·
medalj vid bolagets senaste års- huvudtaget hör väl en god antikvl· r
<les till ordförande: I tur avgåen· ten blev ofötändrad 2 kr.
. .
sammanträde. Han har inte varit tetsaffär till de mera höjande insla- €
de styrelseledamöter · skeppsmäk· Förslag framkom om att man
med så länge i gamet att tiden gen i ortens turist- och varför inte f
lare Henry Nilsson och köpman till nästa år skall anordna fackel·.
räckte till. Inte desto mindre har vardagsliv.
· John-Erik Johnsson omvaldes. I tåg genom samhället ned till ham·
han i och med nästa års ingång
Hr Brolin hoppas· också kunna
stället för köpman Harry Wran· nen och avsluta med dans. Mening·
ett decennium bakom sig i'· bola· utöka och få sina samlingar ordna. c
fors, Lund, .som avsagt sig, nyval· en är också att samla : medlem·
gets tjänst och överhuvudtaget kan de på ett annat och mera ändades författaren o"lle Länsberg. Sty. marna till en utflykt i bilar till
han räkna lång tid bakom sig pli målsenJigt sätt i vad gäller stil och
relsen består av disp. Franlk. Elf· den vackra fyrbacken vid Kulleps.
Kullaberg,
vars jord han tidigare kvalitet än för närvarande. Vi kan .
verson, ordf. skeppsmäklare Hen- fyr en vacker. kväll i solnedgån~en;,'
. .
bara önska lycka till och hoppas :
ry Nilsson, v. ordf. polisman Bru· Nästa årsm~te s~all u .. en festliga-, · bru~at. ..
Lmdstrom har tidigare om- på att väderguden för hr Brolin 1
no Johansson sekr., köpman John re utformmng an motena hitin· ;
nämnts för ' sitt ·stora vetande om som för alla andra i semesterpara~
Erik Johnsson, kassör, författa· tills.
.
·
den svenska och ·enkannerligen diset skall vända den soliga sidan '1
· Kullabergs flora. Nu senast har en till rätt snart.
1
doktor i Bromma genom hans för·
Med gamla tiders Mölle och Kul- .
~ medling fått sig tillsänt exemplar labygtt- sysslar också skriftställare '·
.av. månvi?.len, ·Lunnai:;la redi~~a, Ai;iders W. Mölleryd, Hans bok om ~
som inte ar ovanlig här men i ov• Molle :;;,....Kullen''i- gau;ila,. ·tld~ ,.
r!gt...kna~past för~ommer. Så vitt nu (ortåkrtdi~ ~å:långt ' ~tt cie~ '
bekant fmns något exemplar på under"tryckll.1fi8 och korrekfur.fä[· s
Kiiinekulle,"men lär där vara frid· sandet:pågå'r ~Det lär 'inte att ta· fei ;
lyst. Så . nog kan Lindström sin på att hr Mölleryd är full av lycka '
SVenska' ~Ora· alltid.•
och entUsfaSfn inför den påtagQa C
I
Mölle konsthantverksshop uppgiften, soni så välVilllgt stö.its t
träffar vi an.tikvltetshandlare Chris· genom anslag. från Längmanska
tian Brolin I full färd med att res- Kµltur{onden och Mölle municl- F
taurera en gammaldags hög barn- palsamhälle; Och intet kan väl helFredagen.18 juli1958
vagn. Han ,beklagar det dåliga väd· ler vara tacknämllgare än att få ·
ret soril .särskilt vad gäller efter· lov att bringa till allmänhetens I
säsongen gör att denna inte lrnn kännedom allt det gamla ·material
väntas bil vad man hoppas på. Det om hembygden som finns. Men det C
är en ak~ingsvärd samling antik· finns också anledning för allmän·
viteter · och· gammalt konsthant· heten att vara tacksam att så sker. ·
verk som hr Brolin samlat i sin Av vad vi hunnit att se av korrek·
utställning. Särskilt lägger man turet . tycks det som verket skulle
märke till gamla ler- och keramik· bil både sakligt och väl tillrätta·
pjäser från Höganäsbolagets forna lagt för sin uppgift - att hos sena
tillverkning. Hr ·Brolin lär vara tiders barn minna om det fordom· n
den antikvitetshandlare som · har tima i bygden som bakgrund och v
.:Styrelsen för föreningen .:""öl.les·1~14arna ,~id: 'in'farten::;u; ..Kull~- '
)llest av dessa pjäser i nordvästr.a Inledning till en modernare .t id och g
Vanner har haft sammantrade på bergs Natur$· ·:område.:'. Vägeri .;'t lll ·
Grand Hotell i Mölle .under. ·Ord- Unamosseil'• börjar." här• ··och · är ! Skåne. och det vill ju inte säga. så en nyare stil. För oss som i det s
:förandeskap a;v disponent Frank markerad med. gula plastikbrickor, ' . litet då det ännu trots allt finns dagliga Jlvet sysslar med handlin- 14
m~nga sådana saker ute bland all· gar berörande allmänna ting, där
•Elfverson, Mölle. Vid sammanträ- som fästs på träden vid.'stlgen·med
mäll.heten och kan övertagas vid gamla handlingar och uppgifter r
· det hade . man en lång räcka ären- metalltrådar. · Vägen ,., tlJI HAkull
auktioner
och då gamla hem eller kan vara både svåråtkomliga och 1
den att behandla. 'Bl. a. genom· börjar vid .samma ställe eller närsamlingar upplöses.
·
svårtydda, ehuru givetvis mycket ~
gicks alla förslag och beslut Inom mar.e bestämt vid skogstrappan
föreningen för att man ·skall ' få mitt emot Wallenburgs bar och . Ehuru hr Brolins utställnlng än- värdefulla som· förklarande motiv
en överblick · och ordna verksam· är markerad med samma slags· · nu kan sägas vara . ganska hete- till ännu bevarade företeelser, är
heten på ett för samhället och plastikbrickor, för denna väg dock · rogen och sålunda upptar såväl det med andakt man tar del av
! sällsynta och fina rariteter på om- gamla protokoll, uppgifter och bef~:eningens .~ndamål bästa sätt: i . röd färg. Det är .att ·hoppas att
, Forenlngen ar · som bekant rela- kännedom om · dessa ·markeringar J rådet s~~ nytto- och bruksföremål slut. Fullt förtrogen med dagens
samt. mobler av senare datum och uppgift blir man knappast utan en
I tivt nystartad.
av vandringsvägarna snabbt skall
·mera i · alJttJogestil är det ganska tillbakablick då och då som också
Sitt . första framträdande hade spridas bland allmänheten och
• förnämligt att denna affär kommit kan utgöra en rcyttig ta'.11.keställare.
den v~.d mld!\ommarfirandet i år, tu_r!sterna så att så många som 1
som forenlngen tagit upp på sitt möjligt redan · i , år skall kunna· 0 att hamna i Möl~e. Värdefullt är ·Det finns all anledning för de flesprogram att arrangera. För fest- hinna njuta av de vackra promena. t· också att man shpper se de s. k. ta Mölle- och Kullabor att skaffa J
s souvernierna som är så vanliga i sig boken då · den föreligger på 1
platsen vid stationen beslöt man derna.
vid sammanträdet att låta b• · ' I fjol gjorde föreningen fram- .. alla affärer på turistorterna: Det bokhandelsdisken.
måste vara mycket mera· tillfred·
-GQ.
1
k~sta uppsättandet a.v j':'.rdfasta stl!-.llning o~ att få sätta upp flagg.
bankar, vilka visat sig val fylla stänger for international flagg.
sitt ändamål just vid midsommar· nlng .På lilla hamnarmen men av
festen.
olfka :anledningar . 'kunde · ·hamn.
Den som tradition redan vordna styrelsen ·inte gå · med' på detta;;
båtutflykten ua:kelsken till Rans- ~u ~ar man 1· stället tänkt:' sig att
vik med efterfoljande dans vid försök~ pJa'c!!!'a. . flaggstän.gema'·v1d
Ktillagården kommer. att · i år äga · P.~kenngsplatsen ' strax· ·norr cim
rum torsdagen den ·24 julL· Om Hotell ·Kullaberg och ·hamnen. Där
väfil'et då blir. dåligt väntar man blir de ·vi.il synliga ·från · sjön och
(
1
i till ' nästa· dag, ··fredagen den 25 Inloppet och · uppe· från samhället
.j ~I. Detta evenernang är . både men tyvärr 'irite från huvudvägen
!stämningsfullt och trevligt . och för dem som närmar sig hamrien
!bl'.likar alltid dra ·fullsatta båtar; på stora vägen och Järnvägsgatan.
som under musik stävar "mot · Som sista arrangemang ' för
Ransvik. · :
året ·efter utfärden och · ·årsmötet
Flera saker. av vikt för turismen planerar föreningen ·; aysl~tnlngs;
står . på forenlngens · program, fest på Grand Hoteu;· · .· :. , ::· ' · .:;
bl. a. uppsättande av ·orienterings- .
·
· --- " ·
.. ·
tavlor· i samhället. ·Flera .förslag
förelåg Vi? . sammanträdet, . 'både
I
kostbarare och'' enklare.· Man'·skall
P Il '( i! p, ~ b
nu, ·~ndersöka de· Öllkil 'Projekten: ,
0 /'
'
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Mölle Vänner .-pla~er.ar- J
. olika ins~~g .: i pa9.:orien

l

l

9 ) /

i·, -~b.i11g

av .J>romenadvägu .
.; Det har I många år· påtalats ·att
pr.o menad• och vandrlngf;vägarna
på' berget · utariför AB" KU:llabergs
Naturi område in~e varit utmä•k·
t.<1, Dell11a: ·angelägenhet· har . nu·
ombesqrjts ·av · Mölle Vänner i vad
avser 'de ··tvA viktigaste ·promenad~
vägarna:·".tlll' Unamossen' och · ·tut
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flera -tyskå turister .~;11 kli1146etg:'

. 'Pi Grand Hotell i Mölle har un·
:•;den gingna veckan residerat
<!:1-ti'representanter f"ör resebyrier i
lVlistberlin, Erlrh Heidke frän Han·
'sa Reisebnrean, Erwin Schmidt
~rån Reisebnreau West och svens.ken J..ennart Llnder från Schwe~IHChes Reisehnrean. Besöket in·
~är som t>tt le<I i den nya giv, som
5venska Tnristhotellens Riksf"ör•ond, vars vice ordf. är direktör
::nnna1• Ek, lancerat i somn1ar.
Det har naturligtvis i alla tider
rarit vanligt, framhåller dlr. Ek,
att resebyråtjänstemän i hela värl·
den besökt eller inbjudits att besöka olika turistmål för längre
eller kortare perioder. Det har då
gällt att avbeta så stort område
som möjligt och 1 det senare fal·
Jet har man bara hunnit lukta på
de olika platserna och med magen
full av välförplägnad rusa frAn det
ena arrangemanget till det andra.
Någon mera ingående kännedom
om de olika trakterna har det inte
blivit fråga om. Den nya given består i att resebyråmän. nu främst
från Tyskland och Berlin, inbjudits att stanna en vecka pä ett
turisthotell i de olika turistcentra
och med utgångspunkt därifrAn
skffa sig en god blid av orten och
trakten.
Under besöket i Mölle har således de tyska resebyrimännen
med familjemedlemmar fått se och
lära känna allt vad som kan vara
värt att veta om Mölle och Kulla-.e_l:'.~en. De fortsätter härifrån till
f::!8St8d för ett lika långt uppehåll
'är
·
.
I •
·
I M"öile gammalt mil för tyskarna
• Det är inte att ta miste på· beTlåtenheten över att ha fått se Möl·

~ fu~t~'f :~ s:ö~~y:
na allt sedan turistllvet här stod
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De tyska resebyr4männen under besöket i Mölle. Fr. v. Eric Heid.ke, Lennart Lind.er och Erwtn Schmidt . samt dir. G. Ek, MöUe.
·
. ··
. . ..
.
.
.
ofta är så att en begynnande an~: ordna och är .uarmast en formasamling av pub~ drar ytterugar. litl!t. _ •o ;;- . "(::~:..
•
människor .med sig..
• ."
l Vn!f~Jl
!!t J Mölle har diResemöjhgheterna till och fråri rektö~::Jm!:'•
·~.SO!ll vilrd vid
Berlin är ju också nu mycket selghSeelllgtur.e'r, till Lund, Malmö,
goda genom tlllkomstei;v av SJ:s Bjärred och-l..andskrona, där man
nya färja "Trelleborg''. Det tar besett .olika .sevärdh1ter. Samti~igt
inte mer än c:a ~tta timmar att som denna . gruPP varit . i M<!lle
resa från Berlin till ·Sassnitz och har andra ·grupper på lnbJUdan av
sjöresan med den nya förnämliga Turlsthotellens Riksförbund vfs.
färjan, som 1 och för sig är något tats 1 Tylösand, 'Lysekil, BoVallav ,ett flytande hotell, tar Inte mer strand. och. ~mstad. ·
än 3 timmar och 40 minuter och Det .är- .att. hoppas. att Mölle och
kan företagas såväl dag- som natt· Kullabyg!ien skall stå. sig gott i
tid? De tySka resebyråmännen be- konkurransen med dessa platser
tonar också att resan genom öst- om den tyska resandeströmmen.
tyskland inte stöter på några åom Efter sammanträffandet med de
helst "svårigheter. GenomreseVi- tySka resebyråmännen tror vi att
•rum går lätt och smärtfritt att så skall bli fallet.
.
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Hört och Hänt vid Kul'ana-san
l,j

i sitt högflor under tiden före
första världskriget. Man finner
fortfarande trakten underbart vacker oc~ anser att här finna allt
vad man kan önska sig - en här·
Jig luft, skog och berg med vackra
promenader, ett härligt friskt vatten och rika tillfällen till bad och
.rekreation över huvud taget. Det
är klart att ·Vädret under vistelsen
i Mölle inte varit det allra bästa,
men kanske detta i och för sig varit ägnat att på sitt sätt ge ett
gott intryck. Dåligt väder kan man
råka ut för i hela världen, men
med Kullabergs rika möjligheter
till friluftsliv i alla former, inte
'minst fiske etc., kan man även på
'ett nyttigt och ·nöjsamt sätt för:driva även ·cte dåliga dagarna;

Att Kullaberg är vackert är en avta och stoppet närmast blir att
. allom bekant och känd företeelse. hålla undan för bilar som inte ,
!Det har också- beskrivits i många finna.
·
verk och artiklar genom åren. Att Det har dock dröjt länge med
j få en målande beskrivning. frän borttagandet och anordnandet. av ·
!predikstolen är kanske· inte så tavlor,, där gamla· skall bort och :
;vanligt. Under den gångna veckan nya till. Vid 'utfart.svägen från
;hörde vi dock kyrkoherde Gunnar Grand Hotell fattss ännu en till·
;Rosendahl från Osby som en lik· liggstavla om förbud mot vänsternelse i fråga om människans hopp sväng och vid Cafe- Centrum finns
:ge en så talande och ·vacker bild ännu en stopptavla med tillhörani av molnformationerna ovan Kul· de förvarningstllvla som enligt
; I_aberg, sedda både från Bjärehalv• kungörelsen inte skall finnas. TVeön och från Höganäs-hållet, att kan råder därf.ör bland traflkan·ingen av den talrika kyrkopubJ.i. tema om man. skall stanna eller
ken kunde ungå att· få ett. av de inte. Det är att hoppas att Vägför·
allra vackraste skönhetslntryck. valtningen snart skall hinna ord·
Vyerna från golfbanans nu ef· na dessa detaljer så att ingen sig
ter regnet mycket vackert gröna själv ovetande begår lagbrott eller
planer lämllar heller intet· övrigt fel i •'trafiken.
· ·
··
Tyska g1·nppresor planeras
att. önska. Från-kullarna väster FigelViksklubbell · har· på tvi
1
om
Kullagirden
står
gröns)am.
dagar
sålt
slut
på
lotterna
i två
Man har nu för avsikt.att lägga
berget och Skäldervlken oändligi lotterier. Intresset var sålunda
upp gruppresor på bl. a. · Mölle i
augusti och på så ~ätt locka tys- •vackert mot himlens blåa kupa. stort. och dragningen kunde hållas
karna till Mölle på nytt och inte Massor av mllnniskor njöt också långt innan den stipulerade tiden
·
minst förlänga säsongen. Direktör i söndags av det äntligen återkom• var ute.
Ek framhåller att tiden är mogen na vackra vädret och .friluftslivet Vinnaren av vinsten i det ena på
berget
och
vid
fyren.
en
förDlimllg
av.
en klubbmedlem
att vända den tyska resande.strömEn vittberest familj har i &igar: inköpt och broderad linneduk men norrut. Tyskarna har efter
kriget i stor utsträckning rest i
na återvänt till Mölle. Det älo di• blev innehavaren av lott nr 76,
motsatta väderstrecket men är nu
rektör Eifver Elfverson med fru tsndlikare ~reta Ryden, med
positivt inställda till Mölle. Sveri- och barn som nästan på d~en ef· vinteradress i Hälsingborg, <><;h av
ge har också allt mer kommit att
ter ett Ars vistelse i Tanier kom.- vinsten i det andra - en pläd ligga bättre till i prishänseende mit hem. Resan från Afrika per biI :På nr_ 66, fr.u Alfhlld Jönsson, VII·!
och man hoppas att detta också
har efter avstickare till Italien ta· la Bjorkebo, ,Mölle..
skall bidraga till ett gott resultat git, c:a 12 dagar och har gltt bra.
Fru Ryden blev ~ förtjust i den
av den nya given. Vad som felas
Hr Elfversons företag, som bär det vackra duken och over tu.ren. i ~ot·
är emellertid reklammaterial från
klingande namnet Ets. Suedo-M& ~riet att hon spontsnt 1 glädJen
Mölle och Kullaberg eller hela
rocains s. A. Tanger 1 Marocko, overlämnade 20 kronor extra till.
Kullabygden. Framförallt borde har krävt chefens personliga när· klubbens kassa som bidrag till
det finnas en film eller bilder som varo en tid. Hr Elfverson.'.cycker des~ verksaml:let.
.
.·
kan projekteras tiIIsammans med det är skönt at komma hem ett 81 det kan man ·kalla ·en. glad
musik. Här är en uppgift för 11>- 'slag. Vistelsen i Möllli-hemmm :Vinnare! ·
-GQ.
kala o<:h regionala initiativ och
kommer kanske att sträckå. sig
samarbete för att hos tyskarna på
över vintern. Även om det är. oroll·
nytt väcka längtan till sitt gamla
ga trakter· dllr firman residerar är
resemål.
förhållandena inte direkt jämför·
bara i '.l'allger med dem· på andra
Sommartid ett önskemäl
stllllen t' -Nordafrika. Arabernas
Ett annat stort önskemål, som aversion ."möt '·de vita finns.'. dlilockså· behandlats av Turisthotel· j dock. Möter'.mau.en'åral,l på.gatilli
lens Riksförbund och nu i Nor·
.det hända att ~ tränges. ut
clisk'a rAdet, är frAgan om somniar- ·kan
i· körl:>anan• ·Respeittl!n för· de .Vita
tid. Man skullEi komma ifrAn de syns ·.ockllå,.C.llär'"• av:':S:llt•.• att: döma
långa· och mörka. augusttkvällarna
y>ai'a-pä:-µ · · ·
- :.. ,c_,;;c.~> · •(',:
och ~ mycket mera nytta av· ~
ViJ,dle<ien ''ge,len: oni:-clagen J,x!rja,de ett par tfini.
lliat'.'ti.digare'.~--:-. -, -','" -.: ":',,,:;;.\(
. Och'Vad!~. är. ·Kan "mBn"f
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-· närirso.ooo kronor dyraue I

Kommunalfullmäktige 1 B~by
liar att . behandJa elva ärenden vid
nästa sammanträde.
KiUlarmlistare Lennart Dahlström 1
Arlld och Arilds municipalfullmäktige.
har skrivit till kommunalfullmäktige
och anhållit att kommunen sk.all göra
utredning om campingplats vid Nabben. MunicipalfWlmiktige ville att
'man skulle köpa ett område tillhörigt
Wmglrds, Hll.lsingborg, ·och J. Olssons sterbhus. Kommnnalnllmnden anser dock att i pågående generalplanearbete 1niår °förslag om omrlde för
camping vid Nabben och att kommunalnämnden i framstll.Uning till Wingårds.deklarerat intresse f5r ~öp av
mark varför bordläggning föreslAs av
framstll.llnmgarna.

"

•

oin /

byggnadsarbeten 1nglr de ursprurig- (400), Lönenämnden erimar dock
liga kostnaderna för personalbostads- ~ man 1 fjol i fullmäktige ·remittera•
hus och kylskåpen och elspis8rna in- de . ärendet för ."inkommande med ·:ino-

går 1 ,de ,i.nya kostnaderna för· elan· ti:verin.g, som ej avhörts, cich föreslår :
lllggnlilg.'' .'
·
·
att ersä~ 1 avvaktan.På.svar·
. ·. Länsstyrelsen hal'. skrivit till brand- upptagas tiU nuvarande belopP. )irom~ 1
styrelsen ~h anmodat denna att med- mnnalnämnden instämmer.
"·
'
veriy. till att er&Jttning för utryck- Arbetslöshetsnämnden anhåller att i
nlang till kommun av .främmande i l!taten för 1959 reserverat ett belopp .
brandkår slcall ersättas Il.ven om rek- på li.000 kr. tfil arbets~~tgll.rder J
vlsitlon inte skett erul!ft I 90 i' brand- pch; koinnmnalnllmnden instämmer.~ ·.
Jagen, dvs. efter framstll.l1ning av :Till föreningsverksamhet tillstYrker '
brandchef. Qrannko~ och ltommimalmll.mnden fö]Jan~ aDs1ag; ·
Höganll.s vill dock inte va.ta med om förra ~ts . inom parentes; H~
brandsliclmingsavi,.l eller -~skriftliga samrealskolas skolresefond 400 ·(~); :
förbindelser, .men--~. hJ°ll.li> d•
~ttsringen 1Brunnby1.000 ci.OOO)~ ;
behövs .och_ att, ~ttning ~ ~~å t:öreningeµ Brunnb, i~ttspla~ -~~ ·
efter: av .lll.nsb_~ören faSt- .(2.500), ~es idt'Ottsförbun~ ·.lOQ ·
stlillld. taxa. 'Brunn'l;ly ·'-'brandstyrelse (135), Fören.· Svalövs Jantmanriaj!rqla ·
.föreslAr · fullmll.kttge att ersättniilg 500 (500); kulturhistoriska fÖ~
skall ·utgå itlll. hJilPancie brandkir för siSdJia Sverige 50 (50).- AiBF:s. . .
fr6n ~ :kommun enligt för .varje lqllav4elning, · · Höpnlls " 200 ·'(100) ,
~ gillande •tariff som faststll.llts Musikfrll.nijaildet i K~bygdeti · 87_ ;
av lll:nsbrandinspektören och om d~ ($75), Höganäs museum. 200 (100), :
~ bralidklren blivit kallat Höganäs ·teater och före~ör. :
av mimdliewe~ ·Kcimm~ip•Jnimn'cieii ,eritng · 200 · (100), sis-bibllO@t
förordar doek ätt ll.rendet · Aterremit- Bl"!J]Ulby ·150 (150), Skånes. bldndf&..; !
terås till brandstyr'elsen för ~a ~ enklg 50 .(50), Centralförbuiidet -far
halicU!ngar ·Died iri-annkoinmunerna. - llY~rbetSunderY!sning 60 (0), 'Skå·
'.·Kommm•lnl!mnden ·.anhåller· att ·nes .SGU-distrikt 25 (~); Kullaby'g~ '
~;tillsätter_. förval~r- dens.lKllF~föi:entng 5Q .(50);-IOGT,~

:.sl

H-ögaiib civilförsvai-sförening ·har
gjort fralnstlWning oni att 'föreningens verksamhet skulle omfatts samtliga kommqe,r inom. Högaall.s C?l:vll:'
föl'SV81'110mrlde '. och -..namnet ·;har
ändrats: ·till iKullens ciVilförSvariförening. Koinm1maln!l,mnden förordu'.
doclt avslag_ med motivering att civil·
försvaret' sjll.lvt anordnar .tilJlrickllgt
med kul-ser och att albiill.Dheten nll.ppellgen .klnner behov. av att frivilligt
ytter~re U!~gp d.!!tta· slag/,aV
'.verksanibe~ , ;
• .
. ·
·r. · gan~ÖJ".~nll.rshemmetiNyhamnS- <5;0>. De lungsj~s kon~~rf'
'I
_Höganäs
. . stad har aJislagi.
·
t 500 kr.
;men' .är
... beredd
att.om
...fullrilll.k- eriing. i. Höganäs. 100 (100),-·Skll:i.
·..es
till ·~de av. ~lefonpassiilng
.~:
'vidal:e
ska~- dessa tul'.lst~Utförbw;ld 200 (200);·K~
samband med· !Akarjouren och· i. fralil~
· - · : : . · : ·· - . .
turistförening .500 (500},
ställ:b.tng .. llJllM!tt att övriga··be.·tjin&d4! ~'•u.o.~ Jiari ~av. Iö.ne- ·hem.·v.irn· ooo <500), ·sunski1'lirä'Ddk.ommuner '.- .Brmmby,; >: ~o~rp, n!!"*1'ncteri' .'.tilliitjikt . framstilihl1ng ·Yr- kår.sf'~bUJ1det· · 150 · (150) ,' · ''•KuueDs'
Kattal'p och Vll.sby blir· bidraga. kat 'i>å 'ått bibllotekarleDs ersättning skyttesll.llskap ':100 (200), och .::Rl14
Föi: .Bnimi.b:v.s,.c:lel med haPt:'~7 icr. tör :ll59 ~·från ·,6 ·kr:· till .6: 20 .1_ ·mr&e~ · ~llltr.ets 10.0 c1o0_>:·;~::~'·i~~'.· ·
Hilsov~den tillstyr!Q;!r .bifall. tllmJleD, .eIJer 53 ·.kr. per år. Kommu- _·Sammanlagt tillstyrktes av .. ko~
. SkOJScyrelsen- vill ha'· ~·;an$)8g ~,anser .eineXerti4. att.~ ;ni,~ltmncie~ (ramstll.lh$gar om;~;
på 5.000 kr. tör reperatfoner och flh-- ~ '!l_tglende lölien Il.i' tillrll.ckllg och slag till fören'fnpr .och t'örbund"mect
bll.ttringa.r~ som .BllminanJagt går till aystyi.-ker'. · ·· · ·. ·
· . · ,
· kr. 8.6QO/Det sajnmaniqml beiOlsPii
7.000 kr. IfommnneW!mnden ~ '~ö~ trec:IJe året i följd har brand,sty- av. med angivna bidnigssummor •in•
ker; För :pengarna ·skaH utföras fÖI"- relBen yrkat. på en erilttnbig ·till ·komna ansökningar uppgår till .~.
djupning ·' ~Y '·sjunk))rimn . vid - bostll.- brandChefeinneö "1.000 ·kr•. (f. n. 800) 9,900, ·-vlirför avåtyorknlrigarna uppgliderna "!,. Brlicke. 1.325 Itr., avloppsled- och till vice· brandchefen med 500 kr. tiM över cå 1.500 icr.
ning för regnvatten 'för 'samma ._ 935
.
k.r., tillltoppling OOb. ändring av av-1
lopp vid lll.rarbostll.derna i NJ'hanm•
lltge' 1.200 kr.i grus tiJJl skolplanet och
/ 1 _,,,,.
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<tpls
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I
:..~~~K~1i~r·~~:r.kl':·/I
Den' .... · '· --~för om-'
, ocli .'~~<·lh-UDh:bf '.Alder-' ;
de11:. ~ ~fh~ ;f!?.lk.s!,t~~ _ tillko~~

doriisbem

eoo.ooo

I

g1cit :~1Ölit · :Pt'.
k.r.
· Den 26/8 bar det. gjorts 'en oi:D:kalkyl, ·
. varvid
kolilmit frani till ait
k,Ostl:iaderna .slaille .uppgå tm. 47.000
kr. mer och l!Ocfabilimnden anhAl1er

man

nu·'hos ~e··a.it. få'''dlsPOnera
, ytterligare, 50'.ooG ·kr."'°'för-. &rbetena.
. Kostnaderna .'!>eräknas ~unda, de ursprungup .inom ·Parentes: byggnads. arbeten 346.953 :.(249.QOO), vll.rme-, och :
· sanltll.r,a iDBtallatlone,r. 80.328 (6~.000), j
elektriska , . - installation.er . 45.000 .
(30.000);· inAlnin~r1>4i!ten pikl. tapeter 27.160 (34.300), 'hiss8nltiggning
25.000 (29.000), ·köksmaSkiner 12.941
(13.100), kylskåp· och · el6plsar · O .
(1.210), tvättmaskiner 2.000 (3.800),,

i

koJiBUl'lltloDSkoStnad.er3~.600.(35.300)·,

im'e001ng och möbler 30.000 (40.000.),

planering . ·.och
plantering 28.000
ci2.o<>P>. ~<!Palbostadshu8 o csö.OOO>
övriga'. ·. of~tsedda kostnader 12.018
(~1.290). I omkal:kyle~ kostnader föi'I
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)~:Ört dt_k ,·nafit ·v;d· Kållanäsan

,:i~t: yar~_ -~ Va.~-..:~~p~m- ·gen~m'av~t~g av ·~s-;ro~ent

t un~ .den ~.fjor- av 4et i .bc?kslutet upptagna vär~~rs perioden har· fört' med d,et:.J,>å så ~t~ $lP81'!,-~Jl~g_
. ~J' ett ba~e son'l ,a}drig förr.. ~n;i 11)'4 s~pi~ i re~!!: pengar
-'" .- ,

.

~ppt under denna;f, 8oihmar. aom!' dock inte. får användas till
: Saznhänsool'Ila, somi·~'m.~ l~ ~ostruicler u~. till' nyan-

r_ -

•
i
i

i
1.

r
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-

digt nu s~ so~.~· av fast kapital',ell~ meflytt, har flitigt u~at.b;lc:IP~ rä. genomgripande förl)ä.ttringar,
'Sen_. 1 Fåg~vik~:. Att ... tr;lppol', tilf- exempel hanmantAggnlngar.
bryggor och ~dra badµ~er pet k!ln givetVis. inte bli ;frAga om
gärna_ hår setts på, plats_,.så}änge Så stora belopp på den: nuvaran1!1 möjligt är naturligt:·- och bör d,e återstående · värdesumman,
i.1
~r sä länge. vli,ciret möj- men <Samhällets strävan i . dett.a
. .. medger friluftsbad ,och hänseende är beaktan$värQ; då det
··~ .inte. sätter i och för- behövs ytterligare föibättringm( 1

wa

~-~: ;,~ ~Jorna:

~'.'~=~~tie~:-~---~-

. .
. ..
it:YariiJ.badhuset har haft: en rela- gjor1; ~ms~ng _·tru·.·~~t,l.~ goc:l säsong tidigare under. det tel'.llil om .bidråg: öeh J,aD.fishövdin~ 'ridåµde_, däliga vädret. Så hur-~ .'stiµIM.'·slg '.~d'"sift.'~~lleJ?e:
.~ äri h8r det klin man bada i sök i. somras så vitt· Vi klin :f~
~i;llle..:f{vinnoföreningen har· ock- Väfvilligt ,till de~_:.~_')lölle ~
Så eft!!I' si.nC'senaste. ansträngnin- te är reguljär fiskeluiinh'.fär.. mån
~ .~t ihop de·. återstående d0ck tänka sig at~ 'btd?aget, .fAr
:Jil.edel/ som samhället ·-iagt ut på utgå av översko~ på ,~~~~t
i:ej>ara;tionen av varmbadhuset för.:ino~,'~ätar-~.. -'.:. 5:,, · f;: ·
~märet. · Därmä· är'; vederbö- ..·;Det är att hoppas· att hamnsty·
~(J,~_i;,fond.,-;;t.terStällda och _:relSen- ~11te_·s_kaU°~h~ ~ta:j~llt_
f~~ ~ orn"den Så' vill. in- f~r länge j>t, besk~ OciJ. :t;;,.~: ~tt
~sig. PA~at.t. '.~ligara 'örbätt- ~t ~du.it.. Ji'iS~e!t&JI?;l :~JJ.er
t.ll'::J:>y~den; och': inrednirigen ·i _i,l!.~~. Ha,~e:!! är d~)illt!o~:.~"'' ~wie~· Taket ·på byggnaden är tr&J:pJin!t~ · J. Ml)lle",.in~· .:!!8en
~ ~; l: beh<>V .av. fömy_else och, det rJ.k,84a~C~l1'. .· ~i,;, ·-~~. ~~11(1}~ji~er
, . , , , torde . vara. ett,.· t;ejält: tegtll• ~~;r:l f:!eJ.!!l~)VaC~ .~ndageii<j~r
tajt ·aom är. 'både staJ>llt(tiW octi -~tt'. tn~:'.+;;u.·om ljö. ,.~eif:i~i~
l:lllllg!: i. underhåll .. även\ ··· · · · :- lårnas "'..~,.. ·bäta:J::"' ini~.llTid

·~Jfaffntngen. ~. ·~Yt-bai:J~#.:~~ -~:llln.en: .ät. ieg10. '~.'?:;~- _ • ::;:·:. ·

se1,· som stär·;·stg· bä~~ ..mo.'~ ~ ~ · ..
än'. m111n1nt"°uiV,llndfgt;·ocll''enr'd~I l.1_·
nya badkar är .bckså. öDSlmirdå sa~
•_ker· Men. ~1*- sagt '.ROm· byggdes
i · inte. på., en . dag och det· går ju

r

:-

c;:~.:frä~ ~tagoL
.. ;
Vild=,

· ''

-GQ. ·

.

iden olösta
oni
~ · med f~rni1dri_11· ~V Ariette )
· · ··
lqlssons donationsfond till sam.- 1 _ _ _ .... .,..~-"" .
1
ets , f&rskönande; . I MöUerydS , Enligt. uppgift i bO.k~n -om .Mö.I- 1 ;
· :framkastas ·a~· _man· ~e 1 Ie-:K.v.J!~ll Skuile:-~öll~ ~-~ 1 .. !
läJ,Jµla göra~ en,, minnessten till I raY'slt$1dig . samhäµ~t n~.
mtnne av möllebor; som har gått · 26:000~kt. ·är 1910 och tQt.alt i hilm1
1bort på hilvet, ~vetvts .ut:an att : ·n.en ~-fr.am · till .1942.. ha,.: ;ned1a~ l
han sätter detta förslag i samband . 253.s.as;·::. kr. vara~r~, fl'.äµ_ ..sta~ 1
med fond~n. Uppslag~~-~ dock : :u;t~:ikr,· Totaiar~menanskillna- 1
beaktansvärt och bör väl tjäna bä- , ·den skulle då bli detta -datum när- 1
:de donators och samtliga jnnebyg- ;
j}().000 kr. saJ.Iibället tilliQdo. I
.garei; böjelse oc~ Intresse.; Ma~ 1 Dessa b~lopp . har . ein~l~ertid an~ 1
1fär dock komma ihåg· att en sto~ 1 settS 11,tgQ!'a. ringa~ J:!llel'.' µttE.it tµl- !
,del av Mölles både forna och nu• skott .till- samhllll~ts . fö1"llögei:lh~t ·
'varande välstånd tillkommit ge- och' rulr giv.etViii av~Vi:tS.under :
nom sjön pch havet och. genom < ål-ens lopp. Frän 193~. som vi_ har :
'dem som där har sin .gäriling Och 1 haft möjlighet att kplla i tln8äng- ,
trättar ett gagnade arbete i Ian- l liga tnventärier, ''-_har: til_Ig~n :
, ets och samhällets tjänst.- _Säker· 1 hamn,n · upptagits med · fö!lande
:!igen vore detta ett gott_ satt att : beloi>p: 1~9--'-1~41 c:a_ 2!),~.·:~942 •
1 he~ duktiga och modiga mänS 1 so.509; 1943 ~,500, 1~195Q :c:a ~
\insats. Kunde detta mtnnesmärke : ~7.00Q , kr.'• Ar .. 1!}51 vi9togs :
!också
!ä sin plats i nifheten av 1 ciociten'..radikal ä11dr~ _i d~,
1Strandvägen eller hamnen så att ' poster;.-Hamnens värde nedskrevs ·
;den om möjligt också kunde ses l på ·et~ bräde med. so.ooo· kr. .-och .
från donators före detta hus kun- l har. iiiltsedan· ·upptagits i bokslu- .
de man kanske anta att alla liyll- l ten ·till det~ belopp;;Med tidigare ·
punkter -och önskemål vore upp- l använt: , ~vs~~gssätt , ~nqm :
1 kommunerna. .·._. ~1,lnde JI18% ._. pr!lk
fy\lda.
· _
Det är nämligen utsagts; a~ do· 1 tts)4;~get. av'slui'Va h_?r ~lll. ~elst ,
nationsmedlen inte får anvan~ .1 mee:t-:;·påföljd .. at~', for~öge$ets:'. ..
till· sådant som skall utföras me- 1 sWnfuorna"minBkade u~·att nytt
1 delsf'skattemedel, ·ocli då. är fr~· ' s 'k. <lita.mkapital, a~'tte!'I:
Detta ·
Igan om inte detta si~ _vf>re det ~: DlJ~int_e)ängr~~. tör' lil,g., ':tif.:a:D '.
bästa. En kommitt6 :bör. tillsät~ · av~IQ:"~yµin~ :.i;1~A.~,·. akt;lre;ras..
för frågans beredning, såvida inte 1 d. v: s:: ·bekostas genom' ~~~
samhällets ordinarie. organ :ka . 1 tagand,e ~v , 4ri{!smedel på. di1ft· ;
antas vara tillfyllest; Under all8 1 budgeten:.·_,,, ,,., ·· , .. . . • ' · . ,
fÖJ.'.~llanden ~bör' donator .närs~- 1 _H)mllens , Atei:stående . skuld:. i
ende ~rsoner beredas ~llfälle att '. forin av ned.Ja~. ka~italr· på 1.000
ta del av framl\omna forslag och · J.tr0'. har nu: öekså'. ,:under ·ett par
anföra sin mening;
· år börjat 'avskrivas· ~vt d. v. s.

i
I

~

mare.

:'Kullahus<,1·:.(Molle
. ·:· . ~~f.: .?~!!~:=
skall

' ' äierbli närirlg~tälle·
.

'

. .

.

, · K~'8 i 1'1°dll!'• sedm;nJ.e~a .An· stående hotellet. De~ var som sait
ton -, Bölz K lL re&J,>ektive Pan· i slu:tet på 30-talet Och början. på
Thom.as~K~· m11Jl8pe)s. och mu- 40-talet. Dess lunchbord var· mye.sild~ksfa))iik; .. sin:es stå. infiir ket känt. För det facila priset å a,
e~. nttt ·sk~e, som·. ·mera. inrarar kronor som visserligen sedetmei-ä
m~t' vad.· \letta forna Hoten. tbic1- höjde8 till 2: 2s, fick man ta del
·.~~·van···''..·t i MöJles histo.ria.
.. ··
· lav. ett jättestort smörgåsbord och
°' Painla ~otell Llil~ qppför- en myckenhet småyarmt.
av. byggmäsuiren:· bCh hoten~ övriga måltider på det trevliga
niannen och rums·nlaka S. B.·och stället, vars dansaftnar var väl-i
M:athilclå ·Llildsti'öni Och var' 'iäi- kända och intima, stod naturligt.;·
dig!;.,,1910. ;Det·::.arevs. sedariitiOm: .vµ; ipte lunchen ·eftf:!r i fråga om

des

~~e~a~'.~W~fi~fä!t• ~e;:älP::~t~·~-~~.

!örliuian
'~ · d'en
· ··~no.ur
'· ··· ''~ publiken.
. , i:Ulde''b
. . , yggna
. l!llDtlhdes
. .. . diµ'':
. . . som
. fl,ugor. ..

~~ ~ ~n9~PaD9e ~~ kring en "Ockerbit, f;r()ts, ~tt 'biliSsitnt'band med att Jiötenröre!Sen men, då inte. medver~de PA samdär övertogs
den k,äildil. hoten: 1na sätt till förflyttnfugar .från en
direktriseh 'fni Lana .öllliSs0n ·år ort tiJJ en ·allnail s0:m rili ·. .
·
1988,. dotter·., ifil.'. ~. Kullahus fyllde .~edes ~i:i(stor
~dström. ,,,:' >?.O:' · . '' : ; :'<>:· uppgift som n.lriDgsswie; 'i' den
. L Rörelsen döptes då om till KUUå~ ~ti~ turistorten Mölle ~ inte·
i

av

;•,.• ,. '"'•·;

~uS. och ana ~-envar niiiiD$ $1. ~ so:m nöjesef.#\>l~~ffl:rjariB'Jn.ed
:J!:~µgen' def'fiieV~. Q(i1:;S'f~ hyfsa~ .nöjesliv bJåild;\.~:-. ~de~·

. m börd'ets,;:blv0r

hlldei~'.-

ena

qpgdom, Hotell

..

.

. \..ocksl'

''"''''<il:P~
Varnä. ·av · MöUe~' :terräs&Cåfe; ·

niA!antiäS't'. ;_ :Kar1::Erik ·' Aiider&sen
ocJ:i fru- LUridin. soin .J:iar:ifäF av-

Sikt att' restaurera" och' cimi'ilcira
, bYariaiien OCh- i densamma driva
· Cate.och.~~·~··~.ock~
; Så menblgen att där skall ~ordnas danSaftnar och att A!ong etc:
skall ställas i ordning så ati &ammanko:mster av det ena ·eller. andra
slaget skall kunna förekomma.
Även bOrdtennisklubben har · en
tid stått •utan lok81 och kanske på
· nytt kan få ett· utrymme att hålla
l\till i, vilket har fltGr betydelse. för
-qngdomens ~d i samhället.
·,överhuvudtaget torde orten vara
betjänt av et't billigt och bra nä!ringsktälle som· lveil · under ·vin·
~ern' kan öppnas för tillställningar
I, 11 . en proper och trevlig miljö
· Byggnaden torde också, helst med
målarmästare Anderssons egen insats; väl lämpa sig för återomändring till närtngsställe. Tillniurade
lokaler behöver endast liten ändring för köksändamål och toaletter
finns m. m. Matsalen torde också
vara ganska lätt att återställa, när
fabriksutensilierna är avlägsnade:
Därmed torde cirkeln åter ha
slutit sig och det gamla· hotellet
återuppstå i .en rörelse, som min·
ner om det gamla. Det är klart att '
det för näringslivet och utkoms- ·
ten i orten är önskvärt med in\~ustri, :men när detta i nuvarande '
tid trots alla ansträngningar som
gjpl°tt i detta 8Vl!eende att i bygg.
nii.den ,µirymma ny indu8trirörelse
inte lyckats, får. man kanske vara
glad att fastigheten kommer· ·tiil
någon :slags användning, som kan·
yara ~V-11 nytta och glädje~ J?~n
toinma:' och öde byggnaden · och
tåmteri har verkligen- inte-. gjort.
ågon människa glad..

·1
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I

I
I
i
I

·r
·1
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'
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__._

..~
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· På andra sidan i samma

kvar~

ier häller man på att lägga ut de.:

~ åv det planerade avloppssy$temet för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av Möllevå~tan, som
i !~qesten. till en början på en bit
1 egenhärtdigt påbörjades av sjö: kapten Gottfrid Krabbe. Även för
detta område- har det· sin betYdel·
~:. dl oDlJ:'ldet därefter .i· vad. av- . ,,
ser av~opp och gator. är. till stor
i1_d~P·' utb~ · och l~pat' .f~r · 1;1o, sta:dsbeJ>yggeise. ~ ~da område
~om f~r.·' niil'Va,ran4.~. Ugg'er ·.väl till

i

'

•

.

~f

•

•·

I•

'

-

. .

' •:

•

·~

.

•

- .... ?~---

fÖr att omedelbart tillgodose detta
önskemål. Efter länsstyrelsens beslut · att stänga genomfarten på
vä'rngatan vid Bagger.Jö.rgens:ion
äi" det också nödvändigt att MölleVlngsgatan blir ordentligt öppnad.
för traf~,
.• .
.
'
·

t

·De;-s;-ra frågan om aDiäggan-l
de av . den slutliga delen av den 1 ,
avskärande avloppsledningen I ;
Strandvägen 0ch sammanknytan·,
de av de södra och norra avloppf!- ·
· !lednin~äten . i ett' -renin~er~.'
' :kvarstår dock. Den har enligt se-'
naste beräkningar· kostnadsberäk· '
nats till 'ii milj. c:a. Då är ändå
vattenledningar inte med.
' Den s. k. Lyckem9~se, som ställt
till · så mycket ohägn under det ,
vattenrika året -58 häller nu pli'; .
att utdikas. Krapperup genom : •
skogiimästare Erik · A. Eriksson '
har konsekvent tagit sig an denna l 1
! uppgift och nu är· det att hop~:i-s l i
' att denna olägenhet skall for- j :
:; svinna.
·
Ii
I Toaletterna vid hamnen häller !~
också på att få en välbehövlig 'i
' uppsnyggning både in- och utv~- ·
digt. Skall belysningsfrågan vid \
hamnen någonsin få si,n lösning
borde 'det dock vara önskvärt att
en liten ledning inleddes i denna
nödvändiga inrättning för att inte
tala om vatten för spolning och
tenhAllning.
, ,c
GQ · 1

I

rorsdagen den 23 okt. 1958
. I

Stor3: penningärenden inför
Br:nnnhy kommunalfullm. '.
koirun~~mäktige
~ch
s~- l
!

Brunnby
skall 35 proc.
på Brunnby skulle
sammanträda på tisdag 1 Brunnby na en kostnad av 7.000 kr. KommU- 1
folkskola med skogmästare Erik A. nalnämnden. föreslår nu fullmäktige ·,
Eriksson som ordförande, varvid att godkänBa förslaget till · samarbl!- 1
bl. a. staten för· nästa Ar skall fast- te,. 1 utredningskommitten skall· ingå. i
ställas. Drift-. och kapltalbudgetema fullmäktiges och nämndens ordföran-. i·
sluiar var för sig på belopp över de och kommunalkamrern och att
miljonen. l>essutoin förl!Slås gOdkäii- valberedningen skal1 göra ·upp f&r;, ·
nanlle av plan för · utbyggnad· av slag till ·delegater i den .ständiga
va-anläggning i Nyhanmsläge etapp samarbetsnämnden och att komm'u- .
Ill samt upptagande av 40-Arigt amo- nen åtager sig de 7.000 .kr. för utre~ ;
teringslån för d!!tta ändamål på 1 ningen, som upptagit!J 1 1959 · ~
, miljon kronor•. Vidare fö~ger för- stat.
__
;·:.
,slag tm avtal med H~nas stad och
Själva avtalet med företal och
i Väsby kommlfu och samarbete. i vat- bilagor är förvisso ett intressant d~
tenförsö.rjningsfrågor. Skatten ·före- kument. Grundprincipen och · mou.j.
slås dock inte höjd i detta samman- veringen är givetvis den brist på w~
hang utan :bllr oföränrad 6 kr. per ten som finns eller .befaras· uppstå
Skattekrona.
.
·
samt de kostnadskrävande uppgifter
Inför. 1,an4Sfiskalen skall hållas för. .sOni kan uppkomma att skaffa vatten ·
handllngar. om den nya polisdistrlkts- utanför kommunerna eller städerna.
indelningen0 '-&Oni efter sammantrii- Man vill skjuta på detta tm fnimdet ·med · llrisstyrelsen troligen kom- tiden så mycket som möjligt.
mer att·:.bll. ett enda distrikt. PolisI sambanil med den nya staten
nämnden llverlämnar ärendet till full- för 1959 föreslår kommnnalnllmnclen
~···för. utseende av två_ ombud. att t111 markexploilteringsfon4en ~
Soc1aJ.nllmn.deil. föreslår att full- a vsllttas alla inflytaride förslll.fninP'
, mäktige '·~ fastställa namnet på medel och inte bara 10.000 som
.·
'det ombyggda · ålderdomshemmet till tllls . upptagits, : 23.000 . ·kr; · föreslår'
Björkhaga, som fått vika vid omröSt. ~råkstagan ur .den särsklldå- skf!';
ningen inom nämnden.
teregleringsfonden. Om skatten faft.'
SJtolstyrelsen gör ånyo föi-nyad stlUles t1ll sex kronor ·står till, flin:.·
framstlUJ.ning. angående installationer mäktiges förfogande 85.755 kr. ,för
I Bnmnby skola för ca~. 15.000 kr. oförutsedda .uigifter;
5.000 ~u.:
Detta . ärende. hll sedan september reserverås för ·: eventUella. -arbetS'usa:
1956 vimd.rat mellan skolstyrelseh, hetsåtgärder ~10.cioo. '.la"· im.;,:.~~
kommunaln~d~ och .kommunal- ~ . ~v ...~na~enslo~
~ utan att komma t1ll
e~ tidigare l>eiilut,
. . ' ..· ,, 'i'·
för8Jllhi,O~·:n1an .inte .vet hur det' 1
~budgeten.''.~utai· .på"<1~16:~i~
1
fram.tiden · likåll .' blf med Brunnby kr.;- varav t1ll kapitalbudgeten '.ay-er.;
s~!il.: ~~ . ~ _;-:slailfv~~behållas eller före11 7,4.0~ _kr. ·Stöi-iiia. J>~st111:fii(_,~:
!il.te. ':trnder Ucten' :!Jai'. medel av~tts, såviU .utgtrts,::som ~omstsl~ ''llJ>P.:
,:r;egilr''skolstYr'.eiiien tU 'skolm~det med/:402.375:'''0Cil'
att 'yt~~~i;.090,iki-;_ <~ll. åvslit- 3-08.~.35;itf.>$<>Di iijo~-~-r,;~~
tas .1 ,1~.~~ ·. stat•.'. -~ommµnalnlµnh- ter.. på ..resi>~:: l!27.410~la\(~ .'.:156.790

.
I

varav

ut-

så

att "iar·"ditgen

:!':i ,~,=~i{rlJe~;:r::i::.t~ laii
~pi;~~~:u~~si11~P~!~~~~t
bAr high-.#*1:

få användas,-~ Sig de Jiµ ..~ ,_-.,_
~ä~t~ing föl'.esla"gna:_eller 4e·,.,fö1'"Ut
avsatta; · förrllil deli kOminlt~. inom
skolstyrelsen, som arbetar med. ·betänkande angående vllkil skolor som
skii.ll . finnas, hiir 'framlagt sitt för·
slag och skolstyrelsen tagit ställriini
d1irt1ll. Skolläkaren har i sammanhanget· uttalat. sin t1llfredsstäellelse
med att Skolan upprustas' siinltärt.
Kommwiamämnd.en ·har 1 ·egensk•p
av hlllSovAr'1s~d , inte tagit stl!µning eller gpan!Jkat 'ärendets sanitära
sida. .
. :
.
.
I augusti 1956 biträdde• kommunal·
fullmäktige en föreslagen överenskommelse.med Höganäs och Väs~y om
samarbete I fråga om. vattenförsörjningen och den. tillsatta kommitten
framlade i september sitt förslag.
Man skall ·undersöka möjligheterna
att ytterligare öl!!a grundvattentlllgångarna, som beräknas kosta 50.000
kr. att fördelas mellan Höganäs, Väs1by och Brunnby i förhållandet 7:4:3.
På beloppet erhålles 'statsbidrag med

"'? /
,/'" ;::

1 /

•

/ ' . I, , / : ; • \ ••
·-· .,1;: .._. ,- ~"-"'-

1.15u5o kr~ oeh;
största ,post\k11stnad~ .under;: p~
rings- .,: (leh: ilnläggningsverkSainhet
den : ~öflit 'omtal&de. miljonen ·för ;V..:
etap:PeJ1. .'m ... i.' ~yhamnsläge, . som
under sl)001f1iai.t1olien t1ll deniia bu~
get s~lf :uppta:ga,s:~11ås_om. .iän
ti~eln .' f'bUQisf~. Y!W,'µgåre ,
kaplt,aIµtgifter ·.enilgt ·tidigare· ·beslut
är: delpoSter . t1ll . pensl.Onlli-sheii:Qriet
20.000 Jtr.·,och t1ll lldel-dobiiihi!ittfueiä
o~byggilll.d · 25.ooo kr. - T111 än!o~
rmtrar på µ111;>tagna tidtgare lån likåll
användas 79.550 kr. och under. ...drlf~
ten upptas till ränior å dessa· lån
60.700 kr.
.
,
På _delstaterna för driften märks
ett par små men nya utgifter. För
pensionärshemmets
skötsel
åtgår
4.000 kr., som minskas med hyror
1.000 kr. Vattenverket beräknas kosta
23.500 kr. mot vattenavgifter · 3.000
kr. och avloppsverket 48.000 kr.. I
dessa driftutgifter . ingår' dock lnterna räntor etc. som bokföres som
inkomster på finansförvaltningen. Un.
der några år kommer ·således såväl !
vatten- som avloppsverk att dra med .
sig driftsutgifter innan verksamh~
ten allmäl\t omfattas av sitt verk·
samhetsområde och anslutnings- och
vattenavgifter börjat inflyta.

ui!der ·

------------------·--------·-··--

·-------·-----··-·-· ------··- - --

· &.iii)Dlilil~ä~'.1ri~ ~~y ·"fäder"
1

l3runnby kommunalfullmäktiges· tion· över·'~ Eric
sammanträde under ordförilnde- Rosenqulst.
skap av skogsmästare Erik". A. .. ~:klubbades· på ·mlnlh"e
Eriksson, Inleddes med parentii- än en och en halv timma, VQI'.aV
I
- '
25 min., gick .åt för· att bevilja an~

~ ='!.:!mi:~~ ~~=a~d~= ~~

s·

-N ST tisdag 30 sept. 19

--·----·--. ·-- ···-------- - ·.

.

Isom ansökt om bidrag enligt kom·

I

Bru~hy. fi~k ·nytt.· ~onstver~.
Vid

'med

len

gArcJagens sammanfride
äldre kvinilllg' arildsbo; 'Full·
kommunaJhllmiiktlge. fick mäktige uttalade sitt varma •tack.

kommunen mottaga eu n1*t k~ för· gåvan och ~omm.unen·.fAr· nu.:
verk av. kmistnåren Tage Hög· ta en. fund~ på. var.~~~ !

·
Stockholm, som lir mAnglrJg ket skall placeras.
' ..· · · · · '
:::i-margiist
f Arild. .
. :
Före förhandlingarna hö!I Ord· I
För ett par Ar sedan skänkte för:mden sk~ästare .Erik :A.:
·1

'

hr -Högqvist det storslagna konst·
verk som nu·pryder Brunnby fullmliktigesal och i gir kunde alltså
fUllmäktfge glädja. sig It en ny
konstdonation. Denna gäng var
det ·en oljemålning föreställande

l
I

.

Eriksson · högtidlig ·parentati:On :
över avlidne fUIJmäktigeledamo- \
ten trädgårdsförman Eric. Rlii!en·
quist ~.s minne. hylla~·~ en
tyst

.

yrkande fritmkommlt förelåg endaSt n!Unndens förslag om 50.000
kr som antogs av fullmllktlge.
Ett förslag frän brandstyrelsen
med anledning av att länsstyrel·

mmut. ·.. · . · ·. ,
·

.

·

1

Svådor återremitterades till styrel.munalnlimndens tillstyrkan· • med sen På förstag av kommunalnlimnundantag för Kullens Skytteslill- den för ;Ytterligare försök till överskap SO!D fiek 200 .kr. fast kOmmu· enskommelser.
·
nalnämnden tillstyrkt endast 100 · Från · biblioteksstyrelsen hade
kr. Detta berodde på att anslaget yrkats en tinilönehöjning med 20
till ·Brunnby hemvärn hade ansetts öre eller 53 kr om året för biblioböra· hÖjas"med' en 100-lapp och tikarien 'vid fOlkbiblioteket, som
man ·hade i nämnden tänkt sig att stöddes av lönenämnden men !K1JD
pengarna. . kunde disponeras av kommunalnämnden yrkat avslag
1
:bägge sammanslutningarna. Ansla· pi. Fullmiiktlge följde kommunal,gen till föreningsrr.a har tidigare nämnden och avslog framställnin·
meddelats.
gen. Samma öde rönte en fram·
Nya ledamoten tridgårdamästa- ställning från brandstyrelsen om
re Evert Larsson hälsades villkom· höjning av arvodena till brandchemen.· '.
·
·
·
fen och Vice · brandchefen. Full·
· Framställningen från Lennart mäktige hade dl samma fråga var
Dahlström och Arilds .municipal· uppe för ett år sedan velat ha· stySamhälle om markförvärv av kom- relsena _rttrande · och pekade nu
inunezi för anordnande av cam- hllrpl.
p~ts Vid Arlld bordlades på
Till arbetslöshetsltgärder under
förslag' av· kommunalnämnden· för 1959 ~ reserveras 5.000· kr och
att mån skulle avvakta plglende si var det dags att klubba föreu~, . ·Bankdlrekt,ör ·Ivar ningsanslagen.
Nilsson, som varit kontaktman i
Fullmäktige mottog även . ett
fljgan.
. . ~ör. ~. sterbhus med. konstver~ . sAsom meddelades i
delade; att förfrlgnjngar gjorts an. gårdagens tidning. Konstnärens
~~ti:;zliop1m,unl!IJI!, beredvillighet namn rlkllde: emellertid på grund
a~.:~· 1ui.äj'k;«1cb,': till .'vad' pris, av hörfel bli felaktigt, han heter
men af;f :aiah'iDASte"'i{Vvakia gene.: 'l'agti Hedi'.{vist.

I

W.

~~·~'·'~·~d . .
· ;Nämndeman·- ~Henry.:.··svensson

~de om den för Arild så pent. i

bla frågan .; .om fridlysnjngsbeslu·
tet. Det ·är.,"ej ·rätt.·m.· ot :Arilds be.
fol.kniDg och'affliiii'tnlln att.defin·
te finns ti.Uglng till csmphigpJB.ts
i närheten. MaJi kan 'inte hinVisa
.alla. tfiJ.:Milllehllssle:~:~ också
på 4eJtöa ~platiPOJntlde bör· skyd,.
qa&.:,Man får .väl · dock avvakta

.~trednlngen. ,. ,

:.

· I fråga om kommunens anslutntng . ' till ,; Kullabygdens ctvilförsvarsförening· · · hade · kommuDaI·
nllmnden menat,att det.inte"fanns
ISå 'Storl;~.int,re&se. f~:~lissa frAgoio
utöver det:'som'~ . 4llisges
allmänheten· och · Yrkat · avmag.
He!ll"Y. . Svensson "ansåg •.dock. . att
,det"lalnde' vara·"Värd.efullt nied
'detta?~~bete· och :yrkade

~~ri~"!:~~·=
vara kommlliiens· SkYldlghet att'bi·
draga med'

.

' till

dettii.

lnål'~~~'Tedaii''=
eller··beslutats~OCh'-;yrkade bifall
till kommum;ilniimndens· avsJasii..

·~~~1~

slagJ:med"~'b:per Ar·'Som:·bidrag
~ ..~;?" tfll.:kostnadernli"för;
telefop~ c ~ör . jourhavande·

~~:::::;:·

med 7.000 .kr 'för•:..~etsunder-:

~; 3.k~~~Jpr>:~e ut.tif·,

.
yr. .,...........,..vgUter:Tfil,detta ~' indainål ''i ~erades·
ockst~~tt: ~li8are ..'ansla8&behov•
• kuncfe!komma:att·'uppst1. ·., · .
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· B~by liommdnauUrunIDrtiges sam-1.~ aV.i; ä~einingsmän
~-~ . ~{ ·
man.träde upptogs inte_ av många l;agare 1 sa:;::ri.=ukyl4.ige. Ersl~ ~f,
och' länga debatter ·trots de stora pen- med ~h
. .
.
. Erik ~-. · ·
ningfrågor som stod på dagordning- tare for dessa,-_ bl~y-~ttfrid ···. · · ,.
en.- Men så var- det också som för- .A,. Erlksson. och sjo P :· >: .•;·~. :"
·•
vaitare Linus Hasselberg i samman- Cron~rg...
,
~ .,,
· ':-"'.,,.~;,~.;i..,\•, /.7" -:,;,;./. ,!.:}",,-,..
trädets
elfte
timme
anmärkte. ·.. U:tövU. .. f.~redr~~ · P1~""''.' .;i?·''•:'- \1;~~~:'?'.'· ;.. '.it'i:::··~'t-.••,,... ,:f'.•:"'.
Miljonerna går fort igenom men det lade ordföran~en att. T~everket ~-' · : • · ·
(,..:,:, .... x ,. , 1. .·· , . . . .
2
kan diskuteras mycket oc.h.- länge om i
" -· '."
..
--······''<· f; a-:;; · _l

..

:;i~=~~a~a~1~~~~:!

_r

r;-~ :för~da

kommunen Vid· -över.Jiä~~ nlför · land$flskalen'.·.' om
den·}.,.,a ..:n1_................ ~•~il~1 .. 1.. - . . µi.

/

/j._ }f~/r_f~/tJ, i~'
(.) { / / '

omliÖga~~~'irtsägs

PolfsDlimiu:JeJis ordföraiide. lantbfukare
Sture. Nilsson och komnmnallramrer
Knut ,Freigard." socialnämndens försliilr .~ifil , 1Ull:rm; · på · Alderoonishemmet
:..;_ ~j~khaga {~ fa$t.stAlldes av· kom•munalfullmäktlge Och.. kom tlll användning redån undel- kvällens I-opp.
· SkolstyrelseDs ftamstäp.nblg :att fil
utföra sanitär installation· i Brunnby
skola bifölls på sA sätt, att . fullmfktige lade broms på u~en," t . allt
·1s.ooo kr., med nu beglrt~'!>eJöpp pA
:s.ooo t en;llghet med ·
iblm'd ··'

i

~

'v~" {is

' . . ' : '" , ..

~er

f'av

.bi.te ·an-

-~

1

~~ ·:~:~ .'e~-:~~~~~t:!

färs;k; u4'~: . inom · skolst;y"relsen
angåeride .de fra#itlda skollo~en:ia
I Brunnby kö~}:lD~~--~r·-:pA
att de~ kommer at~ bli .,m~gning av
skoloi:. Man bör därför.. vara_ föfsiktig
med· utgifter, så att mim· inte lägger
pi!np.t--- pÅ · lokiller · eller· byggnader,
SC?MNinte·. ~i:nmer· till anV!lndJ1.ing.'
Folkskolestyrelsens ordförande
hr
Gunnar Levin tyckte. det var glädjande att·-. fler.-. fått upp ög!>nen 'för den ·
· färä · vAra skolor 8vävar i. · Han'. hiide
. intet ·emot att pengarna konservera. des. Den nya utredningen är för· färsk
fitorittrik=:. föranleda förslag i

I

I

Rektor Bråhed . upplyste, ·att skol• styrelsen 1 detta fall inte gått in för
att ·"söka staisbldrag, · som an utgå
med 2-5 proc. till: mera· omfattande
omändringar men. också föranleder
dyrare· utredningar och arkitektkostnader.
·
Förslaget till samarbete med Höga.
f näs och Väsby i vattenfråPn antogs
, utan något meningsutbyte. Nämnde: man Henry Svensson· yrkade bifan 1
i till förslaget och ordföranden påpeka-·
de det viktiga i att rationellt utnyttc
ja de ··tillgångar som finns. Man bör
ej· bygga onödigt inom, någon del av
oriirådet och l:lundraprocentlgi; utnyttja· de anläggningar som finns eller
kommer till.
Kommunalnämndens .. xörslag att
!Ana en miljon till vattenavlopp etapp
III i Nyhamnsläge . mötte ingen gensaga, Hency Svensson yrkade också
här bifall. Folk$kollärare Gösta-Svens.
son. anförde ·att nytt i förslaget var
av igftal:lrandilispektören · pMor<k'ade
branllposter, 12 till antalet, som dock
enligt upply.sning av kommunalkamrer Frelgard inte ~r rördimensionerna och kostar 5.000 kr.
Btidgetdebatten blev' ganstca sporadisk; och för detta förslag har tidigare
redogjOrtS; .I frA~ om ålderdomshemmet·. ökar Jjld~ utgifter' och inkomster
Pä': Briln«i 1~V.-'.qmbyggnaden: Mer i>ers~i'1,af' 0ch '· f6tlJ,ö<lenlieter går At ·'Och
st§r.i:e' ~rsättiiliiP.r · kåli också vlfutas. .

· , · · lfilii" ·
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m~clpalfullmlUt~e
har Bland ön-1111:}~' ~·~Mder; :.~~
, -~ ~tl'.llde i Gy~röds· folk- aui.s- :~.~· .
..
del:i'.:•;-~.l,!00
• llkoui'"tilider ordföi'a!ldel!ki'P :av-·fol)t.- ltr.,fr_at,Wt~a .
.~~JJ;:~:~Y·
· skollärare G&ta · SveJISson, 'Sammån- nici,Pa~tige~/' . l'f<igand~-~i.6.125
'· ~rädet blev påde långt. oc.h intre.~t kr•. .'~vs~~8i:,·Jjl, #sta ·~~ar
'och flera viktiga frågor stod på dag- har. aktiverats• och.'.. l>Udgeterats·:·~
ordningen såsom ··btidgeten för· 1959 ·gålle.li(ie :: ~er -.och·· sålunda
och (örslag till ändring av gällande upPiåinla~· .medel. skall: a~~tta.s .tUl
stadsplan vid Sergeåntens åker och allmlin: ·! inyestedngsfond · med .•.. kr; i
. by stadsplan för Järnvågs- och Fågel- 6.202. . Antalet ~.skilt~nor ·~uppgår !
: Viksolm'.ådet.
·.
.
.
enligt·· 1.958· .års, ta~. :-till•· 29.68$
';-. ~~p!llniimnden ha~ gjort uvp ochc efteJ:_,·omrlUtnlng :iJ;i.ed
nya
.- _f~ . till torghandelssta<lga, · som ortsavdrageti.,, till;117,85~. Av., staten
g'i>Cl~gs av· fullmäktige med. den än4- tillskjµt~. .l):~oo,. ~tte!H's>!Nr,:,· ~gg
" ~·att ~an :v1n: att. torghandeln na~dens:. ~t .~E!rar; på
..a~l börja redan. klockan sju i sill- 12.~· kr; Jilinti•-~~~eiis.
-~ för. åtta. ?oi'ämnden fick i uppdrag på 1.2~ .: och. ·rt;JJbpun~~Y.\!i'.k~ts på
. a~ &öka faststäHellie. · ·
·. .
. 15.40Q,. ~·~~~llr'vf!.!~gu. ha 'int_e
. ,Det förelåg förslag att omlägga beräkhe.ts.f.,h~v.udatateAA.JSyrlga. b
·en avloi;>psledning'frtn RaraStolsvigen 19pp. Samman18gda· •.sumnpm föi; $ift. till Bökebc>lsv'igen och. nämnden ville utgifter uppgAI: · således tiU ·, 161.884

de

:;,ti;;;:: :u':.-~a:ö:t~1'1'!":; t· ··:· _·. · '~;:f.' ,.. ;. · ,: :t. ··:'.'. '·-· .
=~~~!%a;u: t:m!~~= ,._ :,. ..
..~ .:• .,. _:
lli-eiid.~
J ?' v .-'/ -. . , t ,k· t J'.;;, - .
. eil

kolli· nu :UPl(:igen i for.in ·av
aliinlµan frtn m~ipalnllmilden
· om vad &om .. Atgj(>.rts "'Under· ·tiden.
.• lt~lsen • har: hoa sjöfartsstyrill1!ef1 begärt- ·'pengar'.· im· 'uriderhåll
·• 'ilv:hliirinen' oeh hllrVict aven: berllkriat

--~~~~~ ...i~

·"" 'Redci,a~er

förilA&:~~Al!:''fol.khag- .
&kol.ekiu'aen· t: BrWinby'~Oc:h· Kullens ·

'tUrJstf6renini; .: söm· :'åtnjutit· anslag ·

'Och lades:Jlled g~nde till hand- .
~·····.

·. Fifrslag~fcSleiAg tili' dJspÖsitlo~. av :
ttµ. ~. förtogaD.~ ·stående 1
anslag 'för oförulsedda' behov. ·Förut .
har • ansJaglts ·4oo' kl';.·. till tryckning
av tiok ·om Möfle-Kullen samt för '
·Va!kostnader; som riu' faststilldeli ·till :
100 · kr.· TiU uppvakt'nfugen: vid ·''tele- i
stationens . avveckling · bevUJades .: 100 1
kr. ·och till skador å vägar vJ4 översvlimningar 1 enlighet med fullmll:tlges tidigare uttalande· härom, underhlll och nybyggnad av gator an·
--~ 5.800 kr.
.
: :_Protokoll. förelåg: :frln· sammanträde mell,an. Höganäs stad och Jandskommunerna om ny polisdfstrikts..
1ndelnJns inom Höganäs landsfiskalsdistrikt och lades med! godkännande
•till · handllngarna.. Municlpalnämnden
hade i ärendet uttalat, att den bästa
lösningen, som ny synes omfattas av
de flesta, lir att ett enda polisdistrikt
blldas. Man håller doek på .att samhällena får behllla sina poliser. 1Till
_de kommande förhand:Mngarna inför
landsfiskalen omvaldes · förutvarande
.ombud PQlisman Bruno Johansson och
mnnt~palnämndena . ordförande •
. Byg~den ~e begärt ca.
10.000 kr. till ändring av stadsplanen
o~ den s. k. Ser(ellJltens åker
och Järnvägs- och Fågel'Viksområdet.
Efter en längre överlllggning och utförliga redogörelser. godkändes förslagen men koatnaderna skall bestridas under ett par år och hälften bud: geterades för år 1959.
· Vidare beslöts på hemstillan av :
byggnadsnämnden att lägga avlopp
fram tlH det förstnämnda området
för Svenska cellulosabolagets semesterhemsanläggning, som skall deltaga i
kostnaden.
·Hundskatten fastställdes till oför..lindrat 10 kr per djur och utdeblte. ringen till munlclpalskatt till 1 kr.
.~ Budgeten för 1959 lir· uppdelad på
·en diifts- oeh en kapitalbudget. Hu·
vadstatell för . driften . slutar på
.;M.484' kr.. och )ulpita·lbudgeten · på
. !JJ.~. 1n'· Största posterna· berli~.l'!as
W:. anläggnings-· och planeringsverk:iämJieten mild driftsutgifter på 16.138
..~•-:' 91lh_ kapitalutgtftlir med 18.000. 1
'-.A,fftnverken · beräknas
förbruka ,
-~,lifi _kr. resp. 1 kapitalutgifter"l0.800. •
~~ : och · sjukvård" saimt aliJ!;llin <
·
"ber!Umas till 9.810 kr.,· varav (
,,J~;~~~'i~~ ·.. drift. 6.620.•. kr. k
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Försl·ageHill--indring- av· ginan- I samband med .filsi/u~~l~~ed.~iri
de stlidsplan i Mölle har uppkom~ hyr_eshus .i Mölle har frågan :lter
mit dels genom behovet att änd• blivit aktuell och fullmäktige' vid
ra på den gällande' planen ur ga~ ett tidigare sammanträde'· uttalat
tubyggnadssynpunkt och dels för sig för att stadsplan bör upprättas
att bereda möjlighet för Svenska för detta: område. Sådant förslag ,
Cellulqsa_ AB:s sociala fond att -i hade I.IU presenterats av byggnads- .
Mölle, u~pföra en störr.-: ~emester,: nämndt;!ll och mot det~: fÖ(~låg _~ •i
hemsaa~~g. som tidigare ut" stort.. ,sett inte några·,_.~!@"
förligt ref~er1Jts.
·· .· . · . mer .än · att man för. k~;
Melliul Ers'tabus Gästhem ·oCh derna inte kunde inbegripa· hela '
nedanför liggaBde fa~gh~ter skul• den del .av Mölle som inte/c~
le enligt gällande stadsplan utbyg~ ~odkänd stadsplan. Nu innefattas
gas en större gata - Björkeröds- i st~rt sett .bara områdena fkring
vägen - rakt genom berg och mo-· jämväl!sstatione~. och Fåge!~en;
. ras till myck~t stora kostnader. Des.~ ar i och for l!lig nog.- så in- 1
Detta .. har länge ansetts onödigt, tressanta, då tillf~rtslederna inne- · ,
då man genom br_eddning .av b&.. f~ttas och :fänsarkitekl'e;n · tinder 1 '
fintliga trafikleder mycket väl' -forhandsarbetena med ~ proc~ts !'
1
skulle. ~unna klara trafiken till E!å.k.~~;t ~-!!t,_~e~ i Jae~ä,:":!fliig!n,.: '.
.illomcoi;nrådehförekommande och att "~~li~ ~- ~l~pas.·,,..~ •,
förutsedd bebyggelse av 1· huvud- n.ya ~~ed.~n frå:i~Jiäls~borg
sak sommarstuge- och fritidskarak• skall Såleoes eiillgt for_slage.t ,kom.- ; ,
tär. Dessutom tilkommer, att den ma in på järnvägsbänken. ·Xligei- ·.
i planen upptagna ;Högkullsvägen holmsvägen - kc;llnmer ät(jplöpa •!
i en fram.tid ·kommer att utgöra strax- norr om Gylleröds··~ölor:
en- andra ~tlllfaFtsled till området, och_ . ansluta vid _.nuvarande '._sta'.oekså , denpa ·Ir].ytj{,et .'iivlranlagd µonsomårdet. Stati.ö.nshu8e~ ~el!
och ·g.jir~.. De ~jntliga kvarters- bibehållet som busstatiori; !(~'..På
gränsemä".'.ineå'ge. inte heller 'ett bangården, vld vars. östra Sldå lri-:i
sA •. siort. ~' · · · · .. , }>yggnadsområ-__f~~ga.z-na.. . ritats, ska~ .~~~e:
qe,:;,:&Om .
osab61ag~t ,;inköpt· ,ringsp1atser anordnas .fö.r. :~·~·150 ·
eiler-kontr. . ' t fÖrsi '·Å di>nlAJ ~.llal".·;JärnvägS 'tail nef; ...::,:hf'.t(a]n~
· t·
1r_eniiet !c....,
· · tti.,~.
ntfu-~es
~'trd_
+~
~
aue.·b~ggna
.. .
. . . ... . . ~e ·f1 ~-""
. ·. 1f'
den upprä~t :~rslag"<Jnne~de t~i_C?Ch möjllghet~l'.· -~1~~ ~
~lopande av :~l~a~ del av ~jörke- ~~'~-;tlllva~atages. ·~:,' :~:;,,:~;-i'!i.
rödsvägen__t?ch:ändMng av kv~ .'Det\1ppgjorda förslaget· · · e ·· ....
!~!1 ·s~t :i;i~mnq.e. av .I.tv.~~ ~lede1(,ätt ål).,:#il~. µ1{
-:ren Hass~ilj ot!ii.-lf~tten: till: alhµänt uppbromsas. i detta: · n j .
'oiilråde. · A;ven ·:Akerttäge)l · och eli av. ~öne ., fij,I:'.. att ;;s .~
:s.ljg'·~Jia:n...kvarteretJ,·Alen oeh Pi·. vag' ·;.sO.kä''&lg .'µt__ifil·
l~il,_skulle slopas. Municl~ämn" lla
· •etc:·D.."''n

'· lfr ·· ·· ·?"llif··

d:en liaae '·aiirilält ·enä ···a :härem<>i oc
ooifli!lSA:·'''.ätt'
bi!~cWei8'ä~"lrifias·
. . .. g .
. . . . --

·. omårde·._mitt·i fritidsorm:ådet ~utlaberg på denna p~ts.:'var. obel>.Q-V.:-·
ligt. Möjligheter till.. ytterll~
'!Jyri:@,~~9~ borde bibe~. ~~I"::

b

•.·-

·et ~·;rlf:ve
äi:',6• tv·

s ·:

ko~i~sålEides.. att_

-" -.

nin:pr Ocli 'idfärer att ,..
la beSökare' lid sairi:hAii~t.

-:v.ägeii':ae1l ·ctei ·förutnäinnaa sugen oi:niåaec':'s'kä' ·ä$~'ett ··
li'Ofde' bibehållas med tånke pa>ätt ..cen®fu/~:~d':·:·e-ve
~·jj~a.-le~er:ligger:starkstrOiriska!

, pe~, !!C?Pi .:för~~r. Kl;!#~.. f~ :tqe.d
:st;röm. Vid. Mölle . m'unicipåltlill-iAiik~~~·- .behandlllig ~ ·.av... .det~
ä~·t . goåtogs : --nyggiiådshäiDii~
.d~:.i{?r~lag \ med de ändringar
soiri fö°Ml~~gj.ts av :rnuni<:ipalnämn,derk -.' '. ' ·-. :. · , : · . · .· ·
: ·V!Sf-.d~n ·:ciet~t~ MöUe_: mUJli~i-

- -

J~r .~öpen.skap,·

tigt

fler!amiljshus' ooi{'
itt"

g~t ;'yerk.ar ·
:d-e~s .
tilltalande:.' :Man.. har .'.
u :diit heta .. å' .. ta''. '· c»;h:

ö~I> mån:f~:ti:~!lri-9~·

intet vet; :lläniligen ~-'.J
skall förE!"Vinrui:. eller·'int~.'
sarifuia.~gt"h~ b •.·.·
den berlkiiat ~tt· c:a lj,~

..,

k~1ll\.i.f;!~ s9,~~~~~er ;Y.!it~';}ö~ ~~!Jyggnjltio~ spa:ras;_:Yt~> ':
. slag~ till sta4;sp1a~ inte~ godk~~ ~~~. til.l. d;~ nat'!lrsk~~~~~l
av K_Jn:t på sin"tl.,d. I·.~r., äii.1() -~t på· ··F~Jaden· kan s.!fial~..

.

~~p~g
~=s~~~:;~~~å!i:= :~::e~e~~=,:~~~:rf~-f]
i\i.1f
som behovts for att 16rslaget skall '
· · ' · · .J.•. · ·
·»: •.. :::,:

gå igenom. Så har emellertid inte · För...~S;dsplan~~r~etet!,; S()~ ~
skett; .
·
·
Iunda_öv'el'l~ats av ~s,arkite~!•
:
·r;_3 1-t: :;:· ·~ r.:~·;J~
t kontoret svara generalplaneut:i;e;
.-·j
_, I r_; _,~ c. - daren· Egler sta.dsplan~byrl-~-·'
C(/l
,,.- /· :: ·/ U.. i~~: ~__.,..,,.,
'<~ ·~ 3 Stockholm med arkitekt For~at,
• '-' ,.. '
~ I!(~ som arkitekt
· ·

I

,

Fredagen den 21 nov..1958

Hur förebyggs

ungdomsb~ottslighet,

givai:ide ä"!Ilne Vid. möte i
~

Bn.mnby

B~by skolst~l~ förä:ldn·1 ment. menade hr Hermansson.." H~, mÖjligheter

möte i Nyihemns folkskola för samtliga föräldrar .och · målsmän inom
koin.munen ägde rum i gymnastiksa:len, som fylides 'tfil siSta plats
ay. intresserade deltagare...
·
. Skolstyr~ Ol'dförande, målare qwµiar Levin i.· Ar.ild hälsade

.väl!ltoinmeii.,:Eörste .. ~as81,

stenten .}'id ~~lisen i Mal~
. mö taläde ~ter över ämnet
1"Hur förebygger: :ina..i .. 'ilngdODJ&,
ibrottslighet".•Arimet ·~. 8k:tuent
· och bi~ givetvis till at~ publik~
·intresset stegrades. ·lh' Hermans:son både började och slutade med
att betona den.viktiga, för.att in~
te säga avgö~e roll 4emrilet intar i barnens och ungdomens fast:-:
ran. Han reqpgjOrde ockSå utan
'11-tt komma. m~. tJ-ött;mde ,si.ffro.f
'. rör ~-; 01~ ·Siags · f<;>rseeiser· ·9c;h
· br(>t.1;; ,som · barn. · och. ungdo~:
,-..... · ~tqil~ häng~r ·sig åt, och: de
i0r:88kF.':·.·l!Olll·..:kali .ligga ··~om.···
· ·Jven:· stra,ffen oc~ svåväl forebytr•
nde- som korngerande barna·,

et~

att ingripa' på
· ti· .·
la 85 proc. förblir laglydiga efter digt stadium. Hr Hermansson be- •

en sådan och kommer. alcl.ri8' mera inm.nför domstolens bank ocµ
stör.
.
,
. . .
Av ullgdomsvärd.sskolornaa· · elever blir 50 pri>c. utan vidare åter
samhällsnyttiga och laglydiga medborgaTe.. 25 proc. har man vis~t
besvär. pied, eft~t och de~ •~r.stående 25 procenten går . vidare
på brottets bana. Resultatet är iri.te så dåligt 8om man kan vänta
av alla de skildringar som förekommer om missanpassad ungd.om
frän· detta· klientel: Men så är det
också
främsta. fa1l~n 89!ll, omtalas. · .
. · · · · · _ :·
. Kontentan .aY det l;l~la..lit'. .µp~
fostran och ,föreby~~ !IV b~tt.
Det är s~ii'menaD.:eociålstYtel~ - under)ilka' ~ taH li~mer , ..-.,.. J och ... fångV.årdsstytelseiis

rörde .också polisens arbete, både I
det· Synliga av uniforinerad persOIlt\l c;ich det som sker i det fördol~
d-a: TrafikuDdervisn'ingen i skolorna är ett sätt att komma i kontakt
med baplen.och ungdomen och att
gör11 d~na.rättsmedveten. ,
. I
,Efter .kaffeSamk:väm0 under vil~ i
ket det gavs tillfälle för föräldrar.: 1
na att.söka. en8kild kontakt .med l
klassföreståndarna, visade'hr. Her.- \
mansson filmer om Mab:Döpoliaei:JS .
ridutblldning, trimnirigen av· po!iE!- ·
hundania ·samt dessas användning
UPP8P~de av försvunna .. ~h \
brottslhigar. En film om trafikpp..
·1i,sEms ;.utbµdning ·inom sta~o!i· .
sep. ylsa!les qckså..Till. avslutnii:ig
Visades· en .k:oi1 filni från· en tiiv~
selkurs iriom ·M:a:1möi>oliSen. '· :'f-~:~
. Det var' meningen att det skutie.
verkli!limh~i.'.:;ir.a\: straffad,.;P~a<)D. be. ;v~it· disk11$Sion ,'om bahi~ 'Qc§~
står.för aHtid·:anskriven i det aµ~ ~.'.msp.~oblem :~t'.a!~n. ',. ~i~
männa"~affregistre~ Och trots al~ k~8l,0Jl o~ .skplo~'·'M~~<d,et.?p.·
ansträngni:pgar h!14" .. denna be:tast: ga, föredraget ·och t'filmerJ)IB. ·-Olt:'Og

I

de

'.,,. ". ~::~P~=o~ ~A.i1fe~ ~~n~p~er~~J: :tfk~~,~~;:!:jii!~r:~~\1:,

..

.'

olor· och den långa tiden
ocli komge;
ringen är stora olägenheter. Den,
;v:wicorliga domen är ett bra instru-

,-..... :faf!nan '.förseelserna
._:

~\

I storstäderna samar- kvällen .för debatt. ;: .·· .
.
.~
betar p0liseti. bå'ma:vä~ och
De. närvai-a,nde och tÖredrag~ ~
nykterhetsnämnderna ofta m~ ge- ~ren avtackades. av. skolstyrel- ~
mensa!nma patruller och får så sens ordförande.
;

pricldimg.;

l

- ......

·f>jJ-~
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Nya ålderdofilsheriiinet "i,. ~rWmhy .· .,
har blivif;::ett

förstå ·klassens hotell

- A&t fl • ri1a pmla' a del aT - - - -·---··
. .
·
·--------dea allmliana 0111~ pi ter Pl samma runi fllrsvwmlt. Plloottes en kommlti6 .fllr att penetreraldrag 80.000, 'disponerat ur allmiDDa
emakflalla, p;upa .ada riJ p. ·andra Vinlnpn flnno dessutom ett frlpn om tlllb1UJWI. ocll vlala filr- lnvester:lngafonden kr 100000 till·
nomtiDkta .au, TI fl&t par dubletter. dlr ikta mokor, eller blt~gar. De reaaltat 10m kom fram flilllg npp16nlng pl
ooo
I dag, l r - appleyelae, at syskon kan bo. Vldore· pi denna vi· ftr emellertid· nedallende ur under- kr. TU!iggsanslaget. pA 50.000 iop
till ea otarlt ldlula.. - . . nlng
lr Inr,mt
fllrestlndulnnano hAIJssynpunkt. BU ll:rux -var den atora med 25.000 kr. ur lllGS Ars anslag
.., ..tom I Brmmll7 lramm...U.U· bostad om tvi rum .ocll kök och bad· takhöjden. Baronen, 10m byggde bu- för oförutsedda utgifter och 25.000
mllldlp, ~ Lina aa-1- rum.
• set bade nClll' aitt ut I fl'ln att man kr. har budgeterats för 1959.
--.r. Krappenp, 'Ä4 bau tal· eeb .,.ft_,n__. kök
S ,,__ kök
skulle ha oomma takhöjd IOm pi
Som jimförelse kan Dimnas att ett
laek lrlD fllllmllktts- Bida Tlc1 ~--~·
......e
borgen 3,80 Da. - ocll detto bar nytt ~öretog hade gltt löst
- - ay B,lllltdaap, det om- eeb · Kllket 1 denDa nn hypermoderna vid alla -.tmJande f5rblttrlap- pi 800.000 kr~ herllknat efter 25.000
W11t;nsda eeb l1eallkea 117döpta Il· an1llggn1ng stlr Inte det andra efter. planer T8ol'lt ett problem.
kr per Tlrdplats utOm yttre an ord·
........,_ 1
lraa p&t Det ligger pi filrsta Vinlngen 1 vad
Enligt nn lagen ·skulle man ocksl nllÖgar .
otl etgaam 1...... h n• oom filrr ~ förestlndarbmebostad ha -.... rum och man tlnkt.e alg att Den· kommitt4 som nu sl Jyckllgt
llrdlptilllda ..11_..,_ Ha• ...,_ och 1DDehlller ghetvls alla moderna b1na till ·it allder. I juni 1953 till- bar fllrt det slutliga. förslaget 1 hamn
~de - - fllnte finesser, bL a. varmt och lrallt vatten oottea en Dl' kcimm1tt6 bestlende av har bestltt att ·komm•malnlmndeno
llotelL
· •
framdraget direkt Iver de atora trr7• dl.varande kommunalDlmnclsordföran- ordförande lantbruka?e Sture Nils. Redan anblicken frln vägen Brunn· torna, oom genom automatisk b"ft flYt- den Hans Aga.rdb. handlande Hugo son, soclalnlmndens ordfllrande bando
by-Mölle av den med tilltalande ve- tas Iver P4 mohagDarna. Mlt lr W, Svensson och mllarmlstore Carl !ande Hugo W. Svensson, mllsrmlorandor och altaner utökade 1>7ggnsden rostfritt, teak aller perstorpoplatta, Wallenholm.; Denna kommltt4s fllro tare Botvld Görana10n entreprenör
som urspnmgJJpn upptllrdes Ar 1888, lven Inne t·aklpen. I anslutning.har alag lades ocksl pl la och man be- Axel Nllason och· ko~:
I en ,..eker omg1Tn1Dg - som givet- lnretta penonalmatsa1 1 det mm sl6t att vlnta ocll g&-a mer pl en ltnut Frelgard. Xomm1tt6n bar haft /
via kommer att Tlnna ;rtterllgare, flln!t var kllk. Pl fll1'8ta vln1npn BlnB ocll le:! upp16otea denna kom- ett atort arbete. Inte mindre ln 40
dl tridglrdsanUlggnlng 1r flrdlg· flnno · ocksl glst.ernas motsal med mltt4.
.
protokollfllrda oommantrlden bar
stllld helt -:- fllrmed1ar lntr)"cket av· lppen apla oeb slrskllt mottagnlnp
1954 var man '_lter_ flrdlc med en man haft förutom . alla andra ilver=
en vAI blbebAllen lculturb7ggnad. De - · ·
- ·· ·· · -""'·' - · · - - ·· · · ·
..
··
·:
'
filrllndrlngar oom plverkar exterlllren rum eller kont'!i:: .. ~ ~-,komml-~J:·U,U:f,il:~dr~;-. ~. lnsilektloner
ansluter vil till elen gamla 1>7ggnad8- met med Ut1'1D1Dle för .-liliiimottag- ,a'r/ 170.000 kr;.· J'2er'upekt8r'Pl · - och'11icmtro1Jer. ''· •, ....,..
.. .
stllen. Tlll vinster ligger ett nJUPP-1 Dlng med dlrtll1 bllrande anordDln- san tillkom. emellertid· ocll man hade
Efter kOmmunaU<amrerens redogilfört gediget bus med personalbosti- ga.r. BeA an1lnnlngen bar Inte flera fllrslag till ·kommunaltullulilt- reise frainfllrde vice ordfllranden 1.
der.
mindre In fem lraffekllk. varav tre tlge Inom dlvarande fa~ kollll!lUDILlnlmn ftl'llmlstare Bror
PI. basis av de gamla utr)'mmena fllr sa.tema och ett 1 personalvlllan, relaen, 1956 kom fram till att utt:rsa Pelruon detto organs tack och upp1 fiyglar och mlttelb7ggnad oomt med dlr man efter tid och 1ip!ibet t1U en arkltekttlvlan ocll man hade blde ska~ av det slutf6rda arbetet,
lnby1111da trapphus mot norr och ge- alg s.Jilv eller till frlmmande ~n f6rslag om att b7gga till vid alclorno varpl· förvaltare Hasaelherg som
· nom tlllvaratopnde av outnyttjade koka kaffe.
·
.
eller utnyttja vinden. .
nllmnts talade f6r fullmiUttlge.
utrymmen pi . fi!rutvarande vinden
'J.'rifta!D- ~
Ett fllralag slutade pi 470.000 kr.
belt f6rindracle lnterllr utgör BJllrk.
men man -var IDdl Inte bellten och Entreprenörer och leverantörer
baga ett stycke mycket tllltalan4'
Vad al betrllffar IJll"" giatrum· drog alg fllr kostnaderna. llllill Iver·.
arkitektarbete. Pl Intet stllle f6re- !Del) 11mnar deaa givetvis Intet llv· vigde man att helt gira a1g av med
A>'ldtekt och kontrollant filr v1a1a
"kommer de kala och· korrlclorllknalk rlgt att &ulka 1 frlga om 1Drec1Dlng, hemmet ocll man hade överliggnlngar al'beten har · varit Ass9- BJ6rnsson.
,.te utrymmen, oom al ofta ser en mllblerlng och bekYlmllghet 1 frlga med flngvirdsst:rre111 1 frlgan. Nl- JLngelholm, konstruktör och kontrol•?rigel av ödslighet var helst sl va- om tvlttatlll m. m. och ~ aJukrUm· got resultat blev< ·w. emellertid Inte lant för vlrme och sanitet Ingenjör
•rtt mllJ!lgt bar trtTsamm.a sitt- och' men egen toalett. Att allt gjorts al med~ heller. 'I>et aiialgs a&t 117gg. Bengt Osterberg, Högallls, buvu6o
lrbetsvrlr anordnats. Det hela plf- smakfullt och trlv8amt aom m6Jllgt I naden borde vara kvar Urom1mmana entreprenllr b:rnmiatare John Lund.
as upp genom vlllbarmonlerancle 1 frlga om flrgar ocll val av ~ ll&O helt I egengkap av gammal kultur- blad, Nybamnslllge, oom under sig
larger, tapeter och armotur.
m; m. stlr strax klart. I frlga om bysgnsd. 1957 blev det pi nytt fart haft underentreprenörer för glas- och
'
lDilblerlD8eD al har mall tlU ungeflr 1 utredulnparhetet och lven studier plltslagerlarbeten m. m .R6rlednlngs!ltora 11tr)'mme11 i Jrällarvlllhagea bllften analraffat nytt och till bllften pA annat blU. Arkitekt Asoor BJilmo- entreprenör bar varit Nyhamns RörFör att börja frln grunden al bar reotourerat aammalt, men dock al son kom al fram med det slutliga ledn. & Mek. Verkat, Tbure Aonder•
1 busets kllµare, f t n golv dnkts ge- .att Ingen Diat.an kall ana. vad aom Rlrslaget om ntn:rtUande" aT vinden oon, milnlng bar o - r j t s av An·
nom utgrlvnlng, skape.to lokaler fi1r 1r det ena eller det ~· Sllngarna, och 1 Juli 11157 blfil11. kommunalfull· derallon 6 BoJe, mA1arm1stare Wall,
olika behov. Blr finns. 1 ratloneU an- som f>'ller alla pl detta lllap mllbler mllktlge -1J!Jnlmndens filnlag. och B1181ngborg, möbler, matta,· tatlller
slutnlng till vartannat potatis- och aW1da krav, 9111 hemmet ....,... b1Da bevllJ&de I runt. tal 800.000 kr. av bar.. levererats av firma Oscar Angrönookskllllare, .slinlkllt grov- och ajllv, men 1 IYl'lgt flr , . - . ....... llBkacle llll0.000 kr. till byggnadnerket. dersson, Höganis, tridglrdoonlllgg.
renakilk, motkillare, fllrrldorum stor na ta med lig enstaka mllbler, aom 11.rsprwJcJlgen hade lroatnaden berllk· nlngen bar ritats av trädglrdsarJd.
tvlttstuga ined torl<- och stryicrum. Ju ocb6 llker. Kommer dlrtlJl att nato till 834.000 kr., men ooclalsty- tekt Arne Cronberg, Nyhamnsliige,
Smutstvltten kommer bit ned genom 1ocksl de flesta mm bar en vacker relsen hade s,Jllv bantat ned kootna- och a.nläggare • lr Allan Göransson,
slrskllt tvlttnedl<ast. Vidare 1 killar- utslk\ mot vlgen med deoo Uv·.och c1erna fllr möbler f!'An ao.ooo till Bjuv, fryssklp har levererats av hand.
planet tvl !171nredda badrum. Karet
allrskllt llOl!lmUtld, filrlltlr 30.000· kr.
. !ande Sven Cronberg, Nybamnslige.
1 det eno stlr p1 hilga ben al att ....,. man att de gamla kommer att trlves.
•
.
.
Elkonstruktör 'bar varit Elkonsulendaren kall lltt vara bebjilpllg vid bad . I det n;ruppfilrda -!huset, ,
Kostuad: ~.000 kronor
ten, Hugo Nllsson, Halmstad. och de
av åJUka eller de som annars -över ·90m lr klllarllllt och uppt11rmes av
Genom uppvaktning filr ~ elektriska ·1nsta11at1onerna bar utf6rts
sirsklld hlllp med badet.. Hemmets ' • filr bida b7gpaderDa semenaam- ter!la- fick man sl arbetotlllatlnd fllr av E1kompaniet, Hilganls. Leveranser
gäster bar I en annan avdelning sir- ma vlrmeceDtra1 1 huvwlb;ranaden, b:ralrll&dafilrtaget 1 november 1957 av b)<ggnadamatarlal och trävaror
skilda nlltsklp för k1ider oeb person- inrymo bo8tlder filr kokenlrm och med v111kor att arbetena pAbllrjade& 1 bar ake~ genom AB Nyhamns Träliga tlllh6rlgheter. 1 . klllaren slutar 5. hltrldell Jlmte lralfeldllr, dagrum december amma Ar', v1lket ocksl sked. ftrU&fflr, Ny)lanmslige, samt Mas·
ocksl givetvis fastlgbetens tvi !Il'· ocll bad. TUl kokerskan• nim hilr de oedan man. dock . kunnat lita de nus Jlna10ns Trlvaruafflr, H6ganlls,
Inredda sopnedkast och den nya b1sa. · dessutom lllrak11t •koksklp. Allt g1. gamla fira Julen 1 hemmet för att och Trllbolaget 1 Höganäs AB. Glsotrumman. B1soen · hllr t1Y de större vetvls 1 oomma pd1gna ocll emak• dllll'efter avfl)"tta till Storhallen 1 nlngaarbetet bar utf6rts av Nybamno
nyamkaffnlngarna och de gamla kan fulla utfllninde oom anliggningen 1 ll6lle, Under Innevarande lr bar man Trlvaruafflr. ,
'
nu sl1ecles med littbet förfl)"tta Ide ·~Trlgt. .
:
ocksl mlst beglra och fltt ett tillSlutlig lnvlg'Dlng blir det tlll vlren
mellan vln1ngarna ocll ned 1 kllllaren
· Tio lokaltelefoner
liggoonslag pi · 50.000 l<r. pl grund dl trädglrdaanliggnlngarno kan vlntlll bad och filrrld. Pl viggarna 1
Flrutom alla ~ moderniteter av prtsstegrlngar• .varf6r totola kost- toa vara flrdlga. De gamlu fllrflyttkillaren bar ocksä genom diskret Inom anlllllllDlngen kall nlmnas ett ny--. naden lr uppe I 850.000 l<r. Fördel- nlng frln den t1llfllllga förliggnlngen
~g och blandDlng av olika
1nla8t ljusa1gnals,:ratem, IOm effektivt n1ngen ldlrav lr följande: R.elerverade I M611e skall 11ke den 8 december.
fliier·all ödai1ghet och trlsteu bania- ·~ Vlldbltrllde till ritt vlnlng l:nede1 ki-. 160.000, berliknat ltstabl.
lyst. Vidare finns 1 detto plan· en tl1J.. och rinn oomt Inte mindre In 10
tolande glllesatuga, vars ena vigg ut- lo1Galtelefoller' · med f6rblndeloe tlU ·
göres ev 1898<1n grl,atensmurade killare ocll alla· vln1ngar oo'mt perso..
grundmur till halft alll hllJd frln taket. 11alhua 1nneblrande givetvis en ·qerEn tvingande Dlldvllllcllsf!et som tlll· bllrd effektlvlurlng och. undvikande
ftrataglts mm en v:acker och si11an a v , - .onlldlg"-.IPrinr och tldsförskldad vllgdelroratlda 1 det1a ldap. lust. .. ·,.··
· ·
lokaler. · ·• · · ·•
..,.
Dter ~
·1 anslutning Wl alla m,mmen MD
· · ...
kll1-en upp till å!ldn Tlnlnsen var!. deltog 'lnbJndna :'~ter
lDlnl anordnade :IDte ·nilllMlft··ln 21 f l l r · · k - ·~mtoo Jraffe
toafettanordnlD•. I asmtllsa''"trapp- 1 gl1Je8åll.."9.D ·1 . kl1lanD. · Sonlelnlmn
'!1PIJdnpr;'irappballar!:C!Ch korrldolv deno ordlllrallde Jaand1ande ']I~ w.
utg&u: golWelllanlngen av IJ1!DIJllll· S.-- bllloode vlBrommen B;rggmattor 1 omvll!laDde gr& ocli rlld Diodskemmltt6no aekreterare kommunyane.' TDloommanå, med anakfulla na11'amrer ,Jtll ut. F r el rar d redovlqtleb"snlngar ~·cich" tri....,.. varia- sJorde ~ 'filr;bngnaddllretaget
tlo11. pl tapeter. g8r det hela 1 dessa ocll do planer· aom fllregltt detto.
~ ett tlllwande och trlvoomt
Den nuvarande· 111aanc4- ·uppfllrlnti7*- De J171.veraMorna laui lite deo lr 1888 av· baronen pi Erappenla I - av.dem aom tvlngM altta 1 NP och .........,.... . • -~gm1omru11stoJi··
gja!rto t plan., .
grlpaDde fDrlndrln4r 1938. 1M7 W..
-
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Björkhaga sett västerifrtln. De vackra björkarna visar att namnet nästan har gett sig självt.,

Föresttlndarinnan fröken Anderholm, arkitekt Assar Björnsson ·och socialnämndens ordf.
· w. Svensson i ett trivsamt hörn i det nya ålderdomshemmet.

Hugi'

Fredagen den 12 dec. 1958· /

.,'

Många pell.nfug~~iag i Briinnby ·. · . . .

·uiidei- gångna ·fyiaå'rsperiode:n
Brunnby ko~unalfullmäk.tiges hyrorna~ skulle fasts~Mas til-1 60. få vaktUiiista.rperson.al som vill åta
sista sammanträde för år 1958 och resp 40 kr. Efter rösträkning seg- sig eldning.
för den tilländalupna mandatper.io- rade dock· kommunalnämndens Till ledamöter i taxerl:ngsnämn·
den upptog inte många ärenden förslag med elva röster mot sex den i Brunnby l:a taxeringsdistr.
och det mesta klubbades raskt UD· och 5 nedlagada.
·
har .Brunnby kommunalfullmäkti·
da·D.. Före sammanträdet, som var
Sä...<:0m verksamhetsområde för gt!'"'iit:sett källarmästare Karl ·Erik
så ·lnangrant besökt att dE!tta ·iyc- den kommunala vattenförsörjning~ Bengtsson, lantbr. ·Edvin Zackow,
k8.cld; fick ledamöterna göra. . upp- en och avloppaanordningarna · i verkmäst. Bror ;I?eärson, gårclssnicställnfiig i den utrymda fullmäktl. Nyhamnsläge med Bräcke och Kul. kare Ernst Bergström, korrespongesalen i Brunnby folkskola för lens havsbad antogs ett förslag av dell!t Yngt•e Noren ocli trä~m.
'att iåta sig ~otograferas. D. v~ s. kommunalnämnden, som närmare Knut osenquist och till supplean·
alla fanns inte .tillstädes riktigt, angivits på ärenpet hörande kartor ter byggmäst. John Lundblad, 18ntmen de" få!' ·genom den moderna enligt fullmäktiges beslut om ut- brukare John Persson. anicka.re
' Jotote~en •:mstickas"· i bilden byggnadsetapperna I, Il och · III
Arvid Nil'Silon, lantbrukare Anders
senare. Alltn9g. torde konterfejet
Fullmäktige beslöt vidare att Leo, sjukk.-tjänstem. Karl Bengts;.
bli representativt för denna för- från den 1 jan. 1959 återkalla sitt son och 18.ntbrukare Bror Anders' samling, ·.som .under .sin fyraårs- iidi~re beslut om resekostnads- son samt i 2:a distriktet till leda~
period enligt uttalande vid ett ef- erslittning åt di·striktssköterskan, möter lantbrukare Bore Bodelsterföljande'. samkväm "ätit guld'~ då landstinget nu sk~ll stå för deB- son, :.f~ Sven Edl~r; ·hand·
Under ingen period i komm~- sa kostnader. som före fullmäktl· Iande Ake Saplsten, sjökapten An·
ens hhi!torll! 'ha:r nälll11geJi ~ ·'ur ges tidigare beslut fiek gäldas av ders Bökberg och traktorskötare
k<>Stnads.synpunkf stor ·~pi'ojekf patienterna då det gällde sjukvård Fabian Thore öeh till suppleanter
klubP8.t.S som ,wider c:Ien nu' .till~- i hemmen. ·
· lantbrukare Gustaf Jönsson, kust~lup~. ,
·
. . . . · ·' ·• ): , · Till oljeeldningsanläggning i Gyl. vakt Arne Svärd; ·konditor Gösta
Valberedningens förslag,: som -tl- leriids småskola i Mölle anslogs Wellberg, sjökapten Birger Fex
digare•,refererat;s/åntOgs utan änd- 4.000 kr i som kommunalnämnden och Edvin· Stedt.
..
nngar och att ti.töva·:ordför.aDde.. ut~ckt sig, klart medvetande om .Kvällen avslutades sä ·med geskai>et...tni dess· f~tfge :'~~r: att byggnaden i fråga inom fyra mensam supe på Turisthotellet t
1959 .väljer ordfataride ut.$åg& med· år Kir obehövlig för skoländamål. Mölle varvid sedvanliga jul- och
ackl--tion. ~koisfu!istB.r~.. E;rJ;k
SFilda motiveringar '.hade d~k eyårshälsmngar utväxlades melEriksson; Det be!Opp, som skall tas anförts. bl. a. · svårigheterna att Ian fuM.ni. och dess presidium.
i anspråk av till ·rulim.äktiges för~ (
fogande stående medel fastställ• ·
des till 67.500 kr. .
.
'
Föi'.s!Sget tiJi än<iring och utvidi~ av byggnadsplanen för on;irå- i
det .vid· Nabben, som gillats av b~- I
de byggnads- och kommunalnämnd I
föranledde en mindr~ debatt: Mest !
rörde det sig om vägar och stiga:r
över ö~det. Nämndeman Henzy
w. sv-el'lsSon ansåg att man. in~
borde ··antaga ..ett förSJ.ag, · S<>m · ay
allt att -~ma.. ~()mme~·:~tt överkla:.
gas . och ·fick i de~tit ·stycke bifall
av hrr John Persson och Gunriar
Leviri." <>Ordföranden,. sekreteraren
Nestorn l Bnmnby ko~~Iiun
och ba·nkdir. Ivar Nilsson menade
mäktige,. f, godsförvaltaren Linus .
_dock at,t man. bord!! se äe.t som· en
Hasselberg, Kr~r,perup, blev 1 går
konimimal fräga och · att läli:ssty~
kväll föremål fö.- tack från kommu·
m!Illl
_sida i samband med fullmäkti
'relsens .fastställel.Se. skall· föregås
,·
ges SlSta samm1mträde för Aret och
av planens utstäl:lande, varvid f.ö.iir
denna
valperiod.
Hr
Hasselber~
tekommande påminne~er upptalämnar nämligen med årets utgåni:
gas och eventuellt beajttas i länslfenna institution sojn han tillhört .
styrelsen. Fullmäktige antog det
liate ~dre äil . 24 år.
.. . "
föreliggande ·förslaget utan röstVid .den: koUatioJi mild su. 4..
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• ....., e.iv. Ti.lristhot;ellet I Mölle ·ene •.
Slll!DU!.l1trädet I Brunnby - a-vtilckad, ~- . :
Votering bieV: ·det däieniot efter
ardf~'.l,111,f,OP,Dlli~. ·~· •• '. Erfb yrka.D.de av rektor· Gösta Bråhed i
sm
fl!Ulltliga de avgående ·Iedaniöter · ··
frågat!. oin hyrorrias storlek i det
a. tolv till ancoJet, och han vllridc
nya ptmSlonärshemmet i Nyhamns- s!'g
då särskilt tW hr Hasselberg, så
läge. Hyrorna borde enligt'.kommu- 5am varande äld11t inom denna tnsti
nal.nämndens förslag endast be- tttion. Han tackade fi>r stort intre,
räknas a.tt täcka driftskdstn8der- ie f~r : kommunens· angelägenhete
n:a och .dessa hade beräk:'1ats .till 1llCh lat sitt tack. åtfölJllS av .en blom,
lEily~g. Hr Hasselberg svarado
5.7.~Jtr, Hyrorna för en .tYårumsPil d~tta i ett stiirituellt ta! 0ch uf "
.lä(~et skulle då gå till ~~~.kr:ch bringade
ett lev~ för Brunriby .. kom' , ·
· för. en. enrums till 50. Hi:'
ed
Ordf•. tlllönsk:ade samtliga
yrkade. med hänsyn till åf.t kom- &'mm.
1'11 Jul. och ett gott nytt år och den·
munem bostadsbidrag ir låga att :ra ~ besvarades. av' fulµnlk. Godsförvaltare Linus Hasselberg
~ v •. Ordf; ·nllmndeman · Beziey: ·v. •· · .
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\SkoHrågan i Brunnhy
samlade stor
Pi grund av den stora skolfri·
gan i Brnnnby hade Brminby
kommunaJfullmäktige · betydligt
flera åhörare vid gårdagens sam· .

manträde än vad man eljest ., · ·
van vid. Sammankallanden. skogsmäst. Erik A. ·Eriksson, som om· .
des till ordf., hälsade ledamö-''..
erna välkomna och knnde därvid '.
ända sig till inte mindre .·än 1!.

YL Till fullm.

~

··m.ndeman Heli.ry

ordf. utsigs

·y.

Sv~D., ...

· · . Skogsin~ Erik :A~ ·Erik~sån ·
om'D~d. ordf.
\'.; , .
Fullin.
.;.,mnumträden
sk8n
hål- .
.
las på dag och tid soni 1tidigare
· och kungöras genom ·annons i
:h1-enna tidning. .
. .
; ., .Skolfråian föranledde en gans~
: ka lång diskussion. De flesta ta~
; .larna uttalade sig för kommunal~
: nämndens förslag om en gradvis
centralisering och detta blev
· även fullmäktiges beslut.
Nämndeman Henry V. S'IJ,ensson
Vi återkommer i ·me>rgondagens
omvald v. ordf.
tidning.
·
.

.
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'forsdage~ den'l5. J~;l%~; .
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Hört och Här# vid Kullanäsan

D~t nya årets första veckor .hår nom sin härvarande semesteran·
lugnt och stilla gått förbi i Mölle läggning Tillflykten också kommer
och gynnats av relativt fint och att vara inkopplat. . ·
··
klar.t väder. Riktig vinter med till·
fälle till skidsport på Kullaberg Inom den förutvarande restauhar . det d~ inte varit hittills. rangen Kullahus pågår ändringsMen med forra Arets rekordvinter arbeten fö att åter sätta d
i· färskt minne med sina. snöber
·
· en 1
; svärligheter gör· att man liksom stånd som restaurang. Allt som
i tycker det är ~könt och billigare hade med fabriksrörelsen att göra.
- med lite mera traditionell~ "syd- har nu avlägsnats och· "taket":
l Jändskt" vinterväder.
· ·över, dansgolvet, son'i. under fat>,
, _ _ _
.
j I · Mölle som annorstäiies har rikstiden utökade balk~rna till
- ·TV-.tlttarna blivit det alltmer· fön!- en ·extra · våning har borttagit&
, kommande kvällsnöjet. Här finns Lokalerna har därmed 1 ett .,_ 8
1
-...,
det .ju inga biografer att konkur- helt ändrat utseen& och karaktlh'
~ rerlf IW!d OC!1 de som finns I Hll- och man Jtämi. Så smått •-- -•
· ganäs ilr bes'Värligare att nå, helst
er
...~ .....
ringsstället sedan tiden före...........
.. som u·9erna ändrats. s.unba""•~en
~- - - ...~.
~ ·tyekS Också TV-mottagningen vara
En begynnande vacker färgsiltt; _bättre än mottagntngsförb.ållan· nlng på tak· och väggytor gör att
• dena pA den vanliga ångradion.
~iljön åter syns leva upp pA ett
:
smakfullt sätt. För färgvalet ståt
• I denna månad skall de när- reklamkonsulent Olle Bergvall 1
i mare planerna på Cellulosabolagets ~ö, som från och med i fjol!
, semesteranläggnlrig 1 Mölle ta ar sommarvllleägare 1 Malle. Den
'. fastare form. Soclalfondschefen nye restaurangägaren · Carl-Erik
i Westberg och förvaltare o. Hägg- Andersson, som själv är yrkes; lund .från Sundsvall som närmast man. har nu bråda ,dagar att få
står för utformningen av projektet allt klart till påsken, ~ man be} skall infinna sig på ort och ställe räknar att kunna öppna. Han glä·
t för att närmare bestämma en rad der sig åt alla framsteg men oroas
\ angelägenheter. En del anbud skall av en hotande Inkallelse just före'
'i vara Inkomna till denna tid och öppnandet.
'
·
~ startsignal för en del arbeten •geS,
,
:. bl. a.' vatten och avlopp för om- Från Stockholm når oss med·
:- rådet,· som omfattar ett helt kvar- delandet att boken av ·Anders
~ ter av den s. k. Sergeantens åker. Mölleryd om Mölle-Kullen, trots
t . Avloppsanläggnlngar har för öv· författarens avsikt att det· skulle
• rlgt redan kontrakterats. Det gäl- vara ~ lokal sak, går ~ över
t ~er de arbeten 1. gatan, som skall snart sagt hl118 ~det. Beställ; ~tfllras I _samhällets regi. Entre- nlngar ·droppar oupphörligt In.
) p~jlr för dessa är Henry Svens- Mottagandet har ~så varit po- ,
: son I Arlld och han har redan vid- sitlvt och yttranden som aU "det
.i. tagit förberedelser och kan vän- där Mölle kände jag Inte mycket.
• tas sätta spaden och bergborret I till förut men det tycks vara en
- marken när som helst. Berg är intressant plats'' ·förtjänar att no; det nämligen I dessa backar och teras.
·, det rör väl sig om det största av- · En andra del av boken är un~ ~ppsföretaget på denna höjd hit- der förberedelse om Mölle-Kullen
• tills I Mölle.
genom tiderna. Bl. a. skall skildras
Till våren skall anläggningen, tiden 1709-1721 ,och ·hur hårt
1 som kommer att bestå av elva Karl XII:s krig ·drabbade Våra
·r monteringsfärdiga" trähus, vara bygder. Det lir nog att vänta, att
7 färdig för Invigning om allt går ny begäran om tryckningsanslag
lås ,.,, · 1
Seda kan skall k
till
1 I
e,....gt p anerna.
n
omma
Mölle och kanske
:· ~·.~ta ett livligare semester- kommunen i>Ckså, om boken utr
.· ut yte mellan företagets nord- vidgas att omfatta mer än enbart
i JlSare anliggnlngar och de i Mölle, samhället.
:
.varvid rnn Höganllsbolaget ge.QQ •
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: Deil" ~~g, som mot ·nedläggning av skolor. PrOträdde till i BJ'unnl)y för fyra Ar testmöte anordnades och framsedan· flek · dl,;bJ,:a.-:· ltora frågor ställning gjordes till de kommu·
.aven. det plb6rjade, irendet om nala myndigheterna. Det ansAgR
upppfllrande av; ny .. s~ola l Ny då ..;.. och kanske med de föruthamn81lp. ;Den!• nllstaJi tlll hälf· dttnlngar och förhoppningar som
,ten nya församling,.'som börjar då förelåg med rätta - att man ,
jsin . verksa,mb&t;~i BJ"uJ:ulby . fl.!ll· skulle akta Sig för att i allt fllr :
1 morgon bar att fort- stor utsträckning utarma lands- ;
sätta med ett kanske:; ännu: stöl'.re bygden, framför allt pA uridervil- 1
~lkolpro.,_ ~-- \llg- oeh' mellal1• ningens · område. Förhållandena 1
stadiets framtida utformning · i har sedan dess genom ytterligarie 1
Brunnby kommun...
·
.. · . , . förlin,clringar 1. såväl befolkninp 1
Att dllrvld. kOft!p!it ·fram· "frågan sOm · ekonotnislts · konjunkturer 1
om ytterligare utbyggnad av. den kommit i ett annat läge. Frågan 1
nya sko1an I· l\<"yhamn är 'Vlil lik· om fllrändrlng av hela Kullabygsom ett problem för Bli men ändå delia kommunala indelning har pA
en fo~tt~in(f K def gamla. Det fullt· allvar Cframförts med sikte
låg nog, liksom redan dA i lulteu. på en enda enhet. Om utvecklin ... I
tt
a ~!i.i=:=--' ~trallserip,g av en fortsätter ·som nu är. det väl f
und..... _
..... till Nyhamn8111ge troligt - liven om de kommunala 1
slrul).e bli aktuell. '.l'rots som det enheterna som de nu befinns inte E
då tyc1d@s' cie:'hliga · k0stiläi1etna föravlnner ännu på ett bra tsg - 1
var det den ~ lättare att fl\ att förflyttningar av skolbarn kan• t
ersatt de gamla· .skolorna i när- ske inte blir aktuellt bara inom I
beten av den · nYii, då det lille de nuvarande kommungränserna 1
gällde så stora avstånd och skol· utan .även ~över längre sträckor. 1
skjutsat< 0011 llkolfi'ukostar Inte • sker ju redan• nu i vad gäller
var Så aktuella S: .~~ngei raalllkolan och det planerade hög.
som nu.
·. ~
stsdlet. Man har givetvis också då
Det hela lir: flSl'vil80 ~en ömtlllg att ta hänsyn till befintliga· skol· .
och viktig fråga. Såväl. skolstyre:- lokaler och dessas tidsenlighet.
se som kommunalnihJmd och full· . Vild som. 1· Brunnbys aktuella 1
mäktige bör 1 alla avseenden ·fil problem lr · nytt ilr" givetvis s1'ol· I
~ ;!~en;:i,~ ~~; skjutsarna_ och .!'kolfrukostar. De :
•trera Mgan. ·Ull :den blsta tram· förra har .man fotutom kostnader- ·
tida lÖBllll'gen.. För att det gäller na pA gru~ av olägenheterna 1
framtiden är ju ett- .Om 111' sllkeri. med barnens ·resor och bortovaro 1
· Kommitt&ade bar.:J s1n. utred- på lllngre t1d OCh .sträckor fl'åJ1 i
ning säkerligen utgått· ft1n att det helJIDUI\ velat Uildvika. Helt nytt
bästa skall bjudas r fråga· om un· är emellertid problemet med skol- '.
dervtanlng oeh.lOkaler, vllket om- måltldema. ·.Man har härvidlag
fattats av skolstyrelsens piajoritet. ~enat att närheten till hemmet
Vid de ekonomiska fr1iorna hår gJort det onödigt att anordna skoldet 1agts mera vikt vid Arendets måltider och ta kostnaderna häl~
behandling i . nämnden. Nu kan för, Man har också pA sina håll
man 'naturligtvis Säga att utred• ansett att den kommun, som lnt~
nlngen med all önskvärd tydlig- har skolmåltider, fått. ·vara mer.I
het visar det tråkiga faktwh med om att betala dell8a för andra
nedgående barllantlil e~ JIOJll gör kommuner .utan att själv fA sam·
det omöjllat" att bA1la ·.,-,1n1nga ma farm4n via statsbidrag.
läraravdeJnbiPr".~l!Qi. nif"'pA · alla Skolöverllkaren klargjorde I ett
platser i lortsättrungen;··vad kan- fllredrag för. nAgot Ar sedan en
ske nämnd och eventuellt fUllmlk· del frlgor om skolmåltiderna och
tige pA grund av detta önskar sig deras tillkomst. Från början var
är under de tre alternativen upp- det av sociala skäl. Barnen fick
gjorda fu1letllnd1ga ·skolstater med Inte ti!Jrllckllg och allsidigt samtitlar för· varje utglftsgren Såsom mansatt näring. Sedermera och
nybyggnader, amorteringar, för- ~nsk.e liven samtidigt lades poräntningar, .lärarlöner, underhålls- litiska synpunkter på frågan sA·
och stådnlngskostnader· m. m. un- S~!Jl frågor om inkomstfördelning
der ett antal år fraD}At. :Dilrerter mellan o~a in~omstgrupper etc•
kan man naturllgtYjs .. Jlll!d I ut- JilllJJgt_ •kolöverläkaren skulle man .
gångspunkt· frAn·"dagW·.•i~ 1 clagen&:llge reellt sett kunna.
gande skolstili i · desslie•....Mn"en sllga; att Intet av dessa problem
och med Jl!mJ>lliä·J~tHI kvarstår-pi grund av den öka~e
marknadsläget·· jimfllra ·vad det standarden och andra' sociala for·skulle kostat att.,drl'fa' -skolorna miner ·1·.samhlllet och att 1 följd
. enligt något ·av ·de framlagda ,.ai· giiratasv .,.In~. 'barn n~era knappast
'ternatlven· och bur ·stor llkning .o , : llY,.UDdernlrlng pA grund
det innebät. Att flll'i'1.~,;en- av··, ~tebl1vna···llkolmåltider. Därllgt något av alternativen · niÄste enlc!t har"dl!Slla måltider en annan
ske är väl~· ·· . . . :. ' QclPi..,dageµs. lllge mycket .viktig
För något år 'sed8n M<desaa frA· uppgift att'fy!Ja; ttliuiugen att vergor var uppe till, diskussion före:- ka avlaitande pA hemmen och belåg'fllr Kllllea del-In stark opln10n: nda .en~förvärsai:betande mor ocb
- - - - - - - - - - - - . : . - · husmot'tl.llfllle.·att helt ener del·
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:Gymnasium f~amskymtade när fäderna
i Brunnby ~ebatterade ~olfrågor .

kommanalfallmäktlge-~t
kan f~rekomma.i Verks~mh: n~e~::8t, ~:11bä1:~ ~~: ~;! ~;t
1 • Ahed h
ten skall
fortslittn ngen an • s

Omvalde
ordföranden Erik A. Eriksson i
Brunnby hade att hälsa inte mlnd·
re ön 121 nya ledamöter välkomna
till fullmäktiges arbete nnder d en
nu pAbörjade f)Ta~~perloden förutom de gamla fonrtA":. Han ~almle I sitt vid des.:'." t~llfallen.. ":,':;skilt kry1l1la<le lmlsmngsanfor ·
drn vm·mt OI'~. va:.~ert om drn
kom1mmala SJ:tlv~t.:•elsrns ~tora
brt.)·cMsr. <><'h "l'!~gift och ei in~adr om at. den barstammade fr~.n
dn1 .gamla bykommnn~n. Det ar
bTlt.11:1 att smilRam~:'llena .. h'1l"
fått vara med oeh bestämma, ave?
om bestlimmanderiittr~ !'ar blivit
beskar.en och l'entraldmgerad genom tiderna... Han påmln~e ock;!
om att fallmaktlge kan vantas
lltHlllla inför stora fK"h bl'tydelsefulla uppgifter mrn hoppade~
ett
0
111
man med god om~ke 1'!! ; •
m•nen dock s;1mJ1e nna osa
sa utan allt f6r stora skatter:.
•
arbetet har hlWlls i fullmaktlge
Yarit gott och frAgor'na ej lösts
efter partilinjer. Enskl.ld person;
Jig SJ"D pi tingen med si~li d~
helas bästa har oftast va
avz
rande och hr Eriksson t!;::'pa es
på ett fruktbllrande ,..
•
' Nya i fullmäktige lir trädgårdsmäst. Wllhelm Lundqvist, Arlld
(il), lant.brukare Charles Bengtsson (cp), fru Elsa Wittander (c!;>),
källarmästare Lennart Dahlstrom
ArUd (h), gymnastlkdir<>ktör Carl·
Gustav Cronberg, Mölle (h),_ fru
.1nga Leire, Loulsefred (h l, Järnk·
vägskontorist Carl Nih1ermar •
Nyhamnsläge (fp), lantbrukare
Eljlert Nilsson, Kockenhus (cp),
trlidgårdsmästare Knut Rosenquist, Bräcke (h), lantbrukare
Lennart A. Nilsson, Fjälastorp
(cp), diversearbetare Bernt Hansson, Smedstorp (s), och murare
Folke L!ljeblad (s).
Fullmliktige valde en valberedningsnilmnd för hela perioden på
fem personer och utsåg därpå föl. jande, suppleanterna inom parentes: skogsmästare Erik A. Eriksson, sammankallande (trädgårds·
· mästare w. Lundqvist), nämndeman Henry W. Svensson (målarmästare Gunnar Levin), sparbanksdirektör Ivar Nilsson (dlsponent Frank Elfverson), folkskollärare Gösta Svensson (trädgårds· mästare Evert Larsson), Jantbrukare Lennart A.. Nilsson (Jantbru.
_kare Eljlert Nilsson).
Fru Inga-Britt Hulthen beviljades efter ansökan befrielse från
uppdragen att vara J<!damot i fa.
mlljebldragsnlimnden och suppJ. i
hemhjlilpsnlimnden från den 1 januarl och nyval hänsköts till den
nya valberedningsnlimnden.
Härpå upplästes k. m:ts tillstånd
för kommunen att upptaga lån på
1 miljon till v..a-anläggnlng i Nyhamnslilge Man fick dock låna
-,ra på 25° ål" i stället för begärda
\ och erhållna statsbidrag skall
.Avändas för omedelbar avbetarDin av lånen.
förelåg särskild inbjudan
tlll fullmäktige att sända två representanter till konferens I Eslöv
med llinsnykterhetsnämnden. Till
d Itagar
utsågs skogsmlistare
A eEriksson och nämndeman
Henry "v. Svensson med fruama
Inga Leire och Elsa Wittander
som su 1 En ansökan från Carl
Ma uspp ·Nilsson, Nyhamnsläge,
om
att sälja öl till av.'
hämtning tillstyrktes.
Kommunalnämnden hade anhål·
llt att få ta i anspråk 26.000 kr
för expropriation av mark m. m.
fö enlngsverket i Nyhamnsläge

Sa:-

D~t

E~lk

~llstånd

oc~ ~ul~'-~ -'liliiJi.~l8Jl. ~ebatt.

..;J

i

has av skolstyrelsen i stället för ser ut som :~ hlirr ::erens ~
kommunalnämnden.
Statsbidrag Berggren en a . · r
k
att de inte
lir alt.
överens.
m s o1·
u t gå r.
styrelsen
tagit
Il för 0framtida
Skolcentralise1·lngen
bruk kan jag ej förstå att bygget
Så var man då framme vid den är med. Skönt att det nu Inte komstora frågan om skolans fullstän- mer. Hr Evert Larsson menade
diga centralisering eller en mind- att skolstyrelsen ej va.Tit enig
re grad därav. Skolstyrelsen hade och ansåg för egen del att man
som bekant yrkat på en fullstän· bör behålla skolorna kvar. Det
dig centralisering till Nyhamns- blir fattigare i bygden 'Utan skoläge och kommunalnämnden hade lor. Det är för tidigt att ta ställföreslagit återremiss till skolsty· nlng men en del framgår av barnrelsen för ytterligare beredning I tabellerna. Efter ytterligare arguvad avsåg grad av centralisering. mentering tillstyrkan för alt. I.
Skolstyrelsens ordförande Gun- Fullmäktige iog så alt. I med
nar Levin ansåg i sitt inlednings- kommunalnämndens förslag dliranförande att det är ett gammalt till och den totala centraliseringen
ärende som nu åter1commer. Skol- blir alltså framskjuten i tiden.
styrelsen har varit osäker om var Ingen omröstning förekom.
man skall placera kapital i skolor
Votering blev det däremot på
för underhåll och förbättringar in· sista ärendet. Skolstyrelsen ville
nan man vet hur det skall bli med ha 4.000 kr till vattenklosetter i
skolorna. Det har också varit ett tjänstebostäderna i Gyll.e-öds melstort diskussionsmöte i dessa frA- Janskola och kommunalnämnden
gor som dock inte lämnade något hade tillstyrkt Med 10 röster mot
res~ltat. Han övergick därpå till 6 och åtta n~lagda beslöt fullatt kritisera vissa avsnitt i folk· mäktige bifalla &kolstyrelsens för.
skollärare Erik Berggrens reser- slag efter en ganska omfattande )
vation, som förelåg skriftligen, debatt i denna fråga, bl. a. mot
bl. a. i fråga om kostnaderna, som bakgrunden av att skolorna där ,
av skolstyrelseI\ uppskattats på •kall försvinna. Hrr Cronberg och
grundval av förut gjorda kost· Eijlert Nilsson undrade om bar- 1•
nadsberäkningar av arkitekt. Cen- nen kan få begagna den nu befint- 1
trallsering enligt alt. I kommer liga vattenklosetten, då tjänsteha- '
att betyda upprustning av de sa- varna får nya.
nitära anläggningarna i Brunnby
_ __
och Gylleröd. Så kommer krav pA
~i
·J
skolmåltider, som blir dyrare om i
V /
-/,.
~)}
man skall ha dem "på flera ställen.
/\
•
.,!i
. .
Förslaget är inget hugskott av
.,-,......
-· · . vanskllgt~att tala om. Artaien 60skolstyrelsen utan tyvärr en ' I J Stort l'larierbjuclande
65 har nämnts då d<!t gäl!er tjänstvingande nödvändighet. Egentli- .Jl'Vidare förelåg en anmälan från tebostäder, men man V<!t i själva
gen lir ingen utredning behövlig. kommunalnämnden att ma.n· kun· verket intet om detta förrän då.
Alt. I lir -snart inne och om några . ·de få köpa ett markomridl! vid Vi vet inte något om bestämmelAr kommer alt. Il med centralise- • Nabben till ett pris av 150.000 kr. ser om tjänstebostäder då och inte
ring till en skola. Det har riktats l J området ingår ett 20.tal bygg- om barnbespisning. Vad man kan
mycket klander mot utredningen, · nadstomter och en d<!I av före- göra är att räkna barnantalet. Vlmen det kan· man ta med gott .· slagen campingplats. Henry V. ee ordförandens pesslmlsm är nog
mod, då utveekllngert själv kom· .. Svensson menade att det varit· ett riktig med 15 barn pr årskull. Vi
mer att medföra de föreslagna önskemål från arlldshåll att köpa får behålla den skola som är bäst.
följderna. fast det nu finns många denna mark men inte till vad pris Tlllstyrkan· till kommunalnämnolika åsikter.
som helst. Man bör avvakta. Full· dens förslag men vi måste börja
Hr Henry V. Svensson menade mäktige överlämnade ä.rendet till centralisera.
att d<!t inte lir fråga om att bygga kommunalnämnden för beaktande Hr Berggren tyckte det var
nya skolor utan var kommunen
och förslag om det kommer ett glädjande att vederbörande lindrat .
skall skaffa barn till de skolor ilimpligt pris.
mening till förmån för reservatio- '·.
man har. Om tio år har vi bara . Fullmäktige beslöt i september nen och kommunalnämnden. Vi •
15 barn i varje årsklass och ett 1 fjol att till brandstyrelsen åter· behöver inte bygga nytt utan vän·
hundratal barn i stället för nu ~ remittera ett ärende angående er- ta kanske in pA 70-talet. Alla är i
omkring 250. Det blir di fråga om · sättning till främmande brandki· överens och håller med kommu- ·
en successiv avveckling ~h sedan ,. rer vid släckning inom kommu· nalnämnden om den lägre grad
räcker den nya skolan till. Alt. I ·. nen för att om möjligt erhålla en av centralisering. Frågan bör hän.
är bra som övergång. Yrkan om : överenskommelse med grannkom· skjutas till skolstyrelsen tills att ·
återremiss -till skolstyrelsen med .. munernas brandkår<>r. _Brandsty- llinsskolnämnden kommer med dl· 1
beaktande av kommunalnämn· relsen anmälde nu att detta inte rektlv. Vi får ändå vänta länge på
dens · försla~.
lyckats och yrkade bifall till sin gymnastiksal här i Brunnby.
Rektor Gosta Bråhed sade att ut. ursprungliga framställning som Hr Bråhed genmälde omedelredningen behöver kommenteras. kommunalnämnden
tillstyrkt. bart att han inte alls var överens
Där står mycket mellan raderna · Fullmäktige biföll. Det Innebär med hr Berggren och hade inte
som kanske inte s~ns_ men som . att till hjälpande brandkår skall änd-rat åsikt. Utrednin~en mot
jag ser. Han hade forsokt se m<>d utgå den ·"ersättning som läns- centralskola i Nyhamnslage komandras syn. Utredningen talar om : bra.ndinspektören fastställer.
mer med tanke på skolskjuts och
en framtida utformning liksom vi , . Brandstyrelsen återkom med måltider. Att utredningen inte är
för något år sedan talade och be- 1 sin gamla begäran om arvode till fullständig beror nog till stor. del:
s~utade i princip _om högstadiets l brandchefen med 1.000 kr i stället pi olust inför denna utveckling. '
förl~ggande till Hoganäs. Inga Ar- I för 800 kr och till" förste vice Förslag om gymnasium kommer
ta!. ar nämnda 1 alt. Il men i. alt. : brandchefen med 600 (400). De av
I ar det årtal med. De som tänkt fullmäktige begärda motiv<>ringar- Hr Carl Gustav Cronberg
s!g en enhe~kola har ej tän~t · na för höjning<>n hade nu fram· de att man i':lte ~kall vara sent1-.
sig att detta ar ~tt slutmAL För . lagts och kommunalnämnden till· ~ental, men J~.g är det. Ett barn
Brunnby skola &Jordes utredning · styrkte. Fullmäktige biföll.
i 7-Arsåldern bor gå i skola i närom arbeten för 200.000, senare för
Skolstyrelsen yrkade anslag på hete_n av hemmet. Vi bör akta oss
sanitärt 40.000 och detta har nu 800 kr till ledare av fritidsgrup- så !ange som möjligt att låta helst
ytterll~re nedprutats. Det spelar per och kommunalnämnden hade de små barnen stå och vänta .?å
eger.tligen liten roll vad här be- tillstyrkt och vill<> att arvodet skolskj~tsarna. Vi k~i;i också van.
slutas. Kommunalnäm_nden har skulle utgå med högst 100 kr pr ta så länge som moJligt med A·
många _bra saker i
förslag. f:ritldsgrupp, som under debatten
då B-formen enligt exper·
Utvecklingen .måste gå over alt. I utsträcktes till att det skulle gälla ter ar bra. Jag
att inom
men så småningom kommer det statsbidragsberättigad grupp. Det- en snar framtid lägga fram föratt bli enhetsskola. Om det är ta blev också fullmäktiges beslut. slag till ett gymnasium i Hö?olust här så ~r det ingenting mot Dessförinnan hade Henry v. näs. Det skulle betyda oerhort
vad det varit i kommitten och Svensson yrkat bifall och anord- mycket för ~ygden inte minst geskolstyrelsen. Utredningen är re- ning n
med fritldsverksamhet nom lnflyttnmg. Man drar sig för
dan nu för gammal. Alt. Il är lovo:dats av Gunnar Levin, Gösta att bosätta sig i en bygd som utSvensson och Gösta Brihed, som armats på skolor.
å frå a av hr Rosenqulst vad
Hr Gösta Svensson menade att I
frit1ds:upper är för något. med· utredningen givetvis varit mycket ~
delade att det egentligen är en ut. arbetsam. Sko.~styre~~en har glv~t.
vidgning av studiecirklarna men vis haft de basta tänkbara avs1k· t
att praktiskt taget vad lmn~ som ter. Efter de deklarationer som ..•
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_ Avskedshyllad järnvägare

' · · ·· · ·"'·· ·· :Fr4n. hyllningarna pc1 fraktgodset.
Förste kontoristen Anders Frick,
Hälsingborg, blev vid avslutandet
av sin tjänst vid Statens Järnvä·
gar i går föremål för hyll.nlngar
av representanter för SJ och kamraterna i tjänsten. Avtackningen
ägde rum, på fi;;i.ktgodsmagasinet
vid Planteringsvägen, där underinspektor Wahlste:q på SJ:s väg-

nar framförde ett till till hr
Frick för hans långa tjänst och
överlämnade blommor. Expeditionsföreständare Henriksson för·
de. expeditionspersonalens talan
och hyllade sin avgående kamrat
med en minnesgåva. Varpå förste
kontoristen Frick bjöd avskeds·
kaffe.
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nornial

; SFör~ed~~ .för

.vAr~n ..~. IU i ordnin'g flsr
trdik .
: 19mmarens:·.. bä!:lortSUv .~jär pla- igen. ...
I neras. ]\4an· ,]qul: väl Vänta att tra• .,- ~· .._ :, .:·:
. 'J'f .>i,.i;.1: •:il'·-'·"
· (llten på
yägar inte blir mind- · KUllahl.is är ett gott resta~ir11. .
1 re i Ar äil ..tid~. n.e· som fram· namn i Kullabygden och naJlll!.et
tört ..siJla synpunkter i frå~n Jiar l.r nog s\rArt att~tta med.~got
· ållyo kommit. tlll att det i Mölle annat lika bra. Man kan ju erPll'.8
förepgger· ri$k för •tt bilar kör ned Qm älla diskussioner .om M911el1u&.
t ~eil eftersom: kajkanten Ar etc..både här och,t Viken. Att ~~
oskyddad. HamnStyrelsen är dock net Kullahus, som var inregistf'~
~ inte pigg på a.tt sä$ upp; avsi~g- l'at. -skulle. föi;s:vinna .~ det dock'.

våra

~ fe;i~~ ;:!~tJ;1u~;.:::; ~:1~e~iffi/Mti J:·~m:~ei/!~, ·

_.e~ ~ föJ.iråg;u,i 91?1 yad..Gen. ty~ {lya res.ta~en.. far beh~ ,d,,e~;;
ter. •Länsstyrelsen h~ _ därriled Bamla~ ~~~ ~µi J;u ··~~~ett),,
fA,tt en. ~elikat not·ait Jmä~·och: ~-t1'.eV~'~'!'Upp~~net!I på.:'~'~
[ i!l att saga utslagsrösten i.åren•. ~d...a:V,:f1'9. OUnsson. ...
..· ". " .,,
' d!åi. •Utan att ta~s~JVå1re' si · S Man:-',;kulfe Kjiliiia Säga ått·:nam:;..
~r~~·~r,,·;.emot::' .aysUpgaj~g,,p! iiet:föiiPlikt.Jif~e..:Vl·hopp!lS' ~~·;c1~:
~an :nog: t~ sig, at,t,~el• ~.kall bli· .~::lyckQS~~· nu.~
1
· ·~ ,UttaJande .Dilste'.bii.' an~efi i.· gångna tider. . · .
t•,: · ·.. ; . i 1 .
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_ en om man föreskriver a

.~;vid Mölle hamn. Ska

det,~ också i~ i Arild, . . .
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eller.skyddsanQrdningar vld:·KöJl!!.
hamn. tlll förhindrande av·•:ätt:
'ft~;·~;·1
''iamm~n~~~~ bilar under mörker eller. dAlfg ·
·är ·~ beljrliningen på hanin'en, sikt kör ner i hamp~ "~ :
·":nr. .vnar: i ·åvvalttall på': besked haumstyrelsen .i Mölleatt mail• bör
ö.m. •anslag. ovanlfrln. Sitter man: undvika, bl .a. därför att hamnen
Ui>P:· avstängning' .. elier: refleXer e~ inte. är avsedd för bil~;;;# .
ler dylikt bör de ju också kunna .parkel'ingSpla:ts och därför att ,dy·
.~· liven: av ·gående." Men
~ avstängningsanordnl.rigar,SJWJ·gatwjuset slicks ju under natttm: ~e .ver~ ·. hlnibWlde för'. derl: ·:matjiarna. Gatuljuset i övrigt har ock• ,lina trafikei;i, ~. rummen. Män ]?.~·
så ~tts böra utökas och förslag 'ställer att· ··liU'lsstyre!Sen' :Jn~
.häromi'är väl 'att väritå, sedan ärendet företages till slu~tig,be
~nastikdirektör Cronberg yrkat hand.l}ng på ~.av. de;: ri:fä. Y!pA mera upplysning.
·
kandena om · skyddsanOrdningar
:.:::• :2.- ~
· .. ·. .•
·• · ville göra: ett uttalande i ·frågan:·
. .
, . . ' Hamnstyrelsen menar. att tr'afl. ;.. · . : .. : . .
'·' Enligt senaste uppgift lär Sven- ' kanterna måste- ha klart · fÖr sig
ska .c.ellulosabolaget ha köpt även att de befinner sig inom. ett IWnn·
den s; k~ fOtbOllsplanen på Serge- · område med de risker dl!tU kan
, antens .åk.er. .Dess sociala fond medföra sanit sålunda i>ä ·egen
.!. äger då hela detta område att ex- risk bege sig till ifrågavarande .
it pl~tera för frltidsjindamä.L Att 1 område. Nägen olycka har ·enligt
fotbollsplanen .eller hela ! hamlistyrelsen inte inträffat. Vid
1 l(öpa
:1 kyarteret Hasseln också var väl 1 betydligt större· hamnar belägna ·
,1. från början in~ meningen. Men intill täti. ·trafllterade ~tråk,
, dl samhlllet" vllle ha byggnad&. såso~ exempelvis i .M&Iinö ·och
I tomter där ,.1 stället för att arren· Hälsingborg, saknas ~ 1 ~~ty·
d~ra marken kan det tänkas att .: dande. utsträckning det slags av,Qlan nu köper, ~~r · att fortfarand~ stängningar här ät,' frägå .öm; .·
fl ha .marken fri genom att själ
Hamnen i Mölle bör inte. gi;Sras
<Usponera över den.
mer eller mindre otraflkabel för
: '.Vägen upp till området som ge- lastning 'eller lossning' avi. gods
nom avloppsarbeten varit hart liät• e!1er uppläggning av så~t .sa.nit
oframkomlig, håller nu på .att stäl- för ombordtagande eller· ilandsätt.
f ning av passagerare. · .~mnen!I
~ ~ kajer bör vara fritt tillgäiiguga
11 för sitt avsedda ändamål när s6m
1
1 helst, vilket också kan · hå ·sin
• stora betydels!! vid intriff11de ii4. verier eller llltnailde. · j·,; . .,. ·:•
~ . Hamnstyrels~n säger sig. sllitll1 gen ha grundad erfarenhet ·imäer
.• seglation och befälsföring1T·ett.
': stort antal hamnar, att föreähigna
skyddsanordnlngar .torde varit
i min_c:ITe lämp~iga. ·
· ' ·

detta

·även

.
I

I

r

L/8 /..:.
f>.

) _- J:J&
1t.1. ..

J..

~·:.;?'!.

.

.,

;;~Hört

~~~: ~-';·

·:J?en

._

•

.

..\: . .'

'··.': : .;~. ·i-j·~~'.'.:/..

.'..

. .- "•.1:..,.':l.;.:

·. ·..

1_

och· hänt ~vidfkul/änä$an;:~.
:·-..
'. _.
••

~

•

.:

:::.

•

:·~-- 1f:~?~;:L :~ ~·

<.:~..

:~.

<t;;~_~:..'::

behagliga vintern på · sistci- nen till;:~yliiunnsläge för ::bad. :p~
eJjhar verkat främjande på bad- så skulle- vara. En, liten fö~g
••.
egentliga uppgift - att va- till allå. q~ skol)?~tran8po~,
1
·.· :,. ~dora.~- för ·badand~. Så tyc- som.. ans~.• k<>lJ?lD'lr.i'(ell(. fram
...·... ti~:
~- -~~e disponent· Ernst trotS _uppslquten :~e.nt,r,allseriilg._ 1 :
oltz i Mölle som i' all .stillhet · - .....-.~ ·. •· .· ·:-; .·-. : . ~.... '.'• . . 1
.~.ocli blivit en vinterbadare av Torgbåhdeln i Mö~le sky<l.dås nu'
~. Hans villa vid Strandvägen mot genomfart oeh parkepng s~
deles • vid stranden gör ' ocksä dan :.läiisstyrelsens befiiµt '_.om ve:~:·denna "idrott" främjas ~de-: ~er~rllP. för~ud .1:.ffe~~en ge~- · utomo~en~ Den_ . t11ilga ~örts, genom;;~lcyltar.- :., Själva
orgonstunden nyttjas sålunda till torgb.ande~dga_DS,,,:.;fåstätä,J.lelse
:9PP i det ~be~a havet,och· töijI~t~·låtäJ,Y,äii~· . 'j!ig'-'~åett& företa
.var~e dag om inte ·"\tid.',.
·
· ··'1ut·Jör
: ;·-. . ~>~på, ~t ~ör härt el~ m!~~~·att·>d~~.
:· ~ ''\'.ff.ct>
er fsflältens rörelser 1 vattnet gör miste':' först" f · ·
(·«särskild
~hillt. fÖr 'ri&kabel.t.. ' Efter en onmin' :- åv l~e . n/ ·' 8edan.
· · . · )prmginarsci(iii. fViilan tgen· får ~äkt,ig&'~ itytt; p~övili:'f~
""·::t119(:l.et k~~t·ordenwgt 1 om- gan;· Det tOrde.~i:p:A;.,;ttc;ten:.ätt
bpp"och det ldinnS'dub~lt Skönt· torghandeln; som: ärce~;,~,~~
:it:· leva! Gissa att ,niorgonkafiet slag i ·affäi-s)Jyet: f.bj1;ipb~~.! :-s()iik
'
dubbelt' så .bra sedan. Dis- mar och.vinter~ fåt;fUllp,..-egaia:för-'.
;. ,elit Scholtz
inte hener ft!I fa+hot,;,m. .. •·.:att• arbeta·.'·enei\fute•
..,...·.,·.Ar lidit ati'örtty~ ~ minst~ d.ifu n:···'~d~
.., Yåti. re elbiuid.et»Virit.i>.~bad&n- · '•tlllkOimnit"ooirmåb.:'t~kllgen;
· ~-;~(~'.~~t "att:' D,iow~f]fä _både ~tätt f~t eh;';'~iåt1(f&<;det;:'

I

°hGM

~~1!:ti•~.~~!;:';~;;:r·~b

·:r.r,'.· · • . ·
. en: resel'Vll on 1
"., ,' palfullliiäktige. 1 h&rtas an. . . e '· anslage:o: tlll :vm,mbadhu-.
1,1et•J. uppkallat· munlclpaJ.nämnden

~~:t:A~~;:~~ttnt·

~ri;tt'med de seiiåii~ årens stör~ d(J~tor i samhället. Mölle
ICvimi9förening, ,som skrapat
,!h.oP ·'är.er 20.000 kr. till repara\tioner' i denna: byggnad ~ har man
~il ko'mlnit överens om att hålla
ri_;jrelSeh · stärigd tills i medio av
·· ·~; Slb;p.t föreslå fullmäktige att
·höja\ ba~priserna · nägot.: . Enligt
f,()riµai- o_,Skall f{!r karbad 'betalas·
m~d. .:eit;er . utan , den hälsos::µnma
ta.ngen .:4~ JiO för ana: som inte bor
in'om BnrlmPY och 2: 25 för alla
· brunDbybor inkl~ve möllebor•
. Det ·bur då 25 öre dYrare för alla
, utombya •. inom 'komm~
· och 50 öre ·för m<:!lleborna SJälva,
biklusive tången. l:essutQm skal!
bastubad oavsett var man bor i
sv~e eller utlandet kosta 1~50,
1\ en 'föreslag'en höjning med. 50 ore.
:\ Men dessutom erbjuder sig Kvin·
· noföreningen att bidraga med 1.~
, ki'on.or• till ·driftunderskottet for

.

' 1;9:under
~ största .inkoms~ komso~derna och
II mer
driften under. övrig· tid inStäll~.
1
·

I

0ch

bidnlg i kontanter kommer

\ finns. det ju stora chanSer att bad1
huset skall gå i det närmllste ih~p,

vilket ju eljest inte är vanligt
med badhus. Utveckliµgen går
dock i den ·riktnhigen att ·det blir
mest "sommarbad" och att ipStitutienen tjänar ..mest badgästerna,
varemot dE:t väl int~ går att: resa
Il!gQn ~vän~g, om man vill att
det hela skall gä ihop. Ytterligare
20.000 skulle ·nog i alla·
behöiill uppsnyggning och. förbätt; ;~gar ·fö~"oeh. utvändigt- och till

,an

vas

~yt~~~

.

. .·.

~-

.·

...

• ;~ -Skolbaden blir genom driftstop- :
:: ~ · , dock . lidande pä vintertiden 1
" Di9d'' ~C)t inkomstbortfall som 1
' -föJJd~. Man ,kan förstäs frakta. bar- 1
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jirollskogens. Piccasso
1

i Mölle ff.ller 80 ar
0

Carl Wallentin med en av sina

·il

Konstnären Carl Wallentin
;Mölle blir i dag åttio ä}.
Wallentin föddes i Tostarp pä
Hallandsäsen. År 1900 kom han
till Mölle där han efter något är
övertog en målerifirma tillsammans med sin bror. Sedan denna
. tid har han varit Mölle trogen.
År 1902 uppförde han det hus
han nu bebor vid Fägelviken i
Mölle.
--------------

skulpturer.

Det som gjort Wallentin mest
känd är hans konstnärliga verksamhet inom målningen samt de
skulpturer han åstadkommer genom material frän · naturen. Under sina vandringar i skog och
mark har han insamlat underligt
formade trädriJtter, grenar och
svampar och med sin konstnärliga blick har han med dessa enkla medel skapat sina egendomliga
trädskulpturer, för vilka han hedrats med namnet "Trollskogens
Picasso".
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i Mö!.le·har.
•.,_~_~Qe · jt,tw,. ~ firar ·illte · s,iD
h'ögti~ .vi4 de äl1!n m~. stbr
·gå!eJ,:, .Men: r~ mtnn~goda
?villirler·~ både': än~. på ett : _en:er
·.il:rtna~ iiätt. _gjor.f;sig· DAD;lin~ h9s
: -~e, ·_stll!~!"'!1$e '.. ~' 1)1.ip.e.. ~~
.. ,, Piccass~>, ~et myCket glaeJ.
·ctii,och rörde honom. . · ·
·
·::-;._'Vad so~:·:!iärskilt gladde· oss 'är
att" WallentUia faritaSi- och skapali-

cf fÖ· ..,,.. 'trotSjiezibö"

'

•;

tin
J,Jen,jpgeD
att hj~pa
de slJli µ.WP·~ -~ till,~•. som
nu -- 9ch 'vm'.et ~ väl varken

förståsigptare.:ener -~

~er

pl ~ äJi ~~ bp~ .1 $tidiga
tillvaro.· Fl.Jrt fanns' det kl~
d,or i f~;-fa,,~· men· nu .endast
~ -~·;":·:"'••'·"~'.''v: .....,,..-:_,-,,,,,_ --:.:'':'-h·?i:t•.- .•..

.· Under .ldt~den och· se-.
nare. i ~~~':bår. . kl~
dan ett otäl' fiender. Snokli.r Och
. '61.derl:i f ..... sllrsint' änder Stllller 'till

'~tt<>~1r-Msi: ·'~·Vi&• 8Ynen J:l~'~&'·bcli·iåia;Pä: <ien

OCb" ~~''jxi~ kaiiSke .hite begärliga födaD. · Jim.dast. ett fåtal
.''_ajiier&:Y'Sä .14D8a'' Skogspi-Qm~- individer· fAr,,,~~ till ~er;sbm förr för.JnsaD.ilande. mat.e- vuxna exempiar~:· Den. befintUSa :
:ierral .till de. \m,derllga OCh . väl-· staimrieri a.v kl~r På -nia.' · · da }'skulp~· .. som på äenå) den ·är ·på vABJ; ·att b.elt ta sl'1t,
~'lr 'blJYit~Wåifetittns'Specläift~t) menar hr wanei\.tlli•. ~ ju oqk- :

I

.~~~)uµ;.~~·,lliQa;)>eo. Bl beJi~:,nY.fa.tt.,~-taft··:
s9k' i Möll~. eu1;enerttd ookstl;fv- slut 1 tre "•z.·'.:de -.~, dä'lnmarQa.
Ugen gätt .LsmJadera fotspår ~ . --· ~- :....:;.1:': f> 9°''· .''-' ··: · .. ·:

~,·~-~all·~~ P.et, mate-

~k?~~ :~,~~

l

!

som

~

- -. -

r . .. Hr
i

· 1

,

VV:aU~tl,n- b,ar. ju i ;illa Ar
bott .:riäril Fågelvik:Eirl och Fllladen

detta ~~ omrflde utgör
. mllet för hans v;mdringar i'~pet. Naturlntresset är naturligtvis också med bär.
Vi minns för några lr sen· hurusom han i : baljor och bassänger
i &gl trädgård .samlat In rom och
yngel: av .klockgrodan, bL a. för
vars skull Fäladen fridlysts. Nu
i fi~ ~ veta, att slu~t pl experij mentet: - · som visst f.nte tlllkoin
f~r ·att pä pojkars Vis leka med
, naturens ~evlriare utan hade
\ längt ·allvarligare syftning - inte
. utföll· sl soµi ö~t utan Yilglen
I mäste släppas 1 de naturliga, nu
i·fridlysta damman!.a, S()m är klock· grodans _p,aturllga bamvist pl Fäla-

!
!

!

Wålle:itul~~;a~~
·

~m ietteta

iai<---~.{~~dl8*i_tm·,_:anm,tö~ :1i:1T~ ~an~J: ~
djur Och_~ Mil ·,:n · . -hu' till ·aem~. att lägga nlt över
hr -_~a11enth'i Jn~ :bener_
ia_~ ~v._· dammarna.. Och.· Pi'sl m_ · utestänga
Pensel och palett är fortfarande de allra värsta tvt-· och :fyrfota

' ·~ -~di8t sinSkap ocll .; rttQl~
k'en tYlls. fortfarande med skiSser.
Och ~er
seilare'kali .Vidars be&rbetB.11. J.la1i miste skatta
den lycklig sOlii pä sin.liders höst
l.. filr
sl . i Stilla ro njuta sitt ottum·
I Mitt i -ett lyckligt åch mediteran~ ci,e Skapånde..
. . .- .
·

(

Hr

nJngen till

~

f<iftfar~e

nelid,i!rria till·· ~ma. ·

net 1r
sant "au:· för. att·._:Jillla . snok.a11J&.
.
bårta·mAste man:.kåDske rent av
bygga · en lite# ' ~: t?t datilmarna, vilket ·väl inte är sl tilltalande. Men .kunde blOtt fåglar
m. fl. _;·utan
även"dessa 1tommer .till ska
... cfa ~ 11~ frän
detta duqde. :z:ia~ bord. sl
skulle ätmhisione långt fler individer av klOckgrodaD räddas. Br
Wallentin har :mlnga iånger bevittnat hur t.• ex. änder snaskat
i sig unga och ·9kläckta exemplar
av· klockgrodan i ~ra massor.
Nu hoppas :br Wallentln att de
som har bestllriunanderätten över
det fridlysta området pl Fäladen
även borde obaerverå denna ange.
lägenhet och att. åtgärder skall
komma.· Nägi-a års ro för tillväxt
och utveckllnt skUlle med säkerhet IStadkomma att dessa säregna
gr00or äter_ ökade; antal· och sllunda. fortfarande vore ett av. motiveri till att den .natursköna Fäl!t~ ·.
den.som sldan skyddades av .frid,-.·
lysning.
·
··

att

--GQ.

. Lördagen
den
14mars1
959
.
.· .··
..

..

.

.

'

.

llört ocH.Händ~"mi~JJ/lånd$g61i' .

. Tillglngen på stenbit är .~u,~Jtan-: ..:~-~~-~ick gå 1'f~~l~·
mte över' sig. Enligt vad SJökap- ocli' n
ailSkaffas. Meq ·-: ... ·' · ,
.•
11'1'
också
i
man -~·tJ.' Jrlöllef!P.:et _'Visserligen förd.- Byggnaden han. im~\h@: I
.· ~~~t -~n ocb annan av dessa fiskar flera ägares hand fÖrutoll'i\~'
~en mte mei;~ ·J?et lär dock vara tids användning 'som ålderd9nl8-.
väl tidigt lilnu att vänta de riktigt hem gjort tjänst som hotell ~för
stora Jlngsterna. _När stenbiten nattgäster.
'
-_ ... -, ·
komm~r-och verkligen går till bru- - :
·
·
ka1 d~t vara _god tillgång relativt En av de nya agarna till Grand
lång tif, så att; alla som lyster får Hotell, fru .Alice Klingener; ,Göt&- 1
·s~akaden delikata f~en och den bqrg, har ~ Mjille. 9ch:Jailt
darav ~gade stenb1ts99p~
sin egendom i skärskädarid.e:· ·li'ill
- - - ·
Kllngener ~~t~ ~t ~.·liqppas
De vaclci'a vårdagarna lockar till P•·· en god säsong. Hon har.penoll,.
ökad aktivitet inte bara dl det gäl- ligen besökt England och'.'på"91ika.
ler att -börja den ärliga skrapning- r~ebyråer etc. gjort:reklam ~~1'.·
en: och. målningen av båten. Inte företaget och ~?µe. ~.L. a., ~ ~n.
mmdre än tre hotellföretag 1 Möl- ny J>roschyr utar§etats; ~. ä:t. i
. le står i vlr inför .förändringar förhållandet beträf~ande Tys~~· i
och · dti arbeten, som här företas, att man satsat hArt på ~~ ·
har naturligtvis inte enbart utlösts för att Vidmak,thäll::. och på ·nytt
av vårsolen utan har planerats så leda turistströmmen ·. · till )löµe: I
att säga lite i förskott.
Beställningar ..har ..oc:ksl ~.:,~~På dominerande plats vid blick gått. Fru ~~er.: ko. . .~ ,r~·
uppåt höjderna f~ seaside ligger s9JillBen själv att h8;.Jland, ~;m, ~:
·Storhall~ . och här håller fru ~yervaka all~ som rör pubJtc ~~
Ollnson•på med att låta
bvgga ti9~ . på grund.av.~-~~
en matsal
' ·
·
· ska
;,,ttFt
. . sut byggnad.
Det·.. blirJ nå. pe.,r ...:och
. . kämiedoD:i"om'
. .' : .... .:" ·~~{'.l,t
_got i irtU .med vad hon åstadkom ~et~ . . .. .
, · .,_,.," '''""·•· ;·e:,1~·1.V•
på ~QteJ. -Elfyerson, ·n~ Erstah~ ;~~µe~ h,ar· .50 .~j ..~~<~.:
på sin, ti!i.'.Stor
.. hallen har !!fats för ~.·.och :utsikten.
,. .- ~.~.»~.~
cirlql. ,25 ~d~ i rum, där både flesta ,iir tngenu.ng Il~•;.:. .. . --'-~
kallt och :v~t vatten, finils indrå~ En; .byggnad; ·som .står -~~iiji4:
get. Fl~ ,stora salonger och, u~ s~rre, ~~en av året beh9V,,>;ö.'.~-...
. rymmen, sOm. kan användas &om: gen ·ses. om.: Det är.: vad ~J~{~~·
matsal finns. Någon egentlig riktig s,t;a.·hand .. hinner.~ tilnk~~f~
matsaJ,, som ~ väntar sig pr e~ i·år.:Pch. seWµl. får man seMJ1:""~··
förstklassigt .hotell har inte fun- lindringar.som kan k<>JIUIUl.. :.J'!fHhr:
iµts,'Det är d • fru Ollilson vill · "Det·är.planerat att h~~ff
.. r,ä~,1:>4Jt .l'å och med den tillbygg- öppnas: till valbo
.. ·. .
. ,,,,~.
~d ,som: n~ ·~o~er ~e bygg. sedan ;,h~ ·öppet ~ :~.,
;
.nadens-·anvlindbarhet som ett gott framf~r.. ållt ·dltill·pingst{.
..
'oeh''trlVSåm. .· . ,_ .
.
väl oCksl vad .man libis411.älQ:lä, :11
iit:l!a ~··er ~~ot~ betycW,gt öka MÖUe ,.;.;... att ett ÖppetM1)8ii4~;~

~~"'':~~"Bengtsson ~ättar

"so~iigan;·

~i-~!~l!J·
J.

i

··~

till.

I'

·f.~~·'..#f~;·~~:K:
r~~e:~,·".;~~~~BJ.JE:.
JJ/y ·I J -_Uj')
JJ1ibS l-:frtivUci ' ·~ I "
-1. ' /

ga tegel,. smn

naden·lilr'-väi nu·fute. ' . att"~

Sjä}.ya~':by~····' " ~ "'·'är!ö.Ocl[

Sä

':;40DiitleraiiC1~kfnJ;~fatt

---~
all\

bJ1i-" fäi.'filgt "' ' . '~ ~ V~~: •.

'=t··~:!t~~~1.
erar över. tOm ..
~

den 'del. som- •' '

C ~~d ·~.
t>Iall~ föi:. park~Iäts. . '.

ooh

··sedan,

- _;. ':"."'"

.; .. : . " .

;-

j

:, l

'ri.ärnie(i iril~ i, den g8mla ~· 1
stabPll byggn,aden;. som, under ~ ;
viiltrar fungerat som ålderdom.
hem, eti n~t •skede. :På ·sm: tic:i ~~-: ·
höll källarmästare Bernhard P~
son· på Möll~~ barol).e:i;is ;~·1
Krapperup . tillstånd . a~t uppfö .. t
Storhallen Sc:lm undantagsstuga -~. :
ler sommarstuga enligt .vad som; ;
berättas. Baronen hade likVäl gjon: 1
stora ögon ·när ·han fick se ri~1 !
ningarna och tyckt att det· var'. ;
ingen .liten sommarstuga. Byggna~!
tionen, .!lom · skedde på 10-talet, i
kom. emellertid till stånd och tegel' ,
oCh : talt~~r ~·anskaffades; från'. i
Ski'Omberp.: De·förit,~då·~
pannoJ,"Jlll -pdklind.ta ·dock :, tnte'
· \}}. :. . · ·:· ·'~·.;~:;{~.~~·:~~.."'..: .,.?;;;·
·)~(: };:>r~-:~~:;: ~>:·~·

i\.

I

öppnar åter!
Dea populira restaarugen
K1JLLABU"S i M_öL:f,.E
. , öppnar i propra nyrestaore. rade lokaler med DANS
. pAskaftÖJa . frh. kl. 20.00.

_.

GetDe s orkester spelar.

•.

Gästuppträdande av sångarparet

laga o. Gösta Holgersson
Bord.best. tel•. 47214 Höganäs. .
I

i
I

Kullah~s. i_ Mö_lle ~·hotell ri1e<J ·anor. .
4t~r:i~pflst4T, .i: ny gestal:f. :tillpdsk: ·
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~
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_.r

Baren· utgör ett klatschigt blickfdng.

-

På hrunnhyfullmäktiges hord
Vid Brunnby kommunalfUllmäktlges sammllnträde på tiBdagen har
man att ta ställning tln ·en del va!.
Vidare föreligger bl. a. kamställning
från fru Greta Lund1n om tilJostAIKI
att utskänka ö~ på restaurahg Kullahus i MöHe.
·
! september flSreslog lönenämnden
att kommunhihllotek~riens lön skulle
höJ•s meiJ 20 öre I timmen eller 53
kr om liret. På förslag av kommune.1nän1nc?en

lämnatle

fulhnäktige den

gången emmellertld Jöneniimndens
förslag utrtn bifall. Nu har SVerlges
kommunaltjänstemanaaförbund under
åberopande av· central överenekommelse påkallat muntliga förhandliJll!ar
I ärendet. Lönenimnden menar att
den en gång tagit ställning l sa.it
och tnlstyrkt men blivit underkända
av fullmäktige.. Lönenllmnden anser
sig Inte ltompetent att Ingå I förbandlingar orh hemställer att fullmäktige
•Jälva måtte förord11<1 I är•ll{let. Kommunnh1Hmnden tillstyrJrer. •
,

har gett ut en Nirteclmlng över llrenden som kan delegeras inom skol·
styrelsen och skolatyrelsen ?IR nu ha
fullmäktiges fastatlillande av en .rad
sådana ärenden. Konµnunail'nlin
har samma btBtllllJWlc ~ Vill ·!Ja en
de} llnddtipr l Ustan ISver delegationsärenden.
·
Enligt
kommunalnämnden skall
frågor om Inköp av undervisning•
material läro- och Jllsebilcker samt
förbruk~ingsmaterial, lnskrlvni:gg av
elever, fast.stä.Uande av peåagogd.pr,
längre ledighet för elev 1 vissa fall,
anstlllan~ av Icke ordinarie lirare
eller annan personal I faJi dl akyndo
samt avglSrande kräves, ersllttnlng
för lilrHes lljukvArdskostllader och
kortare ledighet At lirare och aMll011
personal, beviljande av semester f
förekommande fall, dock Inte At skol·
chefen, samt förordnande av V'lkarle.
tJäm;tgurlngsbetyg At annan persona:
än Hirace, uthyrning och upplttan<k
av }okaler enUgt principbeslut a\

Kommunaln!hnnd-en föreslår att full- skolstyrelsen. åtgärder t samband med

,,-.....

mäktige uppdrar åt skolstyrelsen att
l fortsättningen tills vidare handlägga
&&mtllga pA kommunen ankommande
uppg:ifter rörande ungdol1lfills fritidsoch flSrel)lngsve.-ksambet,, som hittills
vlktt pA kommunalnlmnd<!n.
Kommunförbundl!ns skqldelegatlon

tlllsyn av skolskjutsverksamheten och
skolhälsovAt-den, dock eJ anställande
av skolsköterska uppdrages At sko!chefen, uppskov med skolglng samt
Intagning av minderlrlga och uJllldo.
mens förenings- och frltldsverksamhet
uppdras At avclelmng.

(, ·. v 1 - 0, 1 ~
~. ,
f' I - . r ~;...:_;
-------·--- ···---..

11en ~-restiuu'Ug·
en t llliUJe med det fria -. ech
'4Malet villdiada namJlll& Kullalau
öppmia Mer på pillkaftAHlen. . NJia
tmaehavare är f1"ll Greta Llmdin

Det

.

nya 'Oll.f'dtoUcet ·fru ~.i.,.undin ~- hr Car~·Erik Andersson.

tldlgare:balkoiigl!n::Jiade. bLL'UD· m!!Cf

blommiga och randiga tape- r

der fabrfkstlden· ·lagts ·över med ter. . ·
·
·
golv och.3.114.Bitt möjliggjor.t.en ·Den i nordvästra hörnet belägvåning till Detta lii< llu: borta och na salongen har bekväma slttgrup.
baliistraden lterupprest.
~. ··
per. Meningen är .att här skall
och miJarmlistare CarJ..Brie An· Lokalen gör efter omlindringen kunna tas emot mindre· sammanderssoD, Mölle. Lokal- bil tas ett frischt"lntryck I vad avaer· Bl- komster OCh tlllstlillnlnga i Båda·
i besiktning efter au llllder vAren väl .färger .som tapeter och text!· na fall ~ den stora lokalen är för
.ha Ater omändrats. frln. Jll1Dl8P8)s- ller. Vad som särskilt. drar upp- Btc!r; Balo:ngen: skall vid större till·
fabrik till hotell.. Det liar 1JJhit märkllllmheten till sig är· den vack· ställnlngar tjänstgöra som samen l'ellfalD'lmg med en ·trlvaalll llW ra blommiga f~dtapeten, baldaki· llngsrum.. ·
·
över sig och vill tilltaget ~e nen "i. franska· ~a och vägg Kökslokalerna, som förut var bemed plats för efrka SSO sfUllDcle i guldtapet vid : musikest.raden , pA lllgna i killaren, har nu Inrymts
gäster.
lokalens kortVilgg. Färgerna i aJlil· I den nytlllbyggda avdelning, som
Det är Inte utan att nyfiken· va restauranglokal.en' är hållna i tillkom under fabrfkstlden. Denna
beten är stor bland . dem som grAtt och.' ijust lila med gardiner del ir uppförd i tegel och man har
minns det trevliga JJl!rlngsstillet i blA-grltt-vltt ·pA ena ·fönsterväg· hir med relativt små förändringar
· · frAn förr hur restaureringen kan gen, och pA ·den an<ln rött-grltt- fått· goda köksutrymmen.
ha avluplt. Det måste ha.varit ett vitt. Taket ir l_.en•bl!grön f~· Uppv!h-mningen av byggnaden
jättearbete att få i ordning det ton. Väggarna en trappa upp... är sker g~m konventionell oljeeld·
hela efter att ha avlligmat mask!· i gult och gardiner I-rött och·grltt. nlng. och dessutom finns en extra
ner och attiraljer i fabriken, Ja. I de' ·aniJu~lide -aei:y~ringsutryi:n· virmeflältt att· ta till Ventllatiogerhyllor och materiallager. och mena intlll·sjllva reataurangloka·nen:•Bkei::'genom utsug i taket. DA
tunga bjälkar pi flera ton. Den len o~ ·v~lfnaden det-är:högt ! .tak i restaurången
·.,.. · · ··· ·
' är. det ·föga.- troligt att· publiken
kommer- att ·besväras av allt för
mycket· tobaksri!k och värme dA
det .ar fullsatt.
.

; ·'1' sjllva,i~pi:angen··är:<en··bar
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·aJ10rdDad::f Vid 'c,ena långväggeJ1.
Själva''-bardisken" lir hAllen· i. svart

~,:vitt~!::~i

.sOm. ..4'8nsnistaurang och caf~
·men· mim kommer ·att gå In för
att:'iven. måltider: .Oi:h. amåritter.
För• ~omster och högtids..

. dagar '.ochE~.•mmankom.._

.--~

:;a~r~;n~4'-,

----:>

I'·.

- ...--...............
, _-.-;...
· -

=-.- . . _____ Ns

••
-•• +--.t...

~ . :~r~a9111?:~~'~,_:~"-:1_:_;~?-7:. ~_:_'.'.:_~~~,---.~'{Jf.,.....,-f_-_-~'2;-T-'-',Y(~O'-:-

!!~ ::."...."t.?.!·'itl_k~....::.,, I -.E~'.~.:~29;·Pf! ~959 ..
§'~~$ ~~~.::! ! ~']ij.~{jitiO~~lt?f(rifijfii~tde.i$ti}/Jt;
:n~tt i!~~=e::: :ni::::
f-~: . ~·.,<.ti~~, ..,::,:.~;<L/;!:;:,'.~::t;;;.~;t:,,

mar11vet.
·
··
Jigen kunnat plar;:eras.
Det ·är väl inte omöjligt att
Meningen var att· den skulle ha gymnastikdirektör Carl Gustav
forslats till Mölle flytande och se- Cronbergs förslag om rakmöjligdan sänkts. För att bli till någon heter vid hamnen återkommer . i
verklig nytta skulle den naturligt- samband med förslag om ljus pä
vis inte ha legat för långt från toaletterna, varvid om det vill sig
stranden så att badande i alla väl raknlngsströmmen blir den
åldrar kunde nå den. Efter över mindre kostnaden. Det är·nödvän·
vägende ur olika synpunkter lät dlgt att man löser frågorna samman emellertid förslaget falla. tidigt, för 'att det skall bli någon
Skulle man sänkt ned den vid mening i det hela.
lämplig badplats hade det pA grund av höjden blivit pA rätt
Cellulosabolagets byjme orsakat"
stOra avstånd från stranden och förslag om ändrade stadsplaner.
man hade måst anordna bryggor som varje gång ändras litet till 1
kanske pA avsevärda sträckor. För utseendet. Det senast behandlade
att få den att ligga jämnt måste avser att inskränka pA a;ntalet
man så göra anordningar pA bott- gatusträckningar, men medför att
nen med hjälp av dykare och så någon gata fAr byggas pA mer
:. Erik A. E~kåson. :
ansågs hela projektet i förhållan· oländig mark och således blir dy·
.
.
··
· · - . . , .. , 1
de till nyttan inte 'ekonomiskt för- rare. Byggenskapen sker väl pA
Mölle kominer:~tt ~"valborg~
Dä~ ~er ~-~-till hosvarbart. Kanske 1iet är lättare i dispens, men vad händer om mässoafton pA • -numera . traditio- teU ,Kulla~ 'för sedvånligt samLaröd -ineil Sandstrand.
.
stadsplaneändringarna inte gillas neJ.It.sätt med bAl och övriga till- kvliiD. 'i "vArkvälleii.' Hotellet med
~: _;_
och inte blir stadfästa· hos kungen. behör.·Den redan gröna och vack- det våckril läget vjd hamnen och
I fråga ·om bad innebär Mölle Man får väl dock hoppas att det ra na~ • kolmqer säkert att utsikt över ·vattnet brukar snabbt
municipalfullmlUttlges senaste be- hela kan samordnas och blir till
· tur ett· stämningsfull,t få matsalen fylld till s!Stat olats.
slut att. alla avlopp försvinner vid allas belåtenhet. I Det torde inte i
m' blott vädrets mak- Här förekommer kaffesamkväm
och ·norr om hamnei;i. Den fina vara att vänta, att de som nu sak- ,.ter
, i;~ ,._., · "·" ,_
; :qi_ed. ~_~lag av .,$.ig< och
bukten med sand, som ligger ne- nar eller bllr,utan väg godtar. det · •V!. .•.
.. ~·~:~vid muliik :och 'andra -muntiåtioner'.
danför TAngneian skulle då kun- ta i fortsättningen.
I
... , .., · -fiib!ott· '.?i>å .den~- ~ El}.y Hallgren medverkar med
na rensas. upp och kanske fram- Under tiden 1f:noppas häckarna ~:~;'!fäla.detl~'Vid Fågelviken; uppl.isilmg av vArfilkter och bygdeles bli en bra och lättillgänglig och grönskar gräsmattorna till al- ·~et. tn.Iecunmed slng"·av deniåL' r
· .
badplats i byns centrum. ·Det kan !as vår fägnad. En intensiv vår- eni'"'sAiigkpr • under' lednlng:,'·"av Skulle .. _vädret bli dAllgt 'så att
kanske läggas flera olika syn· rush pAgAr såväl inomhus och pA _fo~~ Gösta· Sv,f!DSSOn; Ef- programmet vid bAlet inte•gåMitt
punkter pA denna fråga, men den hotell och bland båtarna.. Snart ter ' &Angeni talar koli'llnuruqfUll- g~mföra . i . full u~ckning
borde väl knappast vara helt verk- stundar den härliga pingsten, då ~ ordfö~e ~tare kommer skogsmästare. ·Eriks,soi:is
lighetsfrämmande eller omöjlig allt öppnas i sommarparadiset ~,.A; 'Erlk$son,:Krappei:up,'och tal och sångkörens dnger att äga
vare sig ur hygienisk eller eko- Möll!!. ·Lftet längre fram kan· vi ~-·~:..:vJlkoimnen..- :Avslut- rum7pA hotell Kullaberg och 'fyr-.
nomisk synpunkt, om lämpliga vänta invigning också av den nya ning'!''på~?d~ del av.,.Vlilborgs-lverkeriet uppsändes- från .hamnoch trevliga. anordningar skapa-1 semesteranliggningen.
mässofirai)di!t blir ett' fyrverkeri.; piren. .
.
· ._ ::i':
'des. Kunde man öka samhällets
·
'
GQ.
·-:---- ,-·- - - - - - - attraktioner genom ett trevligt
. . ..
.
..

I "

.
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~-· :~~~~ den 5 n,.aj 1959. \
Valborpmä-'irandet
i Mölle hade ett ·trevligt och omvlxlande program vid samvaron·' på
Hotell •Kullaberg ·Fru Alice Wallenackompanjerade på p!ano. Inger
cich .Lena Nilsson, som ,pi gitarr och
mandolin spelade Barcarollen '~
Hcittmans äventyr ilv OUen:&>acb- Fru

tln'

==tln~~~~~J!:!

~ ··t,lll acltompanJ~ang: PI,' 'piano
·av" fru Wallenttn och· BjllJlir; 1!irefter
till gitarrspel av · Arne 'Zlither' den
populära sången August1n;- En kvar·tett bestå<ihde av Elna ·och KaJ NU.
son, ·Strandbaden,· 'Arne. Zlither, Ll!l'hamn, oc~ B. · BengtBJlon,' NybaJnnS.
Jlige, spelade och sjöng Digra. · glada
melodier, . Bengt Ancf\enl ·w~
spelade dragspel Oc!h Lena Nilsson
Digra plllnoscycken. Som extra · inslag fllredrog fru. Kastengrim en. :inyc.
ket .kört " men · uppskaU&d modern
dikt, . . varefter . -flli;faitartnnan · fru
EUy H~gren 'lll!lte egna dikter ocb
prosastycken pi bygdeinAI, allt tacksamt mottagit som. 'vanligt dA ·bon
gör sttia framtrliöanden; · · · · ·
· Under kVllllen ·upptogs kollekt till
Rädda Barnens ·lokalavdelr!ing ·t Mölle för CPbarnen • ·-Till: Bädda Barnen

kUnde, lfyerlllmnlui:"kr/ 48: 18, · filr -vn.
ket föreningens · Ordt6rande frllken
Blenda · Rosenberg· gllrna' VJit•ffram_

f~:~t·~i,_~_:; ·;\-;,;.::"'"·'.

'J1;f.,_ ) -~'!I~

.·;-...,

,..-..,

..

-

•.1;

'.

:Fredage.... -· ·~ - · _ ·. -·.
-.. _n uen 22
---·-·--.

--~

H~ri··~·;;crifii~1 '..~lJfKJl1iliriäiali_

so!:~~

= ~~!~~ :~::~~!;f;P;~~t)~i!t:~bfa~~~' I--

·1 _ -

alla förberedelser tHl turlstsäso#~ · ~.;.,.:·.-=: ., ._, ....._-~--•.'._,,'. · · ' · ·\
gen.
. ~., Bussarna bar hittills i alla ·1r
Vad som bland, ~t .ocks_å b~:O under, :,uJ?P~en .- i. Mölle hållit
kar_ kälinetec~. 4~,säsong if v1-4. ·.'."orget'.' ·_,:vid Ingeborg ;t_lly.s !
slutspurt för tel'mins'6etyg och f5r affär .. i centrum av J>yn. Pake~ :

:.

::zr~1 ~-=:r~!n!ri~ ·~m .-~rr:=!~;-v:~as -~ v~-

endast

---~

/.

i

~I

;i~.k~~e!~1~:; li~~~ ~~_::~~;~~:~r'.,'.-~.(

:'i=; ~g=n:~ö~l:!~: ~ -~

:!a
tii~~ ~:i~~;~~~
rer 'för •egna ·och· 'andras ·telhingar,

S.1. . ~M~'"~J.11~.k~~'L:å , ~hla~ iklfor- i
donen. """'' ua~ur ..e; . . s e.a assen, T!i!-nken är god och som i;ynes 1
helt i den framåtgående motorismens tecken. Gåi: den att realisera
~lir det .·hela säkert trevligt och
"nånga ~a~ckare kan göras ut?fter ~~11-"}f~tJlligi: r,OuteDr , ' 1
~ör. något Ar sedan lancerade
Br_unnby ,också ep stor skolresa
för
alla skolor och klasser
till Kö. · ,.•, .•..• , :·;·;.-<lf.u..._.. ..
..
.

1

~rr~~:;{,-~)' "J""··~··•

--------.:-

1·

det i Ar ingen vedertagen examen 'J'rån och ·med den stundande
u~
~vsl'Utning. i. J;lrw;mby_ so~tabeµen, . kommer . håll-. ·1
g~ · . te,~pel. För föräldra'rxUl.s pliitsei!- : ~tt :flyttas· till järnvägsoch ' må!Sfnllnnens· kontakt ;· med stationen Och· bussarna sbll allt- \
skoiaPS. iinderVIsnlng och 'avlysS- -sA håliå. 'där under .u,ppehAnen. För
.. ~e av barnens· kunskaper har övergång buss/tåg är givetvli! den ·1
det l alla 'fall vatit väl s5rjt med nya ·anordningen att...föri!cµ-a .lik~te mtndre än ·två åhörardagar som paketinlä!7'ni,ng- oCh avbämt·
i alla skolor.:.
,
ning på. stationen, då ä~en UJ1der~t ir"'zn!nga,. som tycker att rätteJse ges om: .pak!!i'iernas ande~ :lr ~:· tre~J.igt, ~ högtid~ :\toms~, Allt i~ llksOm på e~ ..
llgt,:>',~~t ,~~sta. ~en l ren- stllll~.
..
· _, . .
·_
~][rubba4e "skolor · pyntade med
Den gamla· hållpla~n var å ~ ,
blommot;iil>Ch:·gröllt ?överallt och dra sidan mera eentralt. belägen · ·
fl!lggan i topp· och· barnen f. vack· vid hotell, ·kloslter . ;och af~er';
ra .kläder.-Men..man .fick._en. myc- -Men- den växande~ biltrafik~ ..lade
k.el -'Ri~1t.mb.Ilck 1.:bar:l;lens. -~I-' binder. i Vägen, :::di ;,torget" egentarbete genom att följå dem ett·par JJgen ~te. är något_ to~g -u~
hela dagar. Föräldrarnas närvaro egentligen en såmMaillöpnlng ~v
liksom "gl~m'1es ~-p~ ett hel~ de,,.båda ,allmänn~-- Vägarna so~
~t, ~tt ~ det heiaJ)lev· m~ f~ hu"°1dvä8en·'~ :ned till -st&~
ket:";Qaturligare ocli -lns\ruktlvaN. tiOD.en}odi. harnMII', · - :·
' ~:
Så 'ätt 'även om en fl)rfl~ tanke '.De< ki08ker.''i ·stationens närhet; . glf.~barlåt"illl änä"'Vackta e'Xamens- som :~"'å'V'tilgande resandetiå.nk
dagar så är det nya iD.te ·heller så på Jåin,V.igen fått vidklintias miruik~
tokigt. _ · " _ ..
·
·. n1ng i ~· o~ttning får på det(&.
H .:;.,.. t-4' "' ,; ir.. "
,: - ' 1: . ' sätt åter '.en-chans.· De affärei:- och
\): ~-NyiiarhJs ·~fol:k:'skolll. ·'htner- ett kioskei; ~oiii tigger vid _torget och
. par klasser .på att förbereda skol- hamnen, k~er säkert att kon\~ .
1
resap f:.danytt. slltt · och helt i ti- pehseras genom· den - :växan~ .

.i·

(J//_ :;-;_~t, 1~
I <i' JC.

- ·- ..

'--""'""'"'''-·"
:·.

. .

.

.

. .. ._,•.,

-~·c:.~.·······..... ··

·.. -··

~.,, . .;-,.,:.,.~,; ..-.· ...••,.g;.·'~'i

·"·'· H

~~•PJreaiskolan ·tåg~ae·:r~~ainl~~~!~iilff/,·•.1:
.till avslutningen :i' flqga~~'.:·~J~yi~l(~

.•
.
~ :~- ..~.~:;;}~·~;,~~~~.' -: .
bdörde
ett nytt exameDSillslag frln och
med 1 gAr. Lärare och eleyer tAgade nämligen 1 samlad trupp till
Qrkan, där avslntninphagtidlig·
heten ägde rum. Och i spe~ för
den llnga kortegen gick tvi fan.
bärare med skolans flagga och
den blAgnla duken. Dessa paraderade sedan i IcyrkaJIS kor under
samvaron i lQTkan.
Sedan musikdlrekiör Per· Mårtensson spelat intAgslnarschen och
fanborgen tagit plats, fick han
sna!,bt förfiyita ·s1g· t1)I karet, där
han ledde en flickkör, som med
ljusa välljudande röster sjöng två
sommarsånger. Från orgellliktaren
··ficlt man. därefter höra en ung
sängsolist som torde ha framtiden
för sig som sångare, nämligen
Per ~nnart Hermansson. Till musikdirektör MArtenssons ackompanjemang på cembalo sjöng Per
Lennart Pingsthymn och I denna
ljuva sommartid.
SA utdelade rektor Frenne rea1listernas betyg och skolstyrelsens
Iordförande Per Persson jämte
rektor fick därefter fördela Arets
stora premieskörd. Det var mest
böcker som blev u~muntrings
, saker för flit och fiaJ;nsteg men
även kontanter och reservoarpennor fanns att dela ut. Hr Persson
avsluta.de läsAret D1ed att tacka
Teten av flaggtåget har just ,8114ngt 'in 'P4: Kipmansgatan.
rektor Frenne och lärarkollegiet
.
.
. . . ..... . . . ..· . , .. ,. .
. ....
för intresserat ~bete och hall tac-1..aura s8ns, Bengt. J'arrlDg, •;Anita <~. ~··:Man~":~
kade även eleverna'för deras flit. Sjöberg, Ann-Chr!sttn: Karlsson .. <mu· atlk>;•Karln Eriksson" (textilslöjd).
De nya realisterna tillönskade han sik); Gun'· svliiisson· ·(inuslk), · Anna Klan 1~· Ann~Marie Norrman(ilven ;
framgång L llvet.och·de övriga av~ (h~mll): .. • · I· muslk)_o;:~· ~Deilcker, .Torsten·
skolans Järljungar hälsades 'Väl· ,Klass 3c: Christer BA~ (ilven Loodllel'.r•'r.~tikAndersson, Ingrid
komna tillbaka· till höstfermjneu 1 busbilUsgöromAl),I G6ran Behrem, ~-· 'BINi~;~·~lss!m ,(Dwslk
efter ett härligt som:inarlov
. · Ka$ Ander8scm- Kartn,Wltzell. (iytlll oqh·~•. L(:hrfster .Tomblad
•
1 gymnastik), Lalla Laril/On (iv.en ~!;l')'<;:,'l ··., :
SA sjöngs psalmen 474 "Den 1 .teclmlng), Cee111a.·wa11entJD,·.<ä· :.;j~'.\1:b;;~l~ .Kronberg, ,Olle
11lomstertid" och ~koherde Ek· för fpelnlng vid morgOllbön.), . Bet:igt CarJsaon!.'.-\lmtEli\ierason, ··B!Klll Pers! ström högtidstalade · frAn predik· Johansson (me~öjd), ~ba :Pei;i:, ·äon.·,(ll~··~f.;;~k Göran; An· .
·stolen över ämnet "Hur vi blir SOll (husbAllagöromll).
..::.• ·, ·:
dersaon .<llven ·~ .Qmnllltlk), Fredrik
lyckliga". Psalmen . 21 följde och Klass T3: J'an SVensson.. ·.:/ ·
Olsson, .' Gunilla'. Larailon, Ellubeth J
efter bön avslutades samvaron Klass 211=, . Alf . ~n,. Lisbeth Arnberg (ilven 1. musik),.~ .1!:11Jc&.
med psalmen Herre signe du ocb Frisk, J'an. ~ .: Bana N'Uaaon, son (llvm, 1 gymnastik), Lars 01,of ,
råde
..
.
Tommy, Olofsso·i, .LJsbetb ·Engström, Larsson,· ·Chrla~ne · Kogler ·(liven 1
•
Tommy Pel'BIJOll, Ingmsr.Rosfn, Lars gymnastlk)".Stlg.. Norin, Chrlstln. An·
Tidigare på dagen hade offentlig J'önsiaon. • '" '-"·< ;;:<,, :...
'
.. clersSon <musik): Ingrid Th111'esson
Arsexamen hållits_ med besök av Klass 2b: · Lan· i'röl>erg; Aina· Mo-. <~tllslll.ld), Eva> Goldstrom .:(Jmtslk).
en stor mäilgd föt:ildrar oCh måls- dig,
Söde1·1~md, · LlSbl!th . Chris- .Klass. le: ·Christine . Cronberg, Gun·
män till eleverna.· Besökarna hade ttansson, · Per.<>lof. Zlmmerdahl <gym- nel Knutsson, Berit o~ . IDga............ tillfälle tt
-" ut nastlk), :Madelel11•' OlofSOll (textil- Lisa NUsson.: Ell8abeth otsson;:.Karln ·
som • .......,.
a se .I:"" · • slöjd), Roland· Sträng . (verl<stadsar· .Aronsilon, K~ ,Gusta"'80Jl', (iveii
ställda elevarbeten, .som viltalfgt bl!te)
.
·
::·
1 .texttlalöJd)i·Icger··J'olianBson (även '
vittnade om att det arbetats med rua'ss. 2c: Elisabeth Hybl!rg,')nger I t~~öjd), Anita.~. <iven ~
fral'ngAng och intresse inte minst Nilsson, Britta Stllven, Ulla , Böös musik), .Lena Ohlander (iven ·t . gym- j
när det. gäller slöjd och teckning. (iven i textilslejd). Ellzabl!tb · Hul- nastlk), Birgitta NllsiOD;·.: Al!n-0!1rl- i
..___...:_.
__L
. ._
_.._
thm, Anita Svensson (iven i muaik f!tlne.Johansson (musik) •.-;;;';<;,:.,;. , . '
cn:muer ...,.. ..•............,..:
och gymnastik), Birgitta Tllckström,
Klass 1•: Boel!Jleddln&:~EVa:;.Sern.;
Lövgren, ·hardsson, Ingrid Nllsson:;t\;iLisbeili .
1 Klass 48: Ulla Agardl!, Karin Ols- Gun· · Sundholm." Gunilla
'son (iveil för spelning·. vid morgon- Gunllla Fröberg, Anita· Goldstrom, Svensson, Thomas J'ömrsc>n;;

Höganäs

SIUlll'1!8l8koJa

I

I

Lena

I

bön)i , Berit · Cronberg,- Iilge 'Tonder,
Bultta ·Nilsson, Rolf Hultberg · (iven

l "tecll:nln8->. ' Anita .Sverisaon. Jcinas
Norrthon :'(iven · .1-!1.t.eclmlng), · Hlk8n

·•

··

:r ·'· ·

·· · ·

' • ·~----. ·

:e_ertian~•. J..ar.s "~· .Berit Cbriswm.son.·
'·Britt-:Mai1e. Llndqu1at, Mll~~~)i;(~).. Gunnel

•..

·Jrell,":·· '(teckzllng) '·''' $8111L ' J{JelJkViat
(~). ~'oml~''~'· (teclt-

.ntng~l'···~-ri·~~b\!i';lmlng),
Brltt-J(ar1e ~~<''
. ) Guil·
e1''~"(i:iW8ot))'ii-~·~ .. <;,;..· • • ' •.•. .,,

;~.~~.~r~:·;·.·
~n,

l'a~~'

., ..

-:t~;a··
.......... ><' jlrcr....4 -,.:j
ta~, - ......•~····

;~~::;

,,,:·.·surr

~!J'm-Er
·&.on;;·~erker
lllölllii-i"'. Rolf J'~; ·':\"
.. . .
, f~.Sa: ' :Plr'B.edåtröDi, Håna F!Odb:
. ' .. <tNnssoii;o·~. El:landsson,

. . .;:,~A=
~i·~··.·_

Britt ·Petenllon

'~si
~

l
I

.!

v.

Brunnbylärarinnorna Marta Johansson t.
och Helga Pettersson avtackades i Brunn.by kyrka
·
'
·
tW mdlare Gunnar L~n,'. . ·
.
·
· ·

t

U.IKIBss

Igår giek alla folkskm.;bam
6a: Una-r.:arln ObneJJ;· 6b.: Ken. tlhon pllkttroge.. och med stor peda; .
väl i Höganäs som i Knll•kommu- Jönason; 6C: Gunnar Hult;·. 6d;. Gun~ gogl.sk f"~ utövat .sitt lärar .
nerna i sin finaste· examenutass !'el·österberg.
'•,.; \ ·: · · kalL···Han överlämnade ~ pen.
till skolavslu1alng.. Först 'var det Fo~?le~arnens ~and: ·;io~ Dinggåva· från skoldistriktet var·
1
de i.ed-.;."- filrhllren • klasser- Sa. . sloJd. Monika·, Johanaon, Sb. ,s-te -rektor Erik Andersson över.
·--.I ••
Ingegerd Nllssor.i.· i· skollcilk: Anltl> f.::'.-'--~-·.
'
.
.
na oeh sen blrv det ·allmän. Persson, Ann..l!fari'e PerilsQn: Se: Gun ~: J~~ormn~r.
ling till ejiha avalalDinpabm· i Nllssoh, Gun Jlilu'aon•. · · ., ·. · · : ,._
· ·· •'
.. •
kyrkontii. I Bnumb,.." avelatade · Okllnds prem:um: KlsllS Sa: Ronny · I V-~.~~ :Viken& _skolor
två trotjänand.- lllllUkollärari Magnusson; Sb: Brita •Palmqv'8t; ·Se.: för~«*s--· a:vslu~ med •leklin nära.noc fyrtiairisa.~ Gunnar Ander8"'!'1.
·
.
t10!1Aii:-;oCH:'uppvisnlniar som van;
odr de .l!lev Yederbörlipn ••-~i: 7a: .t,ars.~: 7b: ~ 11gt;om'~ ,:,'. .
..
~.
kade. I Visby var .det kaatar
.. . .
·. : · ·: ·.
· . ·,,.V:id~~valuiningen ·i· Väsb);
'!or"~~~-~-··t!"r"°1
__,;_ 6b~em6:~. ~&c/:-11.:_l ~k~~~;,1,1~.-~.:~domenddageblom·_n 'tfl!;
-~·
""r8AU& --~.......
Bockstl el.
.
. "a.insso
........ a. ·~-......, ~- me
moll.
sitt ~ei~·- ·KWis~:'a6!iå~~ 5b: B~;,siu;; och griilii.;Man inledde mEid·'psat~
saug- och mu.oikledäre,~.1 Jone- Be!Jeri lie: Alf Jsrlsson.
·
rven 't:l:, denna ljuva sommartid".
l?.t"P hyllade~ fru Ruth And~ .Klaaa· 4a: Bengt..Göraii. ~StAhl; 4b: varefter kyrkoherde llans Nyman
for en 41-årig nu avelntad S - Lena Olofsaon; 4c: . .Arile .. Loodberg;. ,höll .en, .tankevåckande betraktelse
· cärning.·
·
·4d: Ronny Slld1>rstlei'Da._· .:.ml!d -utgång från Psal~ 110 kap.
Som vanligt tågade· skolbarnen ~ aa: Louise ~; .3b: Stig "Efter de'1Da sjöng barnkören från.
i Höganäs till kyrkan med flaggor Holst; 3c; Lena. 9artmo, ~: Anette orgelJllktaren "Lovsång" . av V'.i
täten. Som Inledning sjö~~ ps. ~:::'."· Wlka•.roms kl~. Bert ~ Ahlt!n.
·.
;
. . . - '·,
Den. blomstertid.nukommer' var. ~ 2a: Johr. Wllhtilm Ljung; 2b:
~•tyrelsen.~ v. ordf., lantb~,
vid kan~r Eb1'e Llndskog :tjänst- eom~lia Bockst.legel; 2c: KBl"hJ, Pers- JoeJ....•Ntlsson, Brännan,· framförde.
gjorde vid orgeln. Musikf:llrektör son; 2d: KJell-Ounnsr Högb~ .2e: skoi;styrelsens-. tllck till :rektor och .
.Eric Roos ledde sin unga men Eva Nilsson: · .
. -'~:.-'.
llinreiför gott och ·tro~ ,arbete,
Ylllsjungande flångarl!k~\"i en -Klaaa«~:-:i:1i~tf Pegs0n; tb: ~.,JJD!l.er ...det· gångnå '1~: 1 Hari;.
0

e!fer

. !.

--<

.

'~J~

.

,.":; ,~..''.~·,-;·.~..,_;

.' .

~·

..):;..:\•.-,: ., .

..l·

·se:.

.Norrihon tackäde iärare-Q<:Ii,;~ ~- ·
·:~liiUis:namn.:
ver., kyrkoadjunkt To~v~·,,i~
. :;~Ji :~7~ti~;;~~
Väl~eli;en- ··~b samvaron .·111~~ i ;
'ol-dförärtael'it-mt;
med deri. ·trat.litionena psalmen im.Le~ Wade· till Jä."Herre signe du och räde". '··
· elever .Och vände sig då
_ Följande _st~pen~er ..o~h· premi- r
~'.)tlli' -tY~:~'iä!!nd.e lärarm;
- \er utdelades :1 rloganas. . - . no
· _,öv.erliimnade gåvor'.och
·.~ Vicanderska fc..nc.ien:KlassSa:Ken~ blo•r>oE!'<"?fgäende våi-~är:
arlsson; 6b: _Jan. Erik Karl~son; Se. ta iohansSot},_ och Helga _Pj!!tiers..
. . . ::__
·
.
, _·.:· .'·"'·-.,·
Anders Koern, Sd. Ann-Christm Land- gren.
!!On•. 1, .
. .
. : " '.":: _ .
Holmska fonden:. Klass sa: Christer . Följande premier utdeJjldes: : ,
Thoren; Sb: Sten Nordqvist; Se: Tho- FrAn Vtcanderska fonden~Jlll klass
.--. mas Mathisen; Gd: Yvonne Caspanr s: Kristina Vö<>ks, · Lena . G$illa Jo·
:
-· : -hansson, Marga:-eta Nilsson. · ; · ·" ~..
0 l son...
· ~ Nordstrands bokhandels premium: Från Brandts fond: George Täck~
- strqm> · _" . ·.. . .
- _. , ~':' .,,._ -· .:
: Frjn . skol,sty~lsens fond: " . .l\ml.' Kristin cronbetg ·:. !>Ch Rigel SJt::. ,...- An. ··_u8· ...a..~et· Roderman '>80
, nesson, - n ""- ~ ...,.... "
- ·' ' '
'CJ:onberg, Lena ,N.l:l!!SPt:i· .' •<. , . ;·

Rektor och v. cirdf. Joel. N'ilsson utdelade därefter betygen' till
dem som. nu slutade skolan, varefter hr .. Nilsson önskade dem
framgång i livet. Därefter vände
han sig i ~itt tal till de andra barnen och onskade att dessa med
nya krafter skulle .återvända till
skolarbetet. efter feriernas slut.
R kto I
lsbe
td 1 d dä.
e r nge
rg u : a e
r l
efter idrottsprir. som erovrats under året och talade till dem som
slutade i församlingens skolor och
går ut i förvärvsarbetet eller flyt· :
tar över till andra skolor och önskade dem ett glädje- och innehållsrikt liv
:
•• .
Den högt1dhga akten avslutades
m d salm
"H .... · ·
D
e . P ;, e? _ e.~.e s1gn~
u
• - Fri'll'' Slgrie ···pr,rsSOOs; 'fond '·till..~:de ocb. råde • .
. t
,.• :k1~ -.;f : Bri'inrlhY:' -~Kris'tfu: :- oJS. I . Viken8 kyrka hölls högtidsta· :
.. -· soh,-': ~iJvpr: ·:Eieitgts&ciii, . Btrgi~ta :JO; let av·' kyrkoherde Ha,_ns Nyman.
'" hanssoii; ,fi.igrtd Fröberg. ·
·""';.- ·~ Lärare ··och elever avtackades av .
; .!'i:k~ns _.fe>~··-~ Gyllt!_rödS lantbrukare Joel Nilsson. Som av- i
Siro.I.a: :•• ~
.. Marga,r~ ·· E!fYersson, ";.Ei- slutning sjöngs ps. ·!'Herre sigile /
;;•.vot- Ellertsson, ~ Magnusson; - ·. Du o.ch råd " - ·
'· ~ :Ei'.~f (pi'.emtiut~'ein.nien. ;föJJl;le ..: · ·. : :e • '
. eli:"515 saint altartjäri'St och
_, ... beten ii~ilfotades riiecfps.

.

1·

': ~r .·11122,,:,().ql,l.t W.gs, J . bfl,lk J1~s,t~r, f .-·
·"'hiinejj:::1_92~;_;It.~amq~d:·.m~~-skP: ; -.
<"ians<n~äggaJide. avgår ~Jtol- :

j 1 I~årtnnan •: f~-.' Ruth ~!ie_rs~n i:.·

"·:hieil _1pension. :tton_ ·liar tj~nstgjo1't._ '
,; inom •skQldistriktet .först _som .lä·:·
;, ramma : vid Fietja'.rÖds småskola '.
,: 0ch· . därefte~ vid \\Farhults små· ._ .

::.~~koi~-

/

..

r:::.~z;

.

, ;>-.J· samband mei:Lavsluttµngen t.:
.i Jo:ristQrPS kyrka.,,}lyllildes·fru Ruth
~f\ndersson:för t~:i;i.:.1Hrjg. gä~g;

· [8onr·Iärarinna fö~ \i det gamla

rF;~~bults',)lkOl~i,;trikt O(!h s~an i :
'!Jel' ~ya -Jonstorps skcild1strikt:

: Skolstyrelsens ordförande, _kyrko-

En. del
F olkskolans avsltilning
·herde Ragnar :i!1kström, taiade .tm
.
i Höganäs:
.....,.,,:fru Andersson och framhöll ~ur ..

~V d,;~ fli~kkör"·;om sjöng' vid. a~~&,fningen ~i ..-Hi>~d',i
kyrka.

!

Mö/le Så1flhli1tetiJtetr;~~~~iåta ·
municipalbildnillgefi''upphörd ·
'

.J.} '·

.MöHe munlclpalfutlmlllolJge skall tek.tkontoret bar dock Inte miodgtv!t
sammantrida pi mlndeg och har detta och nu har Eglers st.aclsplanebl. a. att ta stAUalng tlH mw>lclpali- bYrA sett arloltekt Forbat i uppdrag
nllmndens anmlllan att den gjort att upprätta· förslag tlll stadsplan för
vissa överväganden I frAgan om mu- alttueHa delar av lllUllhllllet och n.lclpalaatnbllllets upplösning.
re öwr resterande. Vidare hlln'Visas
Bakgrunden hi<'filr har varit det till utredning anglende ·vatten-' och
ansvar, som municlpelniimnden snser avlopp av lngenjörsflrman IQessler 6
sig ha dl det gäller stt se tW ortens Miamleratrile och att a·wlkten är att
lyckHga utveckling. .Man har kommii vatten skaLI tas 'fri11 lllOmmunens
fnm1 tlH att efter den 1 januad 1960. vattentil<t I .Möllehllssle, ·som· dock

::.~

Inte' ; .wnnat • .slutberedas· tlH önskat
mitUm.. De 8lwnomlska trAgorna lmm-

mer ockaå, att prövas· I annat samm&Dhang.
·

· · I den lukala ordningsstadgan för
.Mlille · · sambllli<! föreslAr munlclpalnAmndeni. ·ett ·tillägg av lmleh4ll att
ga~ld.lgheten akaB bil
lika mellan Btadsplanelagda och 1'1118'"
nadaplanelagdia . pmdden. Vlda<e vill
nilmllden' ,att ·samhllllets a.1la arkiv·

'i::ui:.:'au':" h=c~= torde
:.::.~~~~i::: ~;=:-:.=::i.P!.:!.6:";
kwl1la lfrigakomma. Nllmaden att·>man 8el>81"e; skall ta .stllllnlns till

bildningen omkring ord'lllngs., bl"andoch byggnadsvAsendena. De tlll en
m~ '.cl<!! av cl<! gemensaiilma utg!fferna uppgående kostnaderna för
den allmänna hlllsoWrden bortfaller,
men kvar lir samhllllets sk;vl<IJghet
att vara huvudlll8n för vat~ och
avloppeanläggnlngar. Dessa torde ef·
terhand komma att representera utgiftsposter av betydande storlek. Ett
fullgörande av dessa huvudmannaplllkter kan komma att I Mg grad·-fordras för ortens utveckling av JiA..

att. frlca om utbygg- Rlrvarlngsplats; · För llnd&m6let benad av en större del av den ·avskll· glits 500 · g.,;Tlll .yttrande över landso
rande a'rioppslednlnge · lir fikeni6l l1akalens filnlag om ett gemenaamt
för llinsstyrelaens och dlstrl!ttsingen- ~t · föreslk munlclpalnAmnjörens pr6,vtllng qch ytter.llgare .um-· den godkilnnande och antagande av
mer att penetreras vid överläggningar den, föreslagna Indelningen ""' lan<lsmed dlsU"lk~ Munlclpal- ~lsdlatriktet I ett polisdistrikt och
nämnden · anser att · lllmstyrelsel& betrlffailde utksst · tH!. · fiirbundlsordio
mAtte !Ata med det aDf6rda ·tllb ~ nlng, det .förslag som uppgjorts av.
dare bestl,.dA de olika~ llntnl.~· .-.
pApek.ar ocksl

- - " ' ,.,..
.
,.._ .·' .. ·- ..
.
"";·-:;;:.-,.::;_.-;-:--:--:--""'.""'J_r:-;-~~;--:--;-:--:-~~:::-;c..,--.,.--------

~!~~:~: \·/·Hart och . iia~i:-~iJ>~u:·114,10·· n"'~a·n

verk<!t betydande kapitattlllakott,för
omb;vggnader allt erter stlgande-'filr.
brukning, hamnen ford!"ar ocks4 kostnader för sitt underhAH. Jl.wn planväsendet kräver revlder!ng för att
tlllfredstlillande kurma f;vlm sin
funktion. Det lir okl:art om hamnen
och elwrket bör eller kan bli Jt:ommunsJa Veri<. Det kan bli skilde kon1
sekwnser om det föreligger stadeeller byggnadoplml och detta bör ut.
redas före ett ställnl•gstagan<llO. Munlcipaklämnden överllmnar hela fri.
gekomplexet till fuHmllktJ&'l!ll k!llnnedn111 och sanllAliler att fullmllktlse
sjllva. förordnar om I ärendet ytter11gwe itgärder . skall föra.tagas för

nllrvarande.

· .

.

. - · .,

-

-

· ::l);.1

...a1

,

Vem .t.liinJcelo. 'Yl!
~ ·t r
-- .. ·•.
•· ·
gessa 'vackra·~ ~ Det,ir premiär·f~ detta slags by·

~et · 1. kA:lmmunen och
, ga.mmait iven för . M'.ölle, VarJfdn ett
OCh att det.legat un- flyttar uh1c11.' fn-80Dl f--·h par
'
yta en ging.:Vid AB llilstel''l;~,.... yres. ~!-berrs Natura -~ käJmei.. 'isiQcert A"llA•-- t. M'.inga
; •QAlgjorde dock. fH. Jlc.'Paul J'or•
. , ··, ··-:--'&
, sell, · Lund, för Kullabergs ~ ~'11~:}\llera-· lr· bet.tinat biJl&..
giska
historia
som
han
·
· •.,. ~~ bensinStation och
1
arbetat pA : : · : haft.. ~'
'l den WJa rilda
1 tjänstfullt
upp!ij.ttat
kRrta
öv
m
stugan,·
strax< intHI. Han har 1 fle1
av
.FY&io....,..,.,_·.
Ser
på
uppdrag
ra
artionden
varit
möllebo OCh
1
un
1 tan . .,___,.._. - - lllskapet, Kart- der lArig · tid 'bebott d
,........., tyvärr :Tid: tlJJftUet fn... huset, !.
. et ~~e
1
i te visas men redan det Jrorta och Etter väl· f......,... _;
·
· ·
j aak!runntga antöraildet ga ·
god .
. u u . - - . värv vid. beni .Inblick· tiUbaka ·1 ~o:m..
·dru han mg li.u' tfll.
. t.14r;J1Dder 8Clll1 vi kna-'._kan.
.
och ftr fönnlnen av en ll!f
, ta. Om:kr.l.ng 2.000 milj.,.,. · · fat- och modern bostad. ·
.
. räknar ......__,,
Qllel' lr be,Prlll!kande grÖIJBka hur

ru:!.är

K.ullab

i der

.Andersscin,

sätt

,!>clStiid

=UDlpE!n

Vid ett filregAende· sammantride
remitterade fnllml'ktlge till nämnden
den pikanta frigan om strömautomat
för elrakning vid hamn<!n och ~
blng pA toaletterna. Nämnden kom- ·
. ~- ...-........ efter·~. stuI
•.
. "
· mer nu igen och presenterar en utred- d1er av olika.· bergartS;.och - 'sed!.-, ha noni pe!1Blonarshemskonmii1tt6n
i ,Dlng med kostnader för bAde be1;va- mentenngar at( Kullaberg :ir och' . de ma;? pA sin tid f1ei-a fiSra1ag
, ~ och k!Dntakt för rsknlng , men att det framstlr . som. ett· resultat till uppförande av pensfiOllir8heai•
., .ii&'er ut det inte Hlnar s1g att ta ut av Olllgivande sänkningar; av 1811; bL a. att ett skulle uppföras 1 'VBl'·
avgifter för den lilla raknlngaström det. Att Kullaberg. 1 gra· f
tid dera Nyhanmsllige, Mölle. Arlld
som gAr. At utan anser att automaten legat under vatten
dock,orn · och Bninnby. Nu kmn .....;.. _~
l>ör slopas. Till sist uttala sig nämn-· Ja: +
anaes:, .
·fast. läge först ABo
• .,,............,.
den att den del av utredalUJsen, som ~~..: fast mycket ",JNlagrlngar_ att """'l teras m vwanmo lättast
omfattar beeymlng•pA toaletter bör' ~-ts-.~·av.lriJ!mdidsen·fllr· ·
- .. oa
·&de emeller.tld

utföras. Hela kostnaden beräknas till
800 kr. Slrskllt yttrande ~
frin hr ea..1 Gustav Cronberg -

försiagastä}Iaren.
Munlclpainämnden awger oclrsA yttrancle över en skrivelse frin Carl
Gustav Crol>berg med fiSrslag'tlll par.kerlng pA hamnen och vid hotell
Jl;ullatierg ~ hoteM Andersson pi
..-nna vägarna och samt vissa_.
vlsl>inpr filr trafJl<en och-förbud mot
::"'~ Mwtleipalnlnm,.
atllHnJnsep med ~:::.

0
den.
, ·1 ~IJlfl'eJatblt.·.Jcor..:
c!ts~ ett up.pföl't.s 1 · Mölle' hade
ta tidrymden•«m'<14.oo01r,&ec1an:· pe~,~ bo kvar på
A.ven protesaor'~ÅSSar 'Hå""•~--:~~ p.Jatser.
L•-... talade·! a _ _.,...,,_. till~·-· .-:-,-.;""7' . ..,.. .
,-.-.,.,
.
· .....,.__...... .. _ ·For--":" '''· 1 · " " " ' ' · C· , . . . . . .
~..~1:.~tlaf...'!,11 erinrade" .om·~: fö.~t:!.. SVenssons nya turistbåt
~""t\""'.
""':"J-:Uder• ·som ·up · r .. "": .... er runt KuJlaberg hAller
för~ ~ tid ~ tid 'tiolil ·.Vf'tjO- nu l!lt~:flrdlgställas OCh sjösätt
ker ,.lr'-~''och' a~ "vlr·,~in~ i!Jngen•:;k!Jmm.lir ylil snart, :i:Jen
sats är den·vllroefullastl!:·l!ift·mat blir däckad ~h'försedd med reling
~en av hilr'~· ser''ut !!!;hJ1ytt .och:· kan ta c-.a 20 'passai dag vid .en-~· nä d~s .gerl!-1'.e. Upder omändrmgen frän
SOiiga sijillter: OC~ d~· stora ~·~:;.till• ~t har•represen.

~~:Inte~~::

c{:_,,·'~·::;.-

:n~:(ör'myuic!Jgheterna'varttoeh

på ba2Dl1eD,
.. ' :,:: ·•
..m ha fastslegten som~· ... - . ,.....,.... ··· -.. ·.. , . . .:,, - " IJid,'aig.~,utt
på .ombyggnaclen.
plats, bLia. med ~ pA att Jllns. • De~ n
, - · · ":· ·- ......... :~' :.:··· SA' .. ~'·111"7 VIQ' att hoppas att den
st:vrelsen illlJll Inte
Ulgit &te: N~-~onilr&h~,.: l färdigatilJJda'blten· Ocksa··bllr gOci.
n1ng till en lnmstäHnJng Mn bazm1.. sitt indamA'j- ar nu aw,nata för klllldo.;f6r·:&ltt· lildamåL
, . ;,
st;vreiaen om sk;vdd Rir trafikanter·pa ..,_.__.
och efter mldsozinnar --·--·-.-., ~.... . -·
.,
·
lingen

"""°

~t ~~1 ..
__ J.._••_d_e_·_första..,:..::...·h=yresglstern8::.:.::~=:.:::·~-1n.~--------·-....;_-GQ__

a"""" I fiirsleget och som...~;

och företaga föreslagna 8rbeten pl
löpande anslag I mån av .. t1)lging
Munlcipalnl!mnden ·~ · ocll8Å
anslag med 50 lm'. tW HacanAs lotta- .
kir för rä~tlonen l Mime.
För utökning - av den . e/laklrfslra ·
~tio~.',v!H aJUJll.
cipa .linmden disponera, 30.000 . kr. •
varav 14.~ ilnder>~ "ir,
och 18.000 ,under nAsta'. att.'upptagaa;
1 budgeten; .Mim avaer att. bygga en;
llY tramformator vht Malievln8llsatan '
~
.samhllllets aödn. c1e1ar· och-.~
._._,,;.~,m.m... En,
- - - - . fr,in Bruilpb)<,,hlllaoO,.

)
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~":.an~
~~Tuppdrag _,; llOnlait'
1,Dte','8k8lol' Avlla den nya Ceiitral87'Jilll..
~· l· lmllimw1e11 vid,
elen' ll!)'a hllkovlrd!istadgaDa ~
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. ·!":": ,., '::fu ·:.:,::~..e;· av .Celluloaa~
~ t>i,Vld -~!tei-anllggnlng
prem.1"ar"·, . a .famil1"eaftnar
T ~- · .. ._ ·.:.•:i.·: :M~var
många:~
·
··
· · h •, .·. '
ell' ..
p'

0

i:

0/

Am~

mdäruslkglss11ingstpubllltenfiekvlanglssaiJt~:~!tal
.;-~=; b:t:~
..,,.,.

__,.

f'°m-

stadsp1;

.......erson. M'"'e, och dotter-.Kers-

.......

år haft.. sin mj~lkaffär strax vid
i\lnfarten till Mölle har pä grund
undra- av det alltmer sjunkande an~et;
~
benlimnlng.
.
•.•serg.ean- kunder sett sig !1ödsskad att slu- ;
/. ~~er'··· eller '"Scllantan", ·som ta upp med n:Jölk~terlng., ,Qe
' den i. dagJ!gt· byasnack.. heter, kom- allra flesta har funm~. tetran i
'Dut~-lfriii. De flesta gissade pä att ~.el'.1'1f~ärema o_cb. darför inte
det';.var:.fragan om nägon äker, behovt anlita mjölkaffären. .
,
soni' tlllhö.i;en soldat. Det. är ock · Det· lär väl inte vara nägoi att 1
sl' alldelea'.·:i:iktlgt. .
:
göra. ät denn;t utveckling.· I_>en •
· .. .:."':. ,.,..... ,. ·
·
·
'
som, nu i Molle vill ha den billiga- ·l
/!~/;fndelnlngsVerkets tid-: vll· re llismjölken Ur vandra uppför 1
~''·SOlll:-,_be)mnt i _viss utsträck· backarna till övre mjölkaffären. · 1
n1ng·::ln~P' under slutet av, för·
. .
1
i"li)r~~et - pl .nuvarande
. *
.
120
faåt,lgh~... S,tadsägan
i Mölle, Stora vägen upp till grindarna •
som nu~äg~:;av fru Inga 'Rlb~lng~ liar breddats i backen ovanför
S~:,i>ch nyttjaa som
Mölleberg och avrinning av yt· ·
~öj~,,. ~li~ ~n ;sergeant.\~ vatten har ordnats på ett ratlobans.~~--hörde.bl.a. d~t,om nellt sätt. Det h~la är mycket
rA~ '!l'f:.':~":!Castanje~ dlr· ~ellu- snyggt ,;ch iindamålsenllgt .med
losabolåget;'. nu byggt· Enligt\ vad tanke pl den. stora trafiken, men
sjilkapterl;'fJOhn ·L~dln' kan be, vtgförvaltningen borde ock.Bä tän·
l"llt;ta··;var-:täkent · ~ ,uppodlad ef· ka .Jll andra stlillen, helst vid in·
ter'·~ ,han hört ,'C:ttryc:k~ ~r- farten, dlr vägbredden och trafl·
~Il.' .ältelf _lever . kvll1" -,~ foli ken: knappast gör det· blllsosamt
ketsi:in,,Jlll•och"U~ il.$ med ~ioffi, för promenerande. Säkert kunde
clella·: ·-protolllc>ll, ·skrivelser 'ocli man ocksä bllr till en· början leda
bandllngar._ Nu eft~
in yt.vatten i slutna rör och· sälel~·~;h~rde man vid ln • des vinna, : nägon halvmeter pä
~,att. ~t borde .fätt vägbredden.
. ,.

det

Hotell Storhallen i Mölle, som1ken Stina Pyk. De flCk e11 flaska.
verkllgeii bllvlt en elegant och In- vin. Efter en spinnande slutspm:t;_
, tlm restaurang. startade pl ODBlla· belades:ilefyra tredjepla~ av
· gen med säsongnyheten famlijeaf· .fru ·Molln; hr. Sven ErlkssQll, frU
ton. Fru OllDsSOns . nu fjärde res- Margit ,NllsSon och dlsp. Frank
taurangombyggllad f !M6lle stlr In· lllfverllCllL Man skulle i slutspurten·
te de andra efter pl nAgot sitt och stilla upp. varsin kaffeburk ~ed
·fr!lgan är· om Inte denna senaste bokstäyer ilä att man kunde ~
1r den bllsta med anslutningen till Tellus kaffe upplfrln och ned.-. :
de vackra salongerna och .matsa· Det lr lite besvllrllgt att hitta
·lena undrbara utsikt ät alla häli _tlll Storhallen. men skyltar komAmetz nya coclttallensemble un- mer ans.rast att sättas ·upp tllldldrhöll gästerna på ett förnlmllgt styrelse!l tagit stillning
·
och trevligt sätt och bland de när- gan.
varande blde yngre och lldre gls- ·
tema stod glädjen högt i ta)t. Bl. a. ...
bidrog en av de yngre glisterna.
ed ~•nw till orkestem · J !) "l
~
~fi~1;' den"ktnda Augustln\ l I)~ f' •
och andra populära visor. · ·
Senare ledde kapellm.

"ett

:-::.i:;;:~~~~':

:'ttf~Ug~~~ ~i;~ ' . . '
~en+för ... onrådet · r fr!lga; an'
sl\i1er· ;dock så ..väl till befl!itllg
trlidvegetlltlon på .denna . ·Bluttnlng; och 'namngivningen ·är. av

rama frU Ingrid öhrström och frö- .

'~

'J'isdagen den 1 ~pL.19.59 _ ___,,_ ~~ ~edning
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Sommarens stora 1nvaaion . och. pengar . r en. rör.else· 'Också·· eilligt
har·av111sts· av' lag och rätt fär existera.·"·· '1; ·
stormar' och aj~ ,;·r s1na ·yttrande :har nibimden
temperatur. ·KullaJllsan. blötes ·ay tlnlit sig ·att· ett tldlgare 1 Blutlpå
ett stormpiskat öresund; som ·lllit- ~- 'skulle' g&:å· :·det.
ter fart -pl livsandarna· och enet'- lugnare' i kYarte1'en nlgot·tldlOre·
gin igen; Det ir dock· att hopIJll!I NattrO ~ ~ t)• betyd~ ~ae
att de många' tlllfällen· tlll sol -ocp för· semestrande"''mlnnkrköt<i'Och
bad skall ha skänkt en stor"filn!f fasta lnbyggare.·•MöllebQrtla"•JJlva
av hlilsa och krafter ät alla. SJlllvil åtskilja ocbA" glrna vid. •
ll!Qllhar vi mellan _,lbaden lgnat ·Olrs lllllllkomster' :vltf 23-tldeli l'~·
ät a~ Ulsa ·vad andra skrlvlt:och het OCh'kanskebakom dft hela!llg·
sen lterstär att dra strecket 'under ger tanken att. ungdomen· .kqp.de
högsommaren· och dra ner en· och acceptera· dessa vanor - ·faat·-inannan kolumn och .se slutsumman. gentlng av detta .. l~peglll& i ·

1 många'~egnider

höstl.lga

,.
':

.

.

·
Möfie-Mykle har vi ännu .inte
hunnit med, men haft desto mer
utbyte av. Anders W. Mölleryds
andra bok om Mölle-Kullen, som
sä att'siiga•ltgger mer pl hemma·
plan. Men· mera bllroo1 en 8nnan
gäng. I förblgäende kan dock nliJll..
nas att denna andra bok ·gll', bra
och att bestlillnlngar droppar hi i
Jiimn ström. Mölleryd arbetar fortf~ pä fiera .Mölle-Kullen böcker och har i· detta syft!! besökt
Köpenhamn och arltlven dlr. Svertges Radio är Intresserad och har
tlllhandlat sig vad som finns· ay
Mölleryds M.'ölle-produktlon för
nllrvaninde och det bör sätta ·spår
av sig i Intressanta och lllrorlka
program om Mölle ocl\ ~ulJtn. ;som
tar sikte pl det kulturellt och· hlstorlskt värdefulla.
- · ·
:·

-

-

-

.

Alla stubbiga eller skligglga personer ·behöver snart inte llngre
gä omkring och se ostädade ut 't

anslktet. Den nya "rakboden'.' vid
hamnen är .pl vig. liven om det
sker i säsongens trettonde timme.
· Semestrar m. m. har gjort att ~
.~ ..·inte kommit lgäng, llksom
att"ell'del- elektriska llåker •fattai&.
i1!~·:iiiuirt,11r ttet hela rudlgt OCll
käll vill' om hite förr komma, till
full anvlnci$g till nllsta BliBOlig.
Snickare AJte:. Sveliiaon, som:har.
hand om det byggnadstecknlska
·1:1ar.satt fuli fart pl hammare·'OCh
s.Ag:.och i sammanhanget ·har'Vl
b.aft'.n6Jet•att se att en av de pmla
.bodai'n
.. · .a•·.~.·ha.mnen rlttats·lipp. :t
vig·:llCh·lod och_ bllvlt ~yggad.
Med litet färg bör det bela:bldraga
till ·att ·en1del ·av de g&mJa ·~
saneras: ne ·11r. t det ·1ör sig' .tngeJi
p~d.'Belysnlngen·:p&<taalettei'.

.na1b!!fJ1 l!llmtpanhapiet"~-~
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Mjölk ·i· lös -..lkt finns n~
lnte"'att köpa .1 nedre delen. av
Mölle>' Den. moderna mjölkför·
packnlngen tetra;· BOD\ nu : tlllhandabAlles· i snart ssgt varje ·specerlafflr · har ltelt slaglt ut , lösmjölken.

:rru Anna 'p~n, sOm I många

nämndens_ yttrande.c · :. ·: .,
- ·Vad Jllll1l, velat komma fram till
är att så långt. möjligt verka för
tillgodoseende av ana: önskemål' bä·
del fr!lga ~ ..liöje~,~
nattvlla och att ·göra. lika, för· fliretagen ·si att l!lgen. med l stQrt•sett
samma före~omlska villkor·
skullecfä försprlng.·,Rujlfrägor~har
också riktats tlll etabllssemangen
i' ärendet,· och svaren· har genom·; .
gäende varit önskemål om.~·.
utsträckning ,av tiderna. som~.hlt- ·
Nu ·har emellertid landsflska·
lena tieSlut efter nllmnden8 ·ytti-ande bllvlt . danstlllstlnd ,
.t!Jiime
kortare per lcyill ~ tlll ~else
för danspubllk och ·.f!)~: I
princip' kan det hända' a~ p_Olls- ·
myndighetens äslkter om vad "som
bör-förekomma.lir illdä_.,sträDgare.
lin nämndens. .
. . .. . : .
· Kunde ·man· doCk lnte:illnka: ·sig ·
att. de, olika stlllenas · .~
gjordes så attraktiva att .de ~
nattJ.mmarna ·Inte· spelar så.':ator.
roll!' I så fall~1Jorde"alla aitskemll
bli . uppfyllda. :~tmblston~-' t11t·f"en
del."Mycket har:'gjorts'pl alla,~ '
för att .förblittra·lokaler och'aDord·

uns.

en

111ngar; ·ne ~,det ·11r''frlg8t0m:

kali-t st0rt'\iet't~:·s1g inec1.ipns,
ställen, på ett fJertal ·p~.
;1 (
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Io~idagen den 23 sept. 1959
På. Brunnby-fullmäktiges hot~ Brunnh ökadeallsiaget
N~
y tt· '500
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N S T on8dag 16 sept. 1959.
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;
Brunnby kommunalfullmäk·
tige sanµnanträder på tisdag .till
f~rsta sariuµanträdet för hösten
har ledamöterna att ta ställnillg
~U bl. a. frågan om statsbidrag
. W}_ .kqmmupen föi: OI?· och t.11; ~ggnaden av Björkhåga. Brunn·
' l)y· tiller~nnes 81.000 J.tr. i form
. ~( ~. !Jf:åtSbidrag, vilket utgör 15
' •· . ~ på , en godkänd byggnads· kOStnad av 540.000 kr. Detta i sin
;~'U"ntotsnrar 18 kr, per vårdplats.
~ har redan utbetalts.
. ~--- 11- -av_loppsledninga-r etap-p I i
: .111-;Y nåmnsläge har. väg- och vatteTI·
;- :jjy~adsstyrelsen_ . beviljat kom·
: ·. $en ett statsbidrag av 61;000
· ~- l)et mo4;varar en godkänd anJe· ~gskostna'1 · av 100.000 kr.
1, ~elsen hat också fastställt den
,
rat\enbyggnadsbyrån i Malmö
j.l.y}lrättade arbetsplanen.
_
;:·-AB Kullens - b8v_sbads årsredo_ ·ng och förvaltningsberättelse
ör· -år 1958.. föreligger. Bolagets
. _ kområde __ .var den 31/12 1958
erat till sammanlagt 10.000 kr.
. 'eri upptages i räkenskaperna till
_ eD8st 5.000 kr. På sin tid be. des _ hos län§styrelsen förrätt_·
för bildande.av vägförenlng
, och, denna har nu blivit verklig·
; he~ och börjl[lde sin verksamhet
I den 12 januari _1958. Bolaget fick
betala 15.00()_ kr. för e~ersatt \I!·
~Yggru}~ ..oeh uppru~tmng av va·
g~J~r~_fören,ingens tillkomst och
500 kr -{i förrättningskostnad.'
' .. Bal~kningen slutar på 63.130
kr; och 1958 års vinst utgör 6 kr.,
&pm' föreslås avsatt till dispositionsfonden. Aktiekapitalet uppgl:r
r~~\l 25.0.00 -.kr., reservf-Onden till
\_ ~8 kr. Vinst- ocl1 förlusträk;en slutar på 6.824 kr.
~rand hotell i Mölle ha haft
dans efter. tillstånd från landsfl·
i skalen med fem kvällar i veckan.
' Grand hotell vill nu ha sex kväl!1 J"-1' 1 _veckan och sökt om. detta
-~ A länsstyrelsen, som rermtterat
kon;ununalfullmäktige. Nykterhc•snämnden och kommunalnämn·
, den anser att det inte. finns sär! skilda motiveringar att tillstyrka
framställningen och föreslår . att
· , kommunalfullmäktige avstyrker.

t

,
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:

·1·

·I

AnSÖkningar - från handlanden.
_ _ _0Einar Nyhlen i_ Brunnby om ·attl
få sälja öl tm avhämtning oc~
från pensionat Kaffemöllan om a~~
-·
., :
·
'
få servera öl tillstyrkes av båd~
..
..
.
i
'
-'
_
•
nykterhets- och kommunalnämn1 Hostens . forsta_ sammanträde s~yrkt d;m.s feIJ! dag~ i veck~
derna. Likså · tillstyrker kommu;- med B.runnby kommunalfilllmäk- Handl.. _Eilui; Ny;h!~ !ick ~st
na!nämnden att bran$tyre1Sen
tige hölls i·~ kväll under ledning kan på ansokan ~~ olförsälJnl
1.000 kr. i tilläggsanslag för inven av skogsmästare Erik A. Er!k8son. ningocll
tillso/1'.lrtesK!j;~
tarieunderhåll.
_ ·
.
De kommunala; ans:ragen .till, fören .P. pension~t
. emo_
. Skriftställaren And,rs w. Möl eningar för nästa: år godkändes i Mölle.
.
.
leryd bar SÖkt om bidrag fl'å med tidigare · re~ererade .belopp, -~r~dstyrelsen ~~ek ett tilläg
kommunen för tryckning av andI dock med den ändringen att i stäl· anslag på 1.000- kr .?Ch skriftst
delen a't boken om Mölle-Kullen let för föreslagna 5-.000 kr ~ lar-en. Ande-rs .. V.. Mollerryd bei
Kommunalilämnden tillstyrker e idrotten fick Idrottsplaisfören.Ulg- jactes: 500 'kr föi'. tryclming av 1
anslag för .tryckning av del
en 4.500 kr och Idrottsringen 1-000 Möllel;l!)}t· : _
.
Il och m, som signalerats, då de kr. Vid ärendet förekom votering,_ ~- avslog kollektiv ansl
Il re4an är tryckt med bidra röstsiffrorna blev lika varför ordf.. ning. _till K:ulµlbygdens civilf•
från Längnianska Jmlturfonde utslagsröst blE!V avgörande: · ·
8v!U'Sförening sam~. beviljade 1
500
tillsty!'ker konununalnlimn
Grand Hotel i .Mölle fick till- kr tiU trafikundervis)jjng.
den i tryckningsbidrag för de bå
·
_-- -- -- - ·
da delarna. Liksom för ett år s
dan avstyrker kommunalnämnden
kollektiv anslutning till ·Kullabyg·
~ L > '.
~
dens civilförsvarsförening. Ansla·
,..
-<J
T
gen Wl föreningar har . tidigare i
refererats:
' •
En intressant bilaga fÖljer b!··
lelsen, nämligen 1 tabellf~ uppställd redogörelse för beståndet av
folkpensionärer i Brunnby. Av
kommunens c:a 2.900 invånare är
enligt redogörelsen antalet pensionärer 503 eller. drygt 17 procent.
Av dessa har _272 _åld~rspensi9n
utan kommunalt bOstadstillägg.
155 har kommunalt ·bcistadstillägg
och 76 st. utgöres av invalidpenJ
sioner och sjukpidrag.
De ogifta...pensionärerna med bostadstillägg är 145. Bland gifta
pensionärer utan bostadstillligg
har maken ej folkpension" eller
hustrutillägg i 23 fall, hustrun ha'r
tillägg i 1 fall och maken uppbär
folkpension i 103 fall. De ogifta
folkpensionärerna med bostadstillägg och i 37 fall har den andra
maken folkpension. Bland invalfder och sjuka med tilläggspensioner har 33 bostadstillägg och 14
inte. A.nkebidrag utgår · till 3
personer, änkepension till 15 och
hustrutillägg till 1 personer. Här
nämnda siffror avser januari må·
nad 1958
.
'.

likas:
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'Hotande brand i Mölle
••d 1· d k
h
d
0 e a e ontors yggna

Hört och Hänt vid Kullanäsan
regler för hur Inkomster &kall sli~
tas på spärrad bok och inte få användas utan efter sjöfartstyrelsens hörande.
På sjöfartsstyrelsen säger man.
att visserHgen finns det statdgda
hamnar, men dit hör Inte Mölle
hamn. Det är däremot en statsunderstödd hamn, fast statsundenrtödet de senaste åren varit lika med
noll trots hamnstyrelsens många
påminnelser. Vad man får bidrag
tlH är Inte så mycket underhållet
av kajerna som till uppmuddringar etc. Man ser helst att hamnar
äges av kommuner ell-er samhällen.
Nu har emellertid byrådirektör
Dellby I sjöfartsstyrelsen lovat att
på ort och ställe med hamn- och
mWJ!clpalmyndigheterna försöka
åstadkomma ett program över vad
som skall göras.
Den timade branden i kolglrden
För någon tid sedan hade läns- kunde ha bUvit en katastrof av
styrelsen funderat färdigt och u~ stora mått om förhållandena hade
lät sig ganska salomoniskt. Väg- varit ogynnsamma. Hela den ladförvaltn1ngen hade givetvis haft liknande b;ebyggeJsen med allt
ärendet för yttrande och sade, att brännbart material och koksuppom länsstyrelsen förordnade eller Jag, oljetank m. m. hade blivit en
ansåg att skyddsräck skulle anord. ld!!alisk tummelplats för lågorna.
nas borde ett sådant placeras ca Bebyggelsen ovanför kunde också
l5 meter från kaj.kanten.
vid västlig vind ha varit ~kt
Länsstyrelsen själv menade un- hot.ad. Som väl var avlöpte det
der hänvisning till vägförvaltnin- hela med blotta förskräckelsen.
gens yttrande att om man ansåg · De gamla län~ och bodarna
skyddsanon:mingar erforderliga så har ett något särårtat ägandefarskulle dessa utföras i samråd med hållande. Marken de står på är
en1i
vägmyndighetema. Något uttöm"gt fastlghetsreglstret lagfarten
mande ställningstagande hos läns- på Mölle municipalsamhälle men
myndigheterna kom alltså inte till ibland verkar det som om Krappe.
stånd utan man liksom seglade rups fideikommiss ansåg sig vara
förbi detta. Kontentan av det. hela ägare. Hall!Jlen uppbär emellertid
blir väl också fortsättningsvis, att ~yra för kolgården, men byggnaom man vill ha säkerhetsanlilgg~ derna och planken där äges av
ning så får samhillet sjäht beslu. l!lljlert Nilsson. Därutöver äger
ta, låt vara att man för formens samhället en redskapsbod I sydskull skall ha det hela så som östra hörnet, som upprustades härvägförvaltningen finner bäst.
omAret, med någon tveksamhet
äger man vad som avsågs att bli
I fråga om parkeringsfrågorna rakbod och vad som är elverkets
torde den intagna ställningen från förrådsbod. Vidare.äger gymna•tik.
länsstyrelsen inte innebära något direktör Carl Gustav Cronberg en
hinder. men skall man ordna med del, som disponeras av Hotell ·Kul.
reguljär' parkering bör nog denna laberg för isupplag m. m.
,
avskärmas mot kajen. HamnstjreJ~ Efter branden kunde man höra
sen ·å sin· sida anser att kajerna yttranden som att det var synd att
inte w så stora påfrestningar och inte allt strök med så att området
säger att samtliga hamnkajer bör blev sanen.t. Saneringen kan man
ö b'I
1 fik ·
hålla ed
tt d
avstä~gas f r • · och cyke tra . nog
m
om, men a
en
De cyklande fördärvar också red· skulle ske på nämnt sätt var det
•kapen •nm 'l.<:~er pA p:at•Pn
väl Ingen som egentligen menade.
ta
så
ä 1 tt d t
•
u n man an g v a
e 'ar
I vl,•a ;ammanhang har man bä•t att del a.vlöpk •å l.\•ckliit"''
·ii•~uterat huruvida Mölle hamn som skedde med tanke på risken
~r •talens eller samhällets. De för oinkrlngboende. En .del vär·
flesta anser nog att staten äger den finns väl också inhysta i de
hamnen för att man har taxa som gamla längorna.
ilastattile8 av lilnsBtyrelBen oeh
·
GQ

Hamnstyrelsen I lllölle vände sig
på sin tid till. länsstyrelsen angående den då aktueHa frågan om
skyddsrilck vid hamnen. Man ville
veta hur linsstyrelsen såg på saken, om det kunde anses nödvllndigt och hur anordningarna skulle
utfonnas. På sitt sått gälide det
också ställningstagande 1 säkerhetsfrågan dA man inte var riktlgt överens om att sådan säkerhetsanordnlng behövdes och bL a.
pekades på att man vid många
hamnar Inte hade några .skydds, riick.
Ovanpå detta kom så förslagen
.om parkeringens ordnande på
: hamnplanen. Då ansåg både hamn1styrelsen, munlclpalnätnnden och
fullmäktige att man skulle avvakta länsstyrelsens svar i fråga om
skyddsräcksfrågan innan man tog
stillnlDg.

En.tlut fiirkolnade väggar tJter stod tm den. brunna byggnaden..

·
:
1

Brand utbröt i går vid_halv tolv-, vindstilla kunde dock branden tiden i kolgården vid ]lfolle hamn. snabbt kvävas, men då hade hela ·
·:::. v;:d~..':.a"':!a om:';'~ ko~torsbyggnaden gått til lsplllo.
.....,___
Siia
atten fick man snabbt från
e·-s. Den nya bod som inne- den ett tiotal meter bel•-- hamhavaren av Nya ko~n, lant. nen och tankbilen kördedkekt in
brukare Ei.llert Nilsson appsaU 1 kolgården från landsidan
, bland de andra bodarna och maga- Efter branden företedd~ den
sinen pi platsen och· där koJa.flli- lilla kontorsbyggnadens inre för·
reu har sin kontorslokal blev helt ödelsens styggelse med nedbrända 1
föntörd.
inventarier och möbler. Tack ·vare :
Röken och eldutvecklingen den snabba släckningen kunde
observel"ades av brevbärare Nils man 1 skrivbordslådornas fack 1
Johnny' Svensson, som var på väg kassaskrin återfinna sedlar m. m.
på sin brevbäringstur. Han alar- som var nästan oskadade fast att
merade omedelbart brandkåren skrivbordet var alldeles nedbränt.
och då brandstationen ligger 1 Gavlar och tak på lnWliggande
huset intill var det givetvis bara skjul och bodar var avbrända
fråga om sekunder innan brandbl· eller svedda bL a. på den under
len VIII" på plats. Den lilla kontors- färdigställande varande 8 • k. rakbyggnaden var då helt övertänd, boden, vartill Mölle municlpalfulloch lågorna slickade papptaken på mäktige anslagit medel.
.
lntllllggande träladorna. En Mycket folk samlades på plat·
joek svart rök utvecklades. Bran- sen. :j!lfter branden konstaterade
den. väckti! stor uppmärksamhet i vice brandchefen John Erik Johnssamhället, då man först befarade son, som ledde släckningsarbetet
.att·.aua de gamla träbyggnaderna att eldorsaken sannolikt inte ~
sk_ulle •gå till spillo. Tack vare att söka från oljekaminen. Konto-

I

f•.

ret stod för tillfället tomt, då den
person, som handhar kontorsgöromålen på kolaUärens kontor för
tillfället begivit sig ut 1 samhället.
Branden gynes ha uppstått 1 byggna~ens ena hörn 1 närheten av
skrivbordet, där en papperskorg
var placerad. Byggnaden var inte
brandförsäkrad.
. En lycka i olyckan var det stilla
vädret, som medverkade till att elden Inte kunde sprida sig till kolupplaget eller en några meter från
kontorsbyggnaden belägen olje-•
ta~ Innehållande flera tusen liter
brännolja.

N s, T torsdag 29; okl 19$9 .
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'Brunnhyfäderna~, oktobe~session

I

Brunnby kommun har med sitt Ordf. var emot detta och fru j 1/1 -69, brandstyrelsen hade tillfullmäktigebeslut sällat sig till Wittander pekaile på det myckna styrkt från den 1/7 1959 och löneden långa rad av kommuner, som arbete och de många pengar bön- nämnden med 5 kr. från den 1/1
höjt skazten i höst. Att avstå från rlerna lägger ner· på vägunderhåll. 1960. Llljeblad yrkade bifall till
skattehöjningen var omöjligt bl. a. Ingen annan kategori får arbeta brandmännens ansökan. Det ir
på grund av situationen på låne- så mycket för att man skall få de inte fråga om· förtroendeuppdrag~-··
maljknaden. Ordföranden, skogS- 65 procenten, i etatablllrag. B1·unn- utan ersättning för ansvarsfulltl
mästare Erik A. Eril<sson, e1·inra- by bör ha bra vägar för att till- arbete. Kommunalfullmäktige ·an-J
de Innan klubban (öll · fö1• skatte- vara ta turismen oeh en del vägar tog lönenämndens av kommunal-höjningen, om det olyckliga i att som leder till skolor och lilrnan- nämnden tillstyrkta förslag.
ma'l inte kan hålla en jämn skat- de bör oekså få statsbld1·ag.
Ersättnln gtill realskole- och:
t"· 1:s och beklagade att man inte
Kommunalnämndens ordf. Sture läroverkskommuner skall nu utfi. tre år sedan tog höjningen Nilsson vitsordade att nämnden gå från 1960 och I 1960 Ars stat
mcJ 30 öre som då föreslogs och vid tillstyrkan av bidrag siktat på hade beräknats 20.000 kr. härtill,
nu kunnat undvika dagens höj- de som får statsbidrag. Eijlert vilket som ordf. uttryckte det var
nlng.
Nilsson kom Igen. merl yrkan om en kalldusch. Hrr Erik A. EriksFolkskollärare Erik Berggren, mera utredning och murare Folke son, Gunnar Levln och Gösta BrAsom då var förespråkare- för en Liljeblad visade hur -mycket mu- hed· hade fört förhandlingar med
oförändrad skattesats av sex kr., niclpalsamhäl)ena .får lägga, på Hälslngborg; Höganäs och ÄngelIngick genast i svaromål och me- sina· vägar. över ·50 pt·ocent av holm om ersättningarna. Man hanade att skattehöjningen nu trots municipalskatten i Arild går· till de anfört fördelen för städerna
kommunalnämndens berömvärda vägar. Kommunen bör · endast· att ha skolorna inom sitt område
arbete berodde på att nämnden lämna bidrag till de som får stats- med tanke på skatt pA lärarlöner,
på grund av de obefintliga låne- bidrag. Sedan ordf. yrkat på att inköp m. m. I Höganäs går 75 elemöjligheterna för långa lån helt bidraget skulle utgå på fastställt ver från Brunnby på samrealskoenkelt Inte kunnat fullgöra kom- statsbidrag tog fullmäl<tlge nämn- Ian, I Ängelholm 2 pA gymnasium
munalfullmäktiges beslut. Därtill dens förslag med ordfiira!ldens och I Hälslngborg 7; Det slutliga
kommer att skatteböjningen I själ- tillägg.
resultatet av förhandlingarna blir
va verket är en fördold fondering, Ordinarl11 hemvårdarinnan· hade Inte klart förrän vid årsskiftet,
då man vet att det så småningom ansökt om 600 kr. i Arsanslag·till och BrAhed meddelade att Hälskall komma 800.000 kr. från sta- egen bil 1 tjänsten men hem-· slngborg var avsett att bli gymten i form av bidrag till V-A i hjälplinämn_den, Jöne- ~h kommu- nasleområde men man var också
Nyhamnsläge.
.
· nalnämnderna hade prutat· till 500 inne på· tanken pi Ängelholm
ommunalkamrer Knut Frei- kr., som också fullmäktige beslöt. som sådant. Hälslngborg vill ha
d klargjorde hur man bel"äknat Hemvårdarinnan får ofta. fara 220 kr.· per elev, Höganäs 170 kr.
täkter på kapitalbudgeten med mellan olika hem från den ena och Ängelholm 210 kr. De· 20.000
000 kr. för. anslutningsavgifter lindan till den andra av. kommu- kr.. upptogs. så i staten.
framhöll att denna post är nen i alla väder och ofta till ett För eventuella arbetslöshetsAterst svår att beräkna med par ställen om dagen.
• .
gärder avsattes 5.000 kr. av full'säkerhet. Så småningom kommer ,Bidraget till -skolldrottett ' med miktiges ·anslag 1960 att tas i an- •
dock anslutnings- och vattenavglf- 500 kr. ansAg 'folkskolestyrelseno; språk efter kommunalnämndens
ter att göra att kommunen till- ordf. borde. vara en särskild post hörande.
sammans med statsbidraget får inom s~olstaten _och inte som Brandstyrelsen hade begärt 7.000
tillbaka sina pengar, men tills vi- komm.-namnden föreslagit skulle kr. till ny brandspruta som länsdare får kommunen själv amorte- utgå ur det gemensamma idrotts- brandmyndigheterna ansett nödra och fön·änta. DA man var fär- ~ns~et efter ansökan. Det lär vändlgt. Brandchefen Gösta Andig att gå till beslut skedde detta mte fmnas utrymme-Inom det sto- dersson påpekade dock utryckgenom enkel omröstning utan vi- ra anslaget enligt va dsom sagts nlngssvårlgheterna i terrängen·
·,terlng.
·
f':'n ldrottshåll. Under överlägg- och ville att man i likhet med•
\ I fråga om bidrag till byggmäs- ll1ngen .'.nmkom dock att man mAnga andra kommuner skulle ln-J
lare Anders Wellbergs bostads- kunde rakna med reservationer å köpa en begagnad jeep från förbygge i Nyhamnsläge hade kom- anslaget, då endast en förening, svaret för 4.000 kr., som var myc~unalnlimnden föreslagit att.man Brunnby FF, ansökt om bidrag. ket billigare än en ny, som·kostar
ikulle hålla vad man lovat eller Levin ville dock ha fullmäktiges 18.000-20.000 kr. Vad som blev
1.100 kr. Målarmästare Gunnar Le- garanti på att man fick sina 500, över kunde man sen reservera till
•in tyckte detta var glädjande, då men med . hänsyn till vad som ny sppruta. Fullmäktige höll med
nan trots att .man inte längre var fr~mkomrmt och då kommunal- om detta och ändrade anslags.vungen, föreslog fasthållande av nämnden handhar utbetalningar- titeln till 7.000 kr. för brandred>ldraget. Det tyder på att även na lä~ sig skolstyrelsens ordföran- skap. ·
indra i framtiden kan få samma de ~oja och man biföll kommu- Förutom budgetbehandllngen och
:lags subvention.
nalnämndens förslag. Skolstyre!- fondavsättningar förekom så som
· Ordföranden menade att han sen får alltså ansöka om sitt bl- extraärende kommunalnämndens
nte ville se ett beslut enligt för- drag hos idrottsmyndlgheterna förslag om anslag till extra hem1Iaget som subvention utan endast som handhar fördelningen.
vårdarinnan Anna Karlsson med
m följd av tidigare fattat beslut,
Brandmännens ersättning före- 300 kr. för fortblldningskurs, vil. iom Inte kan bli prejudicerande. låg i form av tre förslag så att ket fullmäktige antog. Fru Wltrolkskollärare Gösta Svensson de sökt om 5: 25 i tlmm11n från tander hade yrkat avslag.
rar lcksA Inne på ordförandens
----In.Je. Det är ej nödvändigt att
·- --N
ämna 'bidrag Wl hus med tertiärAn, men detta torde vara det enla bygge som finansierats som
kett. I själva verket kom det till 1
en ny och
bestäm· skarven
nelse
och mellan
en gammal
fast
;ommunen sedermera blir befriad
rån att lämna bidrag ansåg komBrannbF lrommWl81fuJlmäktlge hjälpsnämndens ordförande och
nunainimnden att man skulle stå
sammanträdde t gär kvlW under arbetsledare blev frän 300 till 500
'id vad man lovat. Fullmäktige
slrogsmästare Erik A. Erikssons kr. Slutiig'en fick avstjälpnings1lföll också nämndens förslag.
ordfilrandeskap och faststiillde en platskominlttens ordf. 100 kr. TlllI fråga om bidraget med 450 kr.
utAlebltertng för den borgerliga syn!ngsmannen för djurskyddet
Ul Fjälastorps vägsamfällighet
kommunen till kr 6.'IO lnnebiiran· får en ersättning av 100 kr, ordlJppstod också en Uten prlnclpdede en höjn:ng av femtio öre per narle hemvårdarinnan får 500 kr
Jatt. Lantbrukare Lennart Nilsson
ansåg, att kommunalnämndens
skattekrona.
i bllersättning och brandmännen
tiilstyrkan var glädjande och öns- .
Till ombud att deltaga 1 val får 5 kr I timmen från den 1 juli
kade principbeslut om bidrag
av vägnämnd för Luggude väg- näst;i år. Skrlvblträdet på komäven till andra vägsamfälligheter.
nimndsområde omvaldes nämnde- munalkontoret uppflyttade• .till
. Brunnby kommun har stor turlstmännen Linus Hasselberg och Jönegrad A 4. Fullmäktige antog
trafik pA sommaren och det finns
Henry V. Svensson med lantbru- anslutning till central överensbehov av nya vägar.
kare Edvin Zackow och sjukkasse- kommelse för kommunanställda.
Till detta anförde ordf. att varje
tjhnsteman Karl Bengtsson som Skolidrottsföreningen fick ett
samfällighet bör komma in med
ersättarP. Man fastställde antalet anslag på 500 kr. För sanitär 1nansökan, som nu skett i fråga om
ledamöter i den nya hälsovårds- stallatlon i Gylleröds folkskola
Fjälastorp, men han tog "för givet
nämnden till sju och likaledes anslogs 5.000 kr och till elevavglfatt det var kommunalnämndens
skall antalet suppleanter vara sju. ter till · allmänna läroverk 20.000
mening att man skulle gå In för
Fullmäktige godkände ett förslag kr. För eventuella arbetslöshetsatt lämna bidrag endast till de
frAn kommunalnämnden att kom- åtgärder reserverades 5.000 kr.
vägar som var berättigade till
statsbidrag. Lantbrukare Eijlert munens bidrag till byggmästare För anskaffning av brandredskap
Nilsson anförde att en vägnämnd· Anders Wellbergs bostadsbygg· beviljades 7.000 kr. Hundskatten
nadsföretag i Nyhamnsläge skall blev tio kr nästa Ar.
borde tllll!lttaa ,som tar hand om
vara 3.100 kr. Fjilaatorps vägalla dessa frågor och att bidrag
skulle utgå även till andra än . samfällighet fick 450 kr I årlig bl·
statsbldragsberllttigade
vägar.· • drag till vägunderhAilNAgra regleringar av arvoden
Mycket folk kör om sommaren. på
taretogs.. Sålunda fick byggnads,.
\andra vägar också.
nänindens ordförande ett arvode
pA UOO'~kr mot . 800 kr ttdlgare,
socta!n!lmn(fens:' ,·:onttörande .:,·.flclr
altt. ,«rv.C!de,, ~J(med 2CjO 'Ja". tlJ
?::~r·;~~~jning,n:_~~-f,h~

m

Brun.rihy hOJ
•• "de sk atten
med femti· O ore

I

I

går

S T fredag 30 okt.
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Hört och hdnt vid

Enugt äldre p1·axis var allt vad
som förekom, byggdes eller upp.
ställdes inom. hamnområden uridantaget vanhga regler. Hamnstyrelsen hade att bestämma hur och
var något skulle få anordnas. Den
estetiska nämnd som bl. a. bygg.
nadsnämndema är skulle sålunda
inte ha så mycket med dessa saker att skaffa, även om det inte
passade i miljön eller på annat
sitt ansågs felplacerat.
Länsarkitekten menai att man
numera ser lite annorlunda på
dessa saker och att hamnstyrelserna inte är helt allenarådande.
Nu får man väl ta även detta med
reservation, då det ju kan gälla
trafiktekniska byggnader eller an?rdnin~r,
som ii;igen skönhetssyn
1-världen kan göra något åt.
De här relaterade förhållandena
kan komma att bli aktuella i samband med uppställningen av glasskiosken i hamnen I .Mölie. Förr
var detta en men kiosk, som flyttades bort under vintern. Från
och med i våras söktes det för en
större och att denna skulle få
vara fast. Det senare beviljades
inte av hamnstyrelsen ocb bygg.
nadsnämnden gick med på att den
placerades på sin nuvarande plats
invid nedfartsvägen till hamnen
under sommaren 1959 om den
sänktes en smula oeh senare flyttades bort till materialbodarna.
Motiveringen var att den inte pas..
sade i miljön.
Nu har emellertid· hamnstyrelsen efter ansökan medgivit att
kiosken får stå· kvar där den står
och varken sänkas eller flyttas.
Hamnstyrelsens ordförande sjökapten John Lundin förklarar med
eftertryck i enlighet mcl; hamnstyrelsens beslut att ·inger. annan
än styrelsen äger rätt att bestämma var skåpet skall stå på hamnens område.
Till saken hör att det dragits in
kraft i kiosken, var~ör det är rätt
kostbart att flytta till annan plats
för innehavaren.
Byggnadsnämnden har Inte hel;
ler åtgjort något i saken. En del
l'\ärboende tyckt>1· doi·k att kiosken
skymmer och mi:::spryder, där elen
står, och funderar på att låta länsstyrelsen få avgöra vad som är
vackert i hamnen eller inte. Därmed blir det riktigt intressant
med tillämpningen 11v hamn- eller
byggnadsnämndens kompetens vil·
ket ju i och för sig kan vara bra
att få utrett med tanke på aha
småhamnar ; li:(1'lahygclen, clär
llåde kioR''"r och llllclra R~ker är
ten Ka11 1·:1 ul";sti:.lda.
Det gamla Sjöstrandska träd·
gårdsmästeriet vid Solviken är nu
för !inge sedan jämnat med marken och alla växthusen borta. Dlirmed har ytterligare en familj för·
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svunnit ur :ramhället. Ingen lär
väl egentligen sakna det gamla
•
o
boningshuset. som var ganska fult
och egentligen inte var uppfört
som bostad. Trädgårdsprodukter
·
och blommor kan nu inte längre
Stormen som ställer till mycket rymmet hlli" bMvit allt trä-ngre. Man I
köpas "hemmavid" på närmare elände pil andra hAl1 har för M"öl- borde alltså försöka rensa upp :
håll in i Möllehässle.
les del blivit till D7tfa. Det CJBed. stnnden. Förslag har funnits att ·
I stället för de gamla byggna. vanligt JAga vattenstlnllet möjlig- köra ut på bryggan med gl'ävma·
dema håller nu byggmästare An· gör nämligen att man kan komma skin men förslaget har fått vi-la
ders Wellberg på med att avsluta ut ~ den torrlagda stranden O<".ll efter~om man varit rädd för att
uppförandet av ett förnämligt : uträtta en del arbeten för badet förstöra bryggan.
sommarresidens för lasarettsllika- ·vid FAgelviken.
. .
Nu ko~er ~meHert~? lågvatt·
re Kjell Jac<ibsson 1 Växjö. En del
FågelvJ,ksklubben och mumc1pal- net till hJälp. Finna Bröderna Johar förvånat sig över att han fått nämnden i MöHe har under hösten hansson har med en grävmaskin
bygga så !inge avloppen inte är diskuterat om hur man skulle kun- kört direkt ut på stra-nden söder
ordnade men hälsovårdsnämnden na förbättra ocvh utvidga bad· om bryggan och befriar området
har eft~r dispens från förste pro- stranden. Det stora a.ntaiet badan· från stenar som lega·t hindrande
vinsialläkaren ansett sig tillfälligt de här under sommaren gör att ut- för de bada.nde.
kunna medge viss infiltration i
··-- __
. '1_9_..,_~-.-.
ett närbeläget dikL som ett unh'O " / ~
f)
dantag. Någon ny byggnation lär
""~
va··1 inte kunna m.....,es
forrän
av_ N ST tlsda"' 15 d-· 1959
loppen blivit ordnade, :något som
'"
.......
dr Jacobsson med mycken iver IT"'=c=;:;;;;......;....:....=.;;.....~~~---------deltagit i. Samhället och fastighetsägarna har dock inte kunnat
._.
I
ena ~ig om insatserna på ömse håll '
och så vilar det hela. Enligt- för- i
·
ljudande skulle en del tomtägare; Municipalfullmäktlge i Mölle ha· _IerUd vinna större klarhet i ett :
I alla fall bekosta en del lednin· de i går sammanträde. Kvällens par punkter bl. a. angående elver- ·
gar, så det hela växer kanske fram stora fråga gällde municipalsam· ket och vägföreningen beslöt man
så småningom. Området är vac- hällets upplösning. Förhandlingar. tillfälligt bordlägga ärendet till
kert och sommargäster dras dit na leddes av fullmäktiges ordföran- nästa sammanträde.
som flugor kring en sockerbit, vil· de, folkskollärare Gösta Svensson.
Dessutom företogs en del val.
ket inte är att förvåna sig över.'.
Municipalnämnden hade fram- Järnvägstjänsteman Nils G. Nils- ;
Solvikens badplats ett stenkast I lagt. en uttömmande ptredning I son kvarstår som municlpalnämn· J
borta och bakom de natursköna. rqunicipalfr4gan och från fuJimäk. dens ordförande men till ny leda· ,
och näktergalsrika lundema under tiges sida uttalades tack för detta mot i nämnden tillika vice ordf. ·
k n
Bara u en.
arbete. I prinrip var man överens ut.sågs målare Viktor Johnsson,
om att gå in för den föreslagna efter sjökapten John Lundin. som
En läcker röd hummer eller indelnlngsändringen. För att emel- avsa_gt_st._g_._ _ _ _ _ _ _ _ __
krabba i sin karakteristiska bruna
färg efter koket. som en ' färgklick. eller omgivna av kontrasterande starka farger i citroner eller liknande .1ch mera diffust tolkade tillbehör som fisknät m. m.
Allt hållet I en välavvägd färgskala. För ·att inte tala om blommor, middagsfisken eller utomordentligt komponerade bok- eller
urmotiv. Även landskap f~ Fä·
!ad och Mölle eller en stämnings.
bild från Brunnby kyrka. Allt
detta är vad fru Gerd Killman
i Mölle - elev i Torsten Hults
målarskola - har i sin konstkollektion och mera till. Visst har
vi länge sett och vetat en del av
fru Killmans måleri. Men att hon
utvecklats så . enastående blev
först härom dagen uppenbart, dA
tillfälle gavs till- insides information. Fru Killmans färg- och. motivval är mästerligt i såväl helhet
som detaljer. väl avvägt och harmoniskt.
Vi gratulc1·ar till framgäng och
framåtskridande och hoppa~ på
en utställning så småningom. Fru
Killmans måleri kan trots- att det
utövas som hobby inte längre
hänföras till "hobbymåleri". Hon
har ocksll sysslat med pensel· och
palett sedan '&Dgdomen.
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Mölle och Arilds·m·~·.-l1-nic-ip-a--l-a.-·
. självstyre inför avveckling?
Skall Mölle och Arllds municlpaJsamhillen upplösas och övergå
i moderkommunen Brunnby? Denna fråga har man gjort sig lite tlll
mans och funderat över nackdelar

··~

-dan".'dJ'. ~om en viktig cen

r (M:ölles-östra -och norra-detär . hus och. Inte är mantalslikriViia'
ga aktaeli. men mal! ·var Inom 'Med tanke på framtida utkomst Inom samhället, har inga som
samhällena oviss om I vad mån för de i orten boende genom b:fgg. helst skyldigheter att delta I väg- .
moderkommunen hade vilja och· nation, handel och köpenskap, kostnadi!r men väl rättigheter att
förmåga att tillgodose dessa\ an· serviceyrken och turistlndustri fordra utbyggnad och underhåll.
gelägenbeter och I vad min den etc. torde ett fördröjande av möjDet torde allmänt få anses rätt.
och fördelar.
under vardande varande nya häl· Ugheterna till byggnation genom vist att en vägförening avlfu\er
Mölle municipalnämnd har nu .sovårdsstadgan skulle medföra för uraktlåtenhet att skapa förutsätt~ systemet med municlpalsamhällets
lagt fram förslag till municlpal· ändrade skyldigheter för kommu- ningar härför bL a. genom utfö- skyldigheter att bygga och under- ·
fullmlktlges sammanträde om att , tlen eller samhällena att stå som rande av v-a-anläggningar när- hålla gator I samband med upphä.
fullmAktlge skall gå In till ko- .' huvudman för :v-a-företag inom mast te sig oförsvarligt.
vande av stadsplanen.
nungen med hemställan om åter- : samhällena.
De moderna kommunikationerAtt därvid bilda en vägförening
Bl a. med tanke på den kom- na och ortens allmänna . begärlig- med bibehållande av municipalkallande av det beslut, varigenom ;mande hilsovårdsstadgans bestäm· het för såväl stadigvarande som samhållet torde i allt väsentligt
förordilas om tillämpning av bygg- melser 1 dessa angeläget1heter vi!- sommarbebyggelse torde samver- motverka det med en upplösning
nadslagens och byggnadsstadgans : te man avvakta att ta ställhlng ka till att dessa framtldssyner inte avsedda bättre förhållandet för
bestämmelser för stad Inom det , till munlclpaisamhällenas framti· ter sig allt för optimistiska.
. samhällets fasta inbyggare. Bygg.
område, som utgör Mölle munici· •da kommunala status. Den 30 no- Sett mot bakgrunden av dagslä- nadslagens och byggnadsstadgans
palsamhälle och att byggnadsvä·I r vember ~953 hölls åter gemensamt get och de strävanden, som från stadsbestämmelser blir· då allt.sendets angelägenheter liksom ock) <.sammanträde med deltagande av alla överordnade myndigheter gö- jämt i kraft och skyldigheterna·
admini-strerandet av angelägenhefil dr John Olsson från Svenska ras, för att dels motverka nybild· att anlägga v-a kvarstår då fort.te nll Allmä
rdnln tad- :· Landilkommunemas flSrbund men ning av munlcipalsamhällen och I farande.
r e gt.
nna 0
gss
! ,. den' intagna lnsWlnlngen ändra· dels försvåra de nuvarandea verk- !
På manlcipalbeskattnl
·gan måtte överflyttas på Brunnby! !••lies ·inte. ,..
samhet, synes en upplösning av
. agen
kommun samt att· därest denna. ~: Den 1 juli 1955 trädde ny Jag Mölle ..munlcipalsamhälle Inte ut- kan laggas de synpunkterna, att
framställning .kommer att bifallas \.om a11mlnna vatten. och avlopps- 5ver. vad som genom samhällets den ltlivit alltmer orättvis och inte
aamhället på kommunen överlåter ~ledningar I kraft; varigenom bl. a. egen ekonomiska oförmåga för- längre motsvarar de syften, som
a!la sina rättigheter och alla. sina, .'fastlilogs, att 'kommun eller där- irjes, fördröja tillskapandet av de av~gs att tjänas vid municipalforpliktelser av offentlig _och pri- 1 . tned • jämställt munlclpalflllmhälle !ör sainhället si viktiga v-a-anlägg- Institutionens ~nförande. Den självvaträttslig natu~, son: beröra bygg-1 .:skall vara huvudman för' Bllmän- :Ungarna. Detta har klart deklare- bestämmanderätt, som tillkom111er
·na vatten. och avloppsanlägg· ~ats från ledande håll ino
samhällsinvånarna genom beskatt.
nads. och ordrungsvasendet.
·
_
·
J... :ierkommunen. Därutöver
ningsrätten, torde i allt väsentligt
· Det var redan på hösten 1958j
municlpalnämnden i Mölle började digheter härvid blndes vkL aåsom mer att länsmyndlghetemas krav, e~ter ikraftträdande av den nya
. överväga, om det kunde leda till !fallet ir 'i Mölle, a\t byggnadsla· som numera i avvaktan pi utveck- h~lsovårdssta~gan 1 januari 1960
'rätt utveckling för samhållet att , gens och b~sstadgans stads- llngen, törhända tillfälligt och god- b1beh~ vid skyldigheter att .
fortsätta med den nuvarande ad- bestämmelser flSr sta)i är gällande. hetsfullt , ·tillbakahålles 1 någon bygga vagar och gator, v-a-anlägg.
ministrationen. Med framläggande
Under tiden fram till Ar 1959 har mån,
efter
moderkommunens nlngar, underhåll etc. Dessa ange.
av sina ~punkter inför .~unici- ·ny hålsovårdsstadga fastställts att övertagande· av
Ifrågavarande lägenheter torde som förut antytts
palfullmäktige pli.pekade namnden träda I kraft från den· 1 ~ilari skyldigheter, Icke bli mindre utan i minst lika hög grad kunna· tillde förhållanden i sammanhanget. 1960. Den största nyheten ur mu- snarare tvärtom då kommunen godoses av moderkommunen resp.
som kunde vara aktuella. Fullmäk. :_n!cipal aynpunkt torde vara att har större samlade möjligheter att en vägförening. Dessutom kommer
tige beslöt den gången uppdra åt :~erkommunens
hälsovårds- verkställa utbyggnad.
samhällsinvånarna att undgå att
nämnden att fortsätta utredning namnd skall vara huvudman för
Vad angår avlyftande av stads- genom kommunalskatten b!dra.. tlU
' om en upplösning, och 'denna fö- 'den allmänna hälsovården även planen torde utöver de möjlighe- sådana anläggningar inom andra
religger nu i form av ett PM med Inom municipalsamhällena och att ter, som finnas härvidlag, böra er- delar_ av kommunen utan att den.
speciella synpunkter på Mölle mu- dessa sil.ledes försvinner som mu- inras om munlcipalfullmäktiges na gör något eller får lov att göra
nicipalsamhälle och mera allmän- i nicipa16amhällen omkring den all- beslut med utredning ät nämn- något Inom samhället. som skall
na om "!:unlclpalbildning I all· ·männa hälsovården.. Den I lag den att vSrka härför. Municlpal: bekostas genom uttagande av m11-·
mänhet. Darutöver Innehåller ock- givna skyldigheten för samhlillet och byggnadsnämnderna har 1 .nic!paJskatt.
· ·
·så utreilningen vissa upplysningar att vara hu\'.Udman för v-a för· 1samråd med länsstyrelsen och
Den till Mölle gjorda donationen
om efterkommande angelägenhe- svinner dock inte. Under selJIU'e !länsarkltekten påbörjat denna ut- till "samhällets förskönande" utter, såsom vem som skall svara Ar har även nya bestämmelser an- redning i särskild ordn!n Beslut gör en testamentarisk förordning
för gatuväsendet och elverket samt gående va~tenvården tillkommit, om stadsplanens upphäv!~de tor- och kan inte användas till anna~
angående planfrågor och hamnen som ytterllgare skärper kommu- ___ __
_ . ·- .. .
. _ än vad testator aveett oavsett vem
m. m.
ners och samhällens skyldigheter de kunna fattas utan samband som förvaltar medlen. En särskua
I här ifrågavarande angelägen- att vidta åtgärder till motverkan- med ett upplösnlngsbeslut men kommitte av enbart möllebor kan
heter har samhället haft överlägg- de av vattenförorening.
jämnlöpande med detta.
också i·. fortsä~~nl?en göra upp
ningar med såväl Brunnby kom·
.
•
förslag till anvandningen.
1 FrAn Brunnby kommun har utmun som Arilds mutlicipalsamhälVad .~ller v-a.anlä~
Eftersom Brwmby kommun
' le och tillsammans med dessa in- Inom Molle har dlstrlkt.singenJören ser som ett Intresse att stadspla- talats, att om munlcipalsamhälleför länsstyrelsen. Kommunen ser för länsstyrelsen I särskil~ ord· nen avvecklas sammanfaller sam- na anser det mest förenligt med
heljlt att samhällena upplöses så nlng framhållit, att dessa Inte är hällets och kommunens Intressen. sina Intressen att avveckla munlsnart som möjligt för att man me- tillfredsställande vad . gäUer pla· Liln6styrelsen har heller· Inte nå· .clpalsamhällena så är det lika bra
ra ~nhetligt skall kunna leda plan- n~rlng och utbyggnad.
got att Invända. Gemensamt In- att ta steget fullt ut på en gång
vlll!en och utbyggnad Inom komSett mot bakgrunden av . den tresse finns hos såvål kommunen och sn.arast aktualisera r~Agan.
· muiten. Statsmakterna har länge alltmer tilltagande vattenbnsten och samhället om överlåtande av
N~got missgynnande av.de foma
ansett att munlcipaJblldn!ngen 1och vissa avloppsledplngars be- elverket på en ekonomisk för- ~~clpalområdena efter:,~· upp.
skall försvinna även om man inte skaffenhet och att anordslngar enlng. Detta låter sig enligt Svens.. losnmg kommer säkert aldrig ifrå.
p~is tvångsupplöser och läns- sakn~s Inom vissa områden av /'8 Stadsförbundet göra.
'ga från Brunnby kommuns sida.
stytelsen ser som en uppgift att samhället torde saklig invändMölle Juu:nn är en statsunderfå . bort · en sarnhällsbildnlng, som ning
mot distriktsingenjörens stödd men ej statlig hamn. Som
till ~dels överlevt sig själv och ut- ställningstagande inte . kunna gö- bekant har hamnen tidigare fått
göi:i eh betungande dualism I för· i ras.
statsbidrag I olika poster. De be·, valtn'ingen och administrationen.' Om samhället skulle kunna lopp Mölle samhälle lagt ner un.
..
åstadkomma de av myndigheter- der senare Ar får anses vara rela·
lllölle maniclpalsamhalle
na äskade fullständiga planering· tivt små. Från Kungl. Sjöfartsstybildades 1907
, arna och utredningarna på detta relsen har utlovats utredning om
Ursprungligen gällde endast ord.i område torde därmed samhällets, ytterligare bidrag.
~lngsoch .. hälsovårdsstadgoma 1 ekonomiska r~server för detta in·,· Enligt. Sjöfartsstyrelsens uttamom samhallet. Numera gäller! damål vara tömda, trots vad som: !ande ser man helst att hamnen är
även byggnadslagens- och bygg- hittills utretts och utan att en en- samhälls- eller kommunägd d. v. s.
:padsstadgans
stadsbestänunelser da ledning blir lagd. Härav fram·. att någon av dessa svara.I' för det
;.-edan 1945. Den 4 september 1953 går att ytterligare utbyggnad vore kontrakt som finns mellan staten
faktualiseradea_ av länsarkitekten omöjlig eller fördröjd In I en oviss och samhället. Vid en upplösning
på anförda skäl frågan om Brunn- framtid.
. " övertager kommunen detta konby kommuns ombildande till köFrånsett de för dagen ·praktiska trakt med andra saker. För Mölle
p!ng med upptagande däri av Möl- och ekonomiska problemen vad hamn gäller fastställd hamnordle och Arilds munic!palsamhällen. gäller v-a har dessa anläggningar ning.
De särskilda skyldigheter, som
Av olika skäl ansågs dock tiden stqr betydelse för ortens. framtida
då Inte vara mogen för en upplils- !utveckling, då frånvaron av an· genom municipalbildningen. och •
ning av munlclpalsamhällena och läggningar motverkar eller för-' utdebiteringen av allmän munlci·
. än mindre en ombildning av svårar användningen av· lämplig palskatt, åvila de 1 samhället
Brunnby kommun till köping. Vid mark för nybebyggelse. Inom':Möl. ,skattskrivna invånarna att ,anläg1 gemensamt sammanträde den '2 le· finns fortfarande områden, där. ·ga. och underhllle gator och vägar
november samma år med repre- fast bebyggelse kan skapas" (om- •te sig i takt med den fortgående
sentanter för Brunnby kommun rAdena mellan jämvllgen · och ·minskningen av samhällets fasta
och municipalsamhällena angäen- landsvägen/skogen Inom· Mölles; lnvånareantal alltmer 'ogynnsam.
de municipalsamhållenas framtida södra del) och där såväl fest- 'som I ma· för de kvarvarande. De fastigställning framkom den tveksam· sommarbebyggelse kan · komma l hetsägare, som endast ha sommarhet man erfor. Tanken på utbyggnad av vatten- och avlopp_Varol'.e,
··
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Mölle municipalfullmäktige harlderhAU med 2.800 kr. Elverkschehaft sammanträde med folkskollä- fen fick sitt arvode höjt med 500
rare Gösta Svensson som ordfö- kr., samtidigt minskades elbokförande och det blev bifall över hela rarens arvode med motsvarande
linjen till munlcipalnämndens för- belopp samt anslogs 300 kr. för
slag. ,Sålunda beslöt man att ut- utskrivning av renhållningsdebetbygga elnätet för en kostnad av sedlar och bokföring Inom renhåll9.000 kr. Anläggningen får därlge- ningsverket. :Etådda barnen fick ett
nom 380-220 volts spänning till mindre anslag.
apparater och spisar. Arbetet skall
Beträffande vatten-, avlopps- och
påbörjas omedelbart.
reningsverk behövs mera utred·
Renhållningsentreprenören fick nlng. Fullmäktige biföll förslag av
sitt arvode ökat med 600 kr. från municlpalnlin}nden att för detta
den förste januari i Ar och med arbete anlita civilingenjören Gösta
ytterligare 600 kr. från den 1 jan. Gottschalk, Hälsingborg. Man be1961. Såsom kompensation för stämde att uppdraget skall utllilllökade kostnader sedan 1954. nas vid behov antingen arbetet
Hamnstyrelsen fick anslag av -re- skall utföras på en gång eller
serverade medel för hamnens un- etappvis.
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Hört ·och Hänt vid Kullanäsan

UnderhAll av ·grusvägar är ett; tuellt upplösts uppställer ·sig lik·
ofta fruktlöst och dyrbart kapitel nande behov även där för kornmumect den allt nier ökande trafiken nens del.
i
på sommaren samt väta vår och
- - ·
höst med vatten,· som gpolar bort
Man torde väl Inte kunna bematerialet i backarna. Säkert är strida, att utvecklingen för komockså· att den visserligen släta munen i sin helhet mår väl av
Strandvägen 1 Mölle kostat mycket orterna får dessa behov tillgodo-:
pengar genom åren. MunicilJal-1 sedda. Ser man på litet längre sikt
nämnden har nu börjat fundera på med bättre vägar och kommunika•
att man skulle försöka asfaltera tioner torde det vara möjligt att
och tlinker försöka presentera ett färdas exempelvis Mölle-Hälsingprogram med kostnader att före- borg på omkring 20-25 minuter
Uiggas fullmäktige, oin det visar med µllnsta möjliga slitage och
sig. att en permanentning skulle bästa ekonomi för motorfordon
:vara genomförbar.
utan att g .. allt för högt upp I hastighet och olycksfallsrlsk. Detta
Genom revidering av taxeförsla- torde medföra att bosättning på
get till vatten och avlopp i Ny- omkring tre mil från arbetsplatsen
hamnsläge avses att visst kommu- inte torde behöva vara någOl,l
nalt bidrag tlll fastighetsäga•na utopi. Höganäs har härvid ett .brå
skall komma i fråga. Kommunen läge mitt i Kullabygden om än vid
har . därmed skattevägen påtagit ena kanten. Innan de nödvändi.
. sig ·andel i dessa gemensamhets- ga gemensamhetsanläggningarna
anläggningar inom tätort. Ny- kommit till stånd kan dock intet
hamnsborna har länge varit emot planeras helt och fullt.
anläggningarna i Nyhamnsläge .
I med tanke på kostnaderna och rös- Obestridligt är det väl också att
ter har höjts mot bl. a. den hög- en enskild fastighet stiger i värde
gradiga behandlingen av avlopps- och användbarhet genom anslutvattnet. Att man. haft egna kost- nlng ~11 allmänt vatten- och av:
samma anläggningar har också bl· foppsnät för att inte tala om att
dragit till att man inte varit trak· den för många enskilda besvärliga
terad av -att _betlila till nytt.
vattenfrågan i mAnga fall inte kan
Det hela får väl ses som en lösas bättre och billigare än genom
brytning mellan gammalt och nytt. gemensam vattenförsörjning.
•
För medgav inte kominunallageri
Ett olustigt inslag utgör anslutatt man engagerade sig, .i ~rd- ~ng· som förut nämnts för denf
ningar, som inte- kom hela":liom- som redan har enskilda anläggmunen till godo. Men nUil)era;lkan ningar. Här får man väl tänka sig
en kommun med skattemedel göra ett övergångsstadium så att de så
en ·sådan Insats inom tätorter och småningom får ingå I en helhet..
vad.det gäller v-a har-den nya la· Med den ökade vattenförbrukning1 gen ·om allmänna vatten- och av- en kan också vattenförekomsten 1
loppsledningar stadgapde om att marken komma att sina, så att
kommun ~Il .vara huvudman dA även borrarna kan komma att vtsa
så påfordras. Ingen annan lär väl sig mindre il.vande i ett antal fall.
heller kunna lösa de väldiga; kapi- Härvid torde det vara lättare ·att 1
talutlägg som erfordras.
välja mellan anslutning eller ytter-·
Följden blir att konµn~en kom- ligare borrningar.
:
mer att engageras täinhgen hårt
Ser man · på utvecklingen och
i v-a företag inom tätoi:terna, som jämför mellan Mölle, Nyhatnnsi stort sett har sina v-a-frågor läge och Viken så är det ingen
olösta bortsett från Nyhalllnsläge tvekan om längre vilka som komsom är i vardande. Lerhamn har mit längst och fått mest tack var-e
genom förvaltare Linus Hassel- samlade insatser. De två sistniilI!n1 bergs ansökan om åtgärder där re- da orterna har genom komniuna;dan ställt upp på plan för att som la bisatser i större eller mindre utförsta samhälle-efter Nyhamnsläge sträckning förmått locka män\
få. dessa frågor ordnade. Så snart niskor till bosättning och mer lär
de municlpala områdena even- väl komma vad ·det lider.
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.· I detta sammanhang diskuterade
hÖg- eller låghusbebyggelse resp.
sommarbebyggelse är ·väl att ·se
s<>m något- som ·följer· med ·på köpet då möjligheter till byggnation
.inställer . sig ocli man skall välja
För Mölles del. har· också diskuterats· åtminstone tvåvånings hyreshus, men .frågan hann ·8Idrlg'
bli riktigt bränn,ande, då· viljan·
till den erforderliga egna insatsen
inte var. tillräckUgt stark'och ·pro-.
jektet' lades åt sidan.
·
Vad_·.betriiffar ·'sornmarbebyggel-.
se har· Mölle· ujipe I skogen fått en
sådan anläggning, varom man g1.
v~tyis kan ha olika meningar fast
verklig meningsbry1;nlng inte kommit ·cm uttryck; kanske ·mest· för·
att ingen ser' den och bur· störd.'
Det . är ·.därför. lyckligt på denna
pla~ :där:,in;m Jtan .tänka ,sig.:bQ.
stadS~by~ på lägr~_liggande
pfan och fritidsanläggnin~. ·Jäng~

r_e.upp.åt..sko~n,. H~vida:9~t är
åt .. skogen.att sia.så får·väl fram.i
tiden utvfsii om·: oCh när möj_ljghe-.
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Många röster föt upplösning
av Mölles municipalhildning
Mölle municipalmmhlllle kommer
med al'l sann~t att ·uppWisas oeh
övergå i moderkommune.n. Detta kunde man konstatera vid Mölle municipalfullmäktiges sammanträde under
ordförandeskap av fe>lkskol·L Gösta
Svensson. På fullmäktiges uppdrag
lade municipalnämnden fram utredning e>eh törslag härom, som ti!Ji ana
delar omfattades med intresse och instämmande av fullmäktige. På ett par
p!Ullk,ter, som m4ste bes!utas särskilt
av fullmäktige, hade dock nämnden
lämnat ett par upplysningar si>m föranledde bordläggning för utredning
härom. Då detta är klart kommer
e>ekså besNtet om upplösning att antagas enJ;igt de uttalanden, som gjordes under sammanträdet.
Fullmäktiges v. ordf. di.sp. Frank
Elfve-rson begärde först ordet i denna
fråga, som stod f6ret pt dagordnin-gen. Han erinrade om att det på sina
hAlt b1l!tnd de· gam!& stiftarna vAclWett visst vemod då man börjar tala
om upplösning. Inte desto mindre anförde hr Elfvenon två skli1 som för
hmls del var · absolut avg'Önlllde f5r
anslu'...nlng tiM ett uppl'ÖSllilngsbes'blt.
Det ena ir att den futa befol:kningen
minskar och inte orkat' med att bära
; alla pMkter och pålagoc under det att
badgästbebyggelsen ökar. Detta skäl
är i och för .sig absolut bärande. Det
a'lldra är oc'kså viktigt. När samhället blldBdes 1907 var uppgiftel"DQ och
ai"betet inte så omfattande som nu.
Den ltame1'ala de1'en har stigit över
aiile. bräddar. Man kan inte rakna med
att person.er · har tid iltt Migga ner
hi!la dlagsverken _vid Sidan av sitt ordinarle arbete för att uträtta vad som
skall göras och bevakii al!la intressen.
Om det skulle fortsätta kan ingen
åtaga sig detta tm nuV'lltande kost-
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Målare Wietor Jahnsson erinrade
<>m att det är en milstolpe i samhäl-lets historia. Det ir 50 år som samhä!J,et var.It en sjill'vständig bildning

Ioch
självt fått bestämma
.ange.. I På förslag av nämnden beslöts
ltigenheter. Myndigheterna haT emel- vannbadhuset skall!
stiingt melatt
hål!las
lertid nu fått upp ögonen för att det J.a-n nyår och påsk. Ianspråktagande
&ine.

inte är allt som det skall van. Det
har dessutom kommit större forch"lngar gatubildnlngar' m. m. Det är emellertid fel att tro att det blir billigare
efter en upplösning. Det k<>stai" detsamma som nu, men $klllna4en blir
att sommargästerna får del!ta i kostnaderna. Vi har emellertid för Ute
representation r de kommunala orga~
nen enligt ko~tiges ·senaste v~ Vi kan emellertid inte ha
mwi.iclpalbildn1ngen mer än högst ett
par år oCh jag Yil! ansluta mig till
försraget om upplösning. Det är minga viktiga frågor att lösa. EventueMa
iliusioner om att det s·kall bli bt!Ugare
måste dock bort.
Gy·mnastikdir. Carl Gustav Cronberg S4g ej pess1misti8kt på Mölles
representation i kommunen. Valet nu
har akett efter partillnjer, vilket är
det enda m5jllga. Att det til:lftlHgt
bJlvit sl att Mölles · rept"eSentatlon är
mindre denna gång skali sllkert inte
upprepas till ett annat vaL. Tro mte
att Vi bJ.llr åsidosatta hos kll>mmunen.
Yrkade pifa-ll till nämndens förslag
utan itidare diskussion.
.
Hrr Bruno JohallBson och Erik Olsson ·med instämmande av Wictor
Jvhn.soon tyckte· att man skulle skjuta på beslutet ytterligare ett samman.träde, så att ett par del!frågoor ytterligare kunde belysas. •
Munieipallullmäktikes ordf. uttalade på fullmäktiges vägriar ett tack
till nämnden, för den gedigna utrednlngen, e>eh sedan nämnden tiUfrågats
vad den tyckte om bordläggning
skedde så i enlighet med förslag av
polisman Bruno Johal1$5(}n.
Härpå fa~tade fullmäktige efter förslag från nämnden prlnclpbesl'Ut om
att överl'åta Mölle elverk till en ekonom:lsk. förening 0ch att hemställa
!>os län-sstyrelsen om bil~nde. av_ vilg:JCFeningo.

av fullmäktiges anslag faststäli'Cies.
Vad som blivit över skall reserveras
för hamnen eller 2.830 kr.
Municipalnämnden hade åter vänt
sig till ful~mäktigie och påtalat svår!gheten att få l~ de behövl!iga
90.000 kronor tU1 den stora avskärande avloppsledningen, som nämnden själv en gång !-öresJaelt och fuH•
miktige besl!lltat. Nu tyckte nlinmdert
det var Ingen. ide att lägga mer pengar på delutredningar, om man inte
kan f-å loåm pengar <>Ch Utföra arbetet.
Dessutom Yill kommunen inte att sam.häliet binder skattemedel vid större
företag för avlopp före en .. npplöitning. Efter en del iillägg biföll så
fullmäktige nämndens försl!ag och det
blir således ~n del!utredndng och
l.npt byggande nu.
.
· För elverkets del förutsågs ~
skott på en del anslag tm ullbyguad
och överskott på andra.. Fnllmtkt.lge
beslöt tilllta kvittning bilrerndall!
om c-.a 4.500 kr.. VidBre biföll · full.
mAktige ett förslag om skrivelse tiU
kommunen om befrielse • från poliskostnaderna.
..
TU! delegerad i Höge.näs polisförbund utsågs folkskoll. Gösta Svensson: Han omvaldes också till' ordf. 1
fuMmi:ktige för A.r 1960 och dlsp.
Frank Elfverson till v. ordf. för samma tid. I öYrigt bJ..ev det omval på aJl1a
punkter. Sjökapten John Lundin hade
dock avsagt sig ledamotskapet i munlcipalnämnden och ttl.l efterträdti"ll
e>eh v. ordf. samt arbetsledare utsägs
målare Wlctor Johnsson.
Mun.iclpallf'llf1'lmll.ktiges sam.mantriden fkall: hållas i Gylleröds folkskola
på vardagar som ordföranden. bestimmer och bl a. kungöras i Hög1111äs
Tid!lilng. Efter förhan<H.ingarna utviiX'lade fullmäktiges ordf. 0eh·v. ordf.
på J:edamöternas väpaT sedvaiiliga
jul- och nyårsönskning:ar.
·
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Möl~e

;·
har många vit!befarna silner på de sju haven. Så JAnga
avstAnd och namn på främmande
länder kanske Inte i och för sig är
märkvärdigt för dem. Ett eller
·annat angenämt minne kan man
väl förstås ha med sig hem i kappslicken.
någon möllebo varit med
som ledare for en safari i Afrika
· har vi dock inte hört tslas om ti·
digare. Men det är just vad disponenten vid Europaresor~ Elf·
n ger sig på just r ·julbrlds·
här hemma. ·
.
paresor har lagt upp ett an,\1 safariresor till mörkaste Afriom uttrycket tillåtes. Till ~e.1as huvudstad Nalrobl, till V1co-

:så

.~Att

l
\

riasjön, och Kihuyreservatet,· stor
vildmarkssafari genom Kambåfol··
kets och·masaiernas omrlldl!n;· till
Tanganyika
Ngorongprokratern
för att nämna några ·~tser.och
områden. ·
Skjuta får man visserligen mte
göra under safarin. Ledningen har
lagts i händerna på verkliga ·experter, varibland gi.,etvls nämnes
hr Elfverson. intendenten 'vid biO:
logiska museet i Uppsala Bengt
Ekström och som safarivArd1nna
fröken Kerstin Svanblck. Bida de·
sistnämnda har gtvet'vls aktivt del~
tagit i dessa resors uppliggning. '
Hr Elfverson tenderar alltså
snart att bli en liknande globetrotter som Hans Osteliw.. Han kan·
också trevligt återge vad han upplevt. Nu har hr Ell'Cfil'&On lovat
att vid hemkomsten inför möllepublik·berätta reseskildringat från·
sina Afrikasafari. Vi glldelo
re-·
088OCh
dan i andanom att få· bara
eventuellt. se vad alg .undei,- .resan
tilldraglt' haver. '. · '.. ·' '' · • ·.
Erinras kan
IAngfarare,
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......... ~ allt ·mer. ·beSvirande i ,Mölle. och
en hel d,el träd och bU11kar illa åt~,-.·
·. ··.~en_
...·~f.!>ranl_ed.de På. sin
·
·tl_d Också. en ·motiOn i Mölle muni·
cipalfullmlktige··med= skrivelse till
·Illl!d anmodan
om skrivelse till Kr.apperup om
åtglrder. Denna ledde då till ett
garuika . knftigt .aVSkjutande från
~ sida, men förhlllandena
fm"bAttrades inte avsevärt. Jägare
Lennart Hagström erhöll tillstånd
att skjuta kaniner inom samhället
med wderbörande fastlghetsägares Wlstånd och jakten runtom·
kring Intensifierades.
!.... I år ir det Inte mindre än fem
_.,_
_. ....ner, som har tillstånd -att
,B'kJuta kaniner i Mölle, nämligen
förutom hr Hagström. kustvakt
Nils Åke Jansson. .f. trafilkbiträde
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Wellberg. Avskjutningen. har oCk·
Så pågått med_ framgång och :vi
=~g dketla·gaar mp!ngakansomlnpui.'!!:.
"
...,.,...
nu eller kommer att f4 det. när •V·
skjutningen pågått litet längre
Det är ju klart att det kan
ma in en del kaniner från utkan·
terna, men det är ju Inte mycltet
att göra åt. då kaninerna vil i regel har sina tillhåll mer skydda·
de än i själva byn och på Så sätt
kan leva vidare.
·
· Kaninernas. stora förekomst är
väl eljest en följd av den rubbning i naturens ordning, som d6dandet av rävar OCh kråkor innebär. Tar man bort något så kommer det annat i stillet.
- ,Den senaste tiden har uppgif·
ter cirkulerat. att alla tullare skulle indragas l Mölle och tullstatio- - - nen helt nedläggas. Detta skulle
komma•som en följd av en utreGnlng tnom: tullen, varvid det $11le ha ansetts att placering av tullpersonal l Mölle Inte skulle vara

f

John Lundin. som nu. cira6it a1g ~
tillbaka från nämndbestyren. Hr
Lundin har i många. år varit en ;
vittbefaren och ·uppskattad :b!!fil,. ·
havare .inom ·· Ahlmarks ·rederi' 1 1
Karlstad och· fraktat mycket •goos'
blde inom landet pl'Vinern ·OCJi
ut på Västerhavet till'.frlmmande '
länder. Hr Lundin ·har allt Rclan .
.
,
. . .
han gått i land för cirka 10 Ar vägen.. "n~~·,
~ed~n med kraft och fasthet tagit blir'dl!t· glvetvli'för den per.aimal
el 1 samhällsarbetet blde l nämn- • sOm, ha .. sit8ft ·t ·
t :
den, på -~orna och i municl· cich. Ili(t~ ned ~~ .astlgbeter
palfullmäkt!ge. Hamnen · ligger
..
. DA:
·
et .penpr..;.;~
·· dock kapten Lundin varmt om · äJ1>!!te :
UJ>.P. d,em. ..,--:: ~ärtat och dess verksamhet kom- ~helil irili:tliilkt sig. att fA .·bo
. er han allt framgent att leda som . : : - :. . . "· · · -~·
. .
hamnstyrelsens ordförande. I 8ll
K;~t. ·Nils.. Ae· .Jansson.
sin verksamhet har kapten Lim.; som ~~s!g,.vlJl ttllritta l sam-.
din vetat att bilda ....,
... ~ en upp.....,.
._.,,, · hlllet. och• .1ledail
.. · ,hlinnit· ..-. en
ning och även behålla den. en Jl08 Insats "såväl inom~ mu'DieipaI.: som .
så värdefull egenskap och kompil!- lillsoVArdsnliil!Rdl!tna'. , · OCh ·full·
ment till mera böjliga viljor och ~ge'~eJ&r.'.;dåcJi:·'.att 'intet
som parad med klokhet och försik~ är beStllmt lnnu · oclf ·mte.: heller
tighet i den kommunala förvalt- 0m h~l'a · ~ Sb.U. 'flYttainingen fört mycket gott .med• sig. nep .1*-'0r ~~· ·d~t -~Lundin har under sina år ~ de; ·som ·blir· f5ljdeD. a:v en kom·
hlilisarbetet inte missat ett1 enda .mlmlioilsutrednlilg ·i :ärendet.
sammanträde och i så fall bara nå·
Skulle hela ·p0eterlligen förnin·
got enda.på fullgoda sklil. -Heder na innebär det Inte ·så liten åderoch tack till en god ocl• värdefull låtnln1i då ' &it för · närvarande
Insats I det samhälle som kanske flilns · tre ·familjer ·.Inom · denna
skall försvinna.
·.
"
grupp l .sm;nhiCet.
. .
·
De samhällsupplösande faktorer· - _ · _:
na gör sig lllltmer gällande och
· ·· · · ' ·
· ··
omfattas av allt flera för att Inte
Kullahua.; vhtår ini. ·pO:\tllltrisäga alla, som satt eller' sätter s1g ·det av.sin:nya·"pmla" ägare fru
in i ämnet.
.
. · .Lalla OllnssOJ:\• Dlrmed ir cirkeln
Det är dock Inte bara samhälle.: :Sluten·· Och ·fru '01in88on •övel't!U"
na som blivit för små i förhållande åter. det första hotellet 'hon ägde
till utvecklingens krav. Man har. i Mölle, då hon ,övertog det gamla
insett att också en hel del av de 1 :famlljehotellet·; L1ndström 1938.
storkommuner, som kom~ efter: I Den'-· första·· april.·aker åt'l!1'tillträ·
kommunreformen .fOrtfll\'llJlde ·är: : detr och ·.. fru· Ollnsson har redan
för små. För Kullabygdens del.har! ; mec1,•·känd energi börjat förbereda
länsstyrelsen· uppmärksiimheten i im'edning,. möblerillg och textilier.
riktad . på utvecklingen· t. kommu- . Det. är 'väl att· vänta att' resultatet
nerna och lnoin departementet blir, gott, med, den smak· och er·
'finns en arbetsgrupp, som ·sysslar. farenhet tnoin · hotell· och restau·
med dessa frågor och ~m SA små· rangbranscllen ·ttu·olinsSoJi besltnln~m kanske kommer att upp-' ter/'"rW -.~pmissoafton blir
gå 1 en _parlamentarisk utredning. .etabl!Mem•uget·· . en;iei.tert\d inte·
Ingen.1'1'. väl .dock i dilgplläge 6PP~"enUgt'vad·som D.u
komma med ~ fiiri!slcrlfter, · ~ P~'
.
·
I
utan det'helä
veckla. alg så ~ngom. ···· ·" · · Jnai'gllstiir'>~:cuppleva' mAnga
Till sist önskar vi
Kullanll- : ,glada:. st~ genienaamt från· det
sans läsare .en god jul och med ; glada'· 30'ta~' då'; Mölle'· dBJisade
tanke på afrlkaresenärerna ocltsA J Och, loif IJtdal; tfils~·en ,.strilande· 1
en god varm j~ ,
~•.:radk;n.·~Oln.Kul1at1US
· -GQ._ , ; if~de·t:f&:CJ.itiiss gäster, att
~>;:~t~ den'i,polilka
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behövlig.
Som ·~ nu är har mal! glvetvis inte mycket .bitar ·att över-

vakaundel'. vln~men'.på Sommaren. ir '.det.jli'desb)'flers med

lustseglal"e• OCh ant>Den ·mesta
t~: året Mt torde
dock gå. åt tlll åkande tjänst med
bll'.runt ett ftOrt område. Tullbi:
len är som bekant stationerad i
Mölle · och åt.ta timmar. per dag
snurrar den runt Våra kuster och
;utöver · tullbevakning; Radio ·finns
givetvis lnstallersd. 'så att' 'bilen
förUtom sin vanliga rutt kan dlrtgeras till ömrkad plats; dir det
kan ·
·. ·
· ,
·
ker vara
upp aktuellt att tul.. bllen
·· ' «!}'~
··
. ·
·
.
· · . ··
I så flill tyclter man att d~· int:e ~e betyda någo~ var kustbe:va:kningspersonalen ar . statione~ad. även om ett enbart. tyckande
~ frågan Inte täcker reabtete~ bak·
om tullverkets beslut. För .ovtjgtl'
liar d~a fråga internt. var!t .pl
tapeten i. f!-era år enligt vad som
upply&es ,liksom frågan .om.. jlnl·
·
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Nya VA-taX:ari. i Nyhamnsläge bl~v
lång debatt 'hos brunnhyfädeniå

I

I

Brunnby
kommulUllfullmäktlges Har vi fått en skey1anläggnlng? kunde ba rätt I mAngt och mycket.
sammantrllde med ilkogsmistare Erik
Trlldgirdamllstare Knut Roaenqvl<lt Att statsbidrag Inte finns till banda
A. Eriksson som ordförande blev Inte bade Inte varit med 1 den beslutande rAr andra· ta pi sig ansvaret för.
bland de längre. Endast ett ärende församlingen dl . alla. f6regående be- Förbandllngar bar dock förts med
upptog en timmes diskussion nämll· slut fattats. 1 den föreliggande ut- fasUg~etsägarna enligt kommunal-

gen taxerörslaget för Nybamnsläge un- redningen finns· mängder av alffer·
der· det att det övriga dussinet av- u
lfler ocb man bä nar över storleverkades utan praktiskt taget nAgra k ppg d ba 2 623 ~ kr 11 1 Ugt
inlllgg.
,:re ma!• ui d~t pi ko~"!ens
Huvudtemat blev naturllgtvla nu lnvlna lir det j 1 000 kr 1
och
·som al minga irlnser tldlgare de sto- en, ~ och ~
Nlir
ra .tostnaderna. Men Inga röster böj- seds Möll A ild
b Lerha
blirdenna gAng för bordllggnlng eller
~
":. r
oc
mn
-~~- ·•tt ytterligare
jar spt'alla ~
flr vi
kanske bygga
för
g. Man f•ar V il .,.,....
..._ a
miljoner
och man
taxelirendet efter omarbetning och frlga sig va det. kall si ta och hur
överlliggnlngar med fasUghetsägama det •~Il t1U:ns1er!s. Varuhamnar vi
var al vill förberett som tänkas kan och var det hela nödvändigt? Kunde
och att det därför Inte fanns. nlgon det Inte blivit .bllllgare eller bar vi
möjlighet att Indra pi nlgot · även fltt en skrytanlliggnln • Hr Roaenom en och annan önskade att kalken vist fterlyste kal
k
pl t
mitte gil förbi!
~ine kostna~
r 1e en
u •

M~"'"*8ttehöjniåg?_ _ _

: Folkskollärare ·Erik Berggren me' nade ocksl att kostnadema var över~ rukande. Har I kommuna1fullmllktige
sades det under· utredningen att kostnaderna Skulle liestridas av fasUg.
hetsägarna men nu kommer stora
· ka=&der pA kommunen. VI bar böjt
. skatten med .50 öre och mer blir det
vill med ränta pl lin · m. m. som nu
. kan · beräknas uppgl till 48.000 kr.
Beklagar att kostnader överförts pi .
kommunen.
:
Ordföranden. Ingrep nu iter I de.
hatten och menade at~- hr Berglll'.m.'

fullmäkflges beslut. Det bar därvid
varit en strävan att jämka som bllvit en belastning för kommunen. Andra kommuner tar dock pl sig biotydllgt större ko-ader, fast man bärvldlag måste sliga att det är fi'lgan
om en helt annan och omedelbar öknlng av befolkningen och en annan
bebyggelsetyp än i Brunnby· med sina
spridda tätorter. Man fAr dock hop- .
pas att vad som göres. okall leda Ull
att be!olknlnqmlnsknmgen _ upphör
och att man skall kunna fA okad befolknlng och ökat skatteunderlag. Vid
en Inflyttning blir ju detta i sig självt
en hjälp för kommunen. Kanbilnda att
1 ett avseende kom dock rullmäkHr :.,!gard överiit. 1 ett svar lt sta:dsbefolknlngen vill flytta In på såtlgebeslutet att gil pl en linje, oom
ili
dana 9mriden.
man förut Inte tänkt, nll.mllgen att andra att
mna besked om lflal det
Hr Frelgard fick sedan ordet för
utöver kommunens ka=&der för var nödvlindlgt men upplyste att ut- att korrigera hr Berggrens piatllende
ö~nerlng av rl!rlednlngar =in~=-~
om förment llimnande av oriktiga uppoch reningsverk samt räntekOS-...
• gifter. Det har sagts och skrivits att
skall kommunen också 1limna bidrag uppglr till c:a 8 procent.
kostnadema skulle drabba fastigbetstlll anlllggnlngen, dels I enlighet med Vem tar ansvaret för lägre rening? ägarna utom kostnader för överdimentsnförslaget och dels genom det sir.
sionerlng och rör räntor, som fir be·
11kllda bidraget pi 80.000 kr via bud·
I ett llingre anförande vtveeklade ta:as' av kommunen.
geten.
ordföranden; att det hela visst och
Eft,llr ytterligare Inlägg av hrr EJ·
sant blir dyrt. . Det . är dock en frlga, !ert '.Nllason, Henry Svensson, Gösta
VA-debatt.en
som varit fllremAI rör mycken över- Svensåon och kommunalkamrer FreiFörste talare I taxefrilgan m. m. var läggning och ltoggrann utredning. gard samt ordföranden, varunder det
lantbrukare Eljlert Nilsson. Han und• Man kan nog tlinka sig att det hela utreddes, att, räntekostnaderna m. m.
rade om det var riktigt att först be- kunde ha blivit bHl!gare om det gjorts som drabbar '·Js:ommunen Inte avsäg
sluta om taxeförslag och sedan om tidigare, men som vi vet har det för- m=ader för obebyggda tomter, dit
kommunalt bidrag och om det Inte senats av olika anledningar. Vi får Inga ledningar äJinu dragits, förklaborde vara tvllrtom.
också komma lbAg att •i kan i:lkna rades debatten avslutad och fullmäk·
Kommunalkamrer Knut Frelgard med c:a 50 procent l statsbidrag el- Uge biföll pA alla· panl<ter kommuupp!yate dock att visa reducering Jig- ler c:a 800.000 kr. Att det dröjer med nalnllmndens förslag till vatt~n· och
ger inom taxan och skall gilla för statsbidragens utbetalande kan Ju avloppstaxa för Nyhamnsllge med
alla men att det kommunala bidraget dock knappast kommunen laaw för. däri Inbakade nedslittnlnga"r, kommuskall gälla endast för kommunens fa&- Inga överdrivna förtjänster torde ba nalt bidrag pi 80.000 kr till samma anta lnbyggare och silunda ej rör som- gjorts av entreprenörer o. dyl. och !liggningen att åtnjutas enbart av
mai"gäater.
det enligt sakkunskapen blsta mate- k'1JIUllunens rasta lnbyggare samt
Folkakollllrare Erik Berggren peka. rlalet för dagen har använts.
kommunalnämndens förslag om att
de pA att kommunen påtager sig kostMan kan kanske rikta kritik mot förbereda omläggning av römitet I
nader om 5.000 kr för uppvärmning ltmlnstone de 100.000 kr för renings- Kullens Havsbad med angränsande deav pumpstation. Frelgard kunde dock verket. l'A grund av krav pi högre !ar av Brllcke.
·
blir upp!ysa om att det avslg .s. k. rening miate man dock bygga detta. 1 övrigt blfölla trafikbiträdet Erik
vinterbidrag, som ocksl kommer en• Man hade ocksl att vilja mellan att Ziltbers anhlllan om befrielse frln
dast kommunens fasta lnvAnare till ligga utloppslednlngar pi 7 eller 5 m uppdraget att vara suppleant I kom·
del, di ju uppvlirmnlng Inte behöver vattendjup 1 havet. A.r man emeller- munalrilimnden och fru Ingeborg Ny- •.. ·
förekomma pl sommaren. Nämnde- tid sllker pl att ledningar pi grunt Höbers om att vara suppleant I soman Henry Svensson ansåg att man vatten hlller för lsskruvningar och clalnämnden. T111 ny suppleant I den
borde kunna diskutera alla tre punk· annat som kan Inträffa pl denna förra utslgs lantarbetare Anders Leo
. tema pi en glng bl. a. utlfrln den plats. Det kunde blivit dryga kostna- och I den senare nämnden fru Lalla _
synpunkten att det tidigare ·upplysts der för reparationer efter isskruv- OUnsson. .
att betr. den ~e punkten I f6rsla- nlngar o. dyl. Ingen kunde stlilla ga- Vidare lades Ull handlingarna länsget, nämligen omläggning av lednings· rantt för att sA Inte skulle bil fallet. styrelsens förordnande av ledamöter
: nätet för vatten ocb avlopp Inom Kul. Kunde sådan garanti ha ställts av till byggnads- och arbetslöshetsnämnlens Havsbadsområde ocb angränssn· en enda person hade sllkert fullmllk- dema. Llinastyrelsens resolution om
, de delar av Bräcke, deasa ledningar tlge tagit den. Liknande lir det dl fortsatt nybyggnad&förbud till nt·
._ skulle kunna stoppa åtskilliga Ar det gäller höggradig rening. Om man glngen av 1962 för vissa delar av Ny·
mmit.
·
fått göra llggradlg rening hade man hamnsläge byggnadsplaneomride föreA.~ bär fick br Frelgard Ingripa väl kanske kunnat ta detta, men om drogs.
och meddela att man I totalsumman sedan krav pi andra ltgärder resta
Inom Skllnes naturskyddsförenlng
för hela anliggningen pi 2.825.000 kr längre fram hade man att vänta sig och Sklnes bembygdsförbund bar se!har en summa fllr framtida ledningar yttranden som att man den glngen dan 1951 plgltt inventeringar av
med 800.000 kr. Kullens Havsbad In· kunde rena vattnet höggradigt men skyddsvärda områden ocb naturföre. gir här med ·200.000 kr för rörnlit Inte gjort det, Den höggradiga re- mil och lldre &kllnsk bebyggelse. För8011! skall betalas av sommargäster. nlngen var ocksA ett vlllkor för att enlngama bar nu till kommunen
'. .om de skall vara med och betala rör man •kulle kunna fi koppla In toa- överllimnat ett ex. av utredningen,
· fr_amtlda kostnader är det rimligt att letterna pi den nya skolan, som l tvi som mottogs av fullmllktige för förva• · ommunen visar att man tänker göra Ar stod avstlingda och plomberade. ring l kommunens arkiv.
lllgot. Det kan också tlinka sig att det Man kan säga att de . smA orterna · Lönenämnden med lnatäinmande av
blir blll!gare med omläggning dl un· kllimmas hlrt om man Jämför med kommunalnämnden föreslog att samderhlllet av de gamla Jednlngama lir exempelvis Malmö, Hlilalngborg och ma Ullligg pi löner och "pen.sloner
· · dyrbart och lika stort som räntan pi Köpenhamn och .till och med Höganls. som utgått under 1959 skall utgå pi
kapitalet. A vloppslednlngarna är dlKritik kan som sagt riktas mot att ofiirllndrade grunder nnder 1980 tills
liga och tar In grundvatten som onö- man Inte gjort llggradlg rening men annat beslutas, att det s. k. anstaltsdlgtvls belastar reningsverket och vem v111 ta ansvaret för om det se- avtalet skall Ullllmpas för personalen
vattenledningarna är omgivna av fri- nare hade kommit krav pi högre re- pi BJörkhaga samt att Jönenämnden
tande hunussyror .ocb fulla med be- nlng. Även stlidema kommer In p1 fAr sluts avtal. och att tJänstetldsbeläggningar. Vid ett högre tryck dl frlgan . om rening av avloppsvattnst fordran skall gilla I vissa fall för
vattnet sllppes pl vet man Inte bur och enbart I Stockholm räknar maii kommunens anstlllda. M.unlc!palfull.
det nn· gA. Man behöver Inta rusa wed ml)Jardbelopp. Det är att hop- mäktige biföll.
·
Mölle munlcipalfullmäktlge bade an-,
Iväg men lndl förbereda sig. för ar- pas att man genom anläggningen skall
betet. .
. ' 1 fl till sUlnd n)'bebyggelae.
.
sökt om befrielse frln pollsltoStnader
Ordföranden plpekade att di arbe·
frln den 1 januari 1959. PI förslag
~ tet gjorts kan man räkna med an150 tomter obebyggda
av kommunalnämnden biföll fUllmllkUge frln den 1 januari 1980 och jlim' alutnlngsavglfter och Frelgard plpei lia.!ie ytterligare att man bör !ligga Nämndeman Henry Svensson peka- väl för Arlld som Inte bade sökt.
· !tidningar, Innan vägar omläggas dl deh pitta~t 150 tomter är obebyggd&
Till Brlleke vllgsamflilllgbet beslöts
.- det blir dyrare att bryta upp en' ny- oc aska et ej lir •klllgt att kommu- om Arllgt bidrag Ull underhA!lskostlagd väg..
nen
Il ta pi sig ka=&der för des- nader för vlgar med 175 kr.
_~
sa. Det är enorma belopp aom ärligen
extra ärende tillstyrkte kom.
gir ut och som kommunen Inte flr munalfullmlktlge så pi förslag av
tillbaka. Hr Frelgard Qckte att. Henry nykterhet&- ooh kommunalnämllderna
s;e::n hadOmedlllg ·w pi lllllDhflleta att fru Lalla Ollnsson flr f)ytta över
u v
ng.
man skall göra . en a1na gprltrllttlgheter frln Storhallen
fUllatändlg utredning gir det Inte att till - Kullahus, aom dock I framtiden
utesl~ta vissa delar. Dl man kommer skall heta · Orehus.
si 1Angt · att de skall bebyggas kan
det visa sig olyckligt. Man vet lng8n. Ung om det gir· att ansluta ·pi grund
iav fall in.m. Om man"·lnte'."·ude· w
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samhlllleta

p1·
,u~:.akulle ·'man
Inte.< ha·· falllt-'"lilidan··; utan• 'ha'" .iagt
stopp för vidare· byggnaUOn t atillet

för. a,tt. p~ara:~ntllggnfugar... Eqa't.
nad"'"'1" 'för' de''obebyggds m1sta·.fai:
la . pi . det' allmllnila. ;Det sir Inte enllgt "lag att ·~'c!lem. ·..-.'·. ;,
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Hört och hänt vid kullanäsa11

•
.
.
·

Våren och de allt längre dagarna och solen över Kullaberg gör
det äter skönt för tillfälliga besökare att söka sig ut till MöUe. Som
vanligt sä här ärs före päsk .1;-ågär
också den stora vårrustningen, i
en del fall kompletterad med stöt:
re renoveringar av fastigheter, sä
att allt skall vara klart till våren
.
'"
oeh sommaren.
-· _;,_ - .
Även runt om Mölle kapell pågår vårstädning bland fjolårsgam
la löv och gräs. Det är fruarna
Ingeborg Höber och· Lisa Knafve,
som här gör en insa.ts till trevnaden omkring Mölles ·tempel. .
·
Kvinnliga kyrkvaktmästare, är
det väl kanske in~ sä gott om i
värt land men vad beträffar Möl·
le kyrka sä har fruarna Höber och
Knafve sedan länge utfört en så·
dan gärning med vad därtill hö·
rer. Sedan den deltidsanställde
vaktmästaren för mer än ett år
sedan slutade sin anställning har
de ombesörjt alla de sysslor som
normalt ankommer på kyrkovaktmästaren i en kyrka. Det innebär
som bekant både städning och
pynt och tillsyn av eldning m. m.
som ständigt fordrar sin tillsyn
både före och efter. gudstjänste~
och många gånger däremellan. Sedan oljeeldning installerats är ju
eldningen naturllgtvis lättare, men
allt det andra är" ju som förut. Nu har ju kvinnor i mycket hög
grad bidragit till kapellets både
tillkomst, utsmyckning och underhåll både enskilt och sederm~
ra genom . Mö~es kapellsyförening.

sammanhang har ändringar varit
utställda till granskning pä Tu· :
rlsthotellet till den 10 april. En 1
del klagomål kan nog väntas även
nu, liksom då stadsplanen på sin :
tid utställdes på grund av en- i ;
ligt vederbörande fastighetsägares '. i
åsikt OIJl för stora ingrepp i tom- .
ter m. m. Det är att beakta att '
stadsplanen pä sin tid inte blev .
fastställd på grund av att det var
så många klagomål. Det vill sy:
nas; som om den pä stadsplaneför:
slaget vilande byggnadsplaneföl'slaget ockd skulle göra en del -in ·
grepp i tomter, som vederbörande J
inte vill gä med på. Den allmän- 1
na äsikten anses i dessa fall vara;
att trafiken fär rätta sig efter bebyggelsen ·i de · gamla samhällena ,
och regleras därefter.
.
.
- - ·
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I övrigt bygger planen i huvud• 1
sak på att skapa nya tillfartsleder /
från Höganäs--Hälsingborg och ·
Ängelholm. Järnvägen ·tänkes 1
detta fall nedlagt och :vägen· f,rån
Höganäs ·komma in på järnvägsbapken och vägen fråli Ängelholm
gå på den nuvarande fram till Ull•
gefär vid skolorna, där den skall
vika väster ut och in ·på det nuvarande . bangårdsomrädet. Här
blir liksom ett ankommande centrum, varifrån trafiken- går delS
mot. fyren och dels mot hamnen.
På .bangä.rden .blir ·det ·parkerings:
platser och stationshuset är tänkt
som busstation. Kring detta cen·
trum bilr'. det sed!lii - dels flerfa·
jshus och .dels. egna hem.. I et~
fall ·har nimJ1den _uttalat sig mot
; 7- . - ~ : · :
.
·· bebyggelse c>ch det gäller beby~:
·.· . Väg~a~upp till berget har be- gelse 1 sydvästra delen av kvarte; i
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och genom ·. a(I; hastigheten satts· hålti som le~lats.
till 40 km m6t förut 30. Nu vill '._:,1J>ttJgt tor,de,.k~a no~as~tt
l väl ingen kö~; fort i. dessa nejder id~ri'
ett centrum kring"inf~~
; men det kan V~ bra att fä öka ten. mitt i byn verkar tilltalande
på litet före en brå_nt backe.
och sätter de tillresande i .kon- ,
En.annan led.,~m .. mera osyn- takt IrJ.ed samhället kanske mera:
• ligt lett frän sa~hället i mar~en ·direkt än vad nu är -fallet på ~en \
till. Kullens fyr år den elektriska småla infaPten, som så att saga :
kabeln med tillhörande anlägg· leder mera direkt upp till höjder ,:
ningar. Nog så viktiga ~r bosätt- na och' berget. För affärslivet i';
ning och drift av både fyr och själva byn torde det nuvarande
andra anläggningar och 1 hushåll förslaget vara mera positivt.
på berget. AB Kullabergs Natur
-QQ ·
rui.r här genom kontrakt med sam·
,,,_
·· hället köpt och distribuerat ström 1
'· till sina anläggningar i snart 15 :
,_ Ar eller sedan kabeln kom till Kul· ;'·i.J/·
"l :::
" lens fyr.
7 ' )( r
1
Bolaget har dock nu funnit att \
•
detta är ett företag, som det inte
: längre önskar bedriva, då det inte
1 ligger inom ramen för dess verk· .
· samhet. Allt elektrisk tenderar ju
: också att öka och det hela kan in
· te vara rationellt och lönande in·
· om för liten .verksamhetskrets.
· Nu gär kontraktet ut med sam. hället vid årsskiftet och samhället
har konce&Slonen. Sedan kontraktet uppsagts har genom prelimi·
nära förhandlingar överenskom·
mits ·att samhället skall övertaga
diStributionen på bergei direkt
och nätet däi, således formellt
•också tnleminas i elverket. Affä·
ren skall ·sedei:mera konfirmeras
av·. fullmäktige.
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· Piaiväsendet · beträffande ._'bygg: :na'9,11plaiien i Mölle s~r i:Dför re. ;v~dering och_ som va~ i sådan_a
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koncessionsrättigheter. Sedermera har
ärendet ändrats därhän, att förenin- :
gen vill söka koncession för de för· '
eningar, vilkas koncessioner upphör
och inte ·kan förnyas och i denna
form har municipalnämnden accepte- :
rat frågan och beslutat tillstyrka hos
municipalfullmäktige under förutsättning att Mölles koncessioner är orör- ·
da under hela sin giltighetstid.
över. förslag till byggnadsplan för ,
området kring järnvägsstationen och ·
lunda förklarar den relativt ringa nedFägelviken har municipalnämnden
gången i rörliga tillgångar.
inte något att erinra, men vill behålla
På balanskontots skuldsida märkes
södra delen av kv. Gösen eller staatt de egna fonderna ökats upp frin
tionsängen fri från bebyggelse Och
42.138 kr vid föregående årsskifte till
att inom kv. skall finnas J.l:kPlats så· I
69.659 under det att reservationerna
som nu är fallet. Utbyggnaden av el- 1
minskat. Då enligt municipalfullmäkkabel m. m. inom kv. Fregatten har 1
tiges beslut inga större summor skall
visat sig bli någOt dyrare än berllk~
bindas vid vatten- och avloppsarbeten
nat och municipalnämnden föreslår
den närmaste tiden anser municipalnu municipalfullmäktige att tilläggsnämnden att man bör avsätta medel
anslag om 1.000 kr får tas i anspråk
till allmänna investeringsfonden.
ur anslag till oförutliett utöver de
Bland större utgifter under delför9.000 söm redan beviljats.
valtningarna märkes· byggnadsnämnAB Kullabergs Natur har sagt upp
dens kostnader för planväsendet med
kontraktet om strömleverans och vill
8.500 kronor. Gatorna har hållit siir
tlll samhället överlåta eld1strlbutlonsvid omkring 10.000 kronor &om vananlliggntngen och distrlbUtlonen. Mullgt. Till huvudavloppsledningai;. har
' nicipilJnämnden har förberett frågan
utgivits ca 11.000 kronor. Affärsveroch presenterar nu förslag och även
kens . utgifter belöper sig till 117.297
förslag tlll kontrakt, som uppgjorts
(76.924) och inkomsterna till 103.785 I. av Södra Svertges Angpanneförening
(88.322) inklusive elverket och· ham- , efter överläggningar med bolaget och :
nen. Till kapitalutgifter för nyanlägg~
sambllllet. Förslaget innebär i kort- I
ning inom elverket har la!l.språktagitli
het att boiaget rustar upp anläggnin33.054 kronor (13.928) alltså en bety·
gen till föreskriftseiillgt skick, var- ·
dande ökning.
efter samhället övertar såVäl anliggVarmbadshusets samlade kostnader
ning · som distribution utan kostnad
har uppgått till 6.398 kr (5.829) och
och även får rätt att framdraga och I
de verkliga intäkterna till .4.251 kr
biJ>ehålla ledningar och kablar, 'ha
(3.796), varav märkes l:lidrag från
tranformatorer m. in. på berget.
Mölle Kvinnoförenln:~ med 1.000 kr.
Som sista ärende anmäler municio
Inkomsterna av allman municipalskatt , palnämnden att Mölle Kvinnoföreritng
har varit. pra~ taget samma som I · inlevererat 1.000 kronor till utbyte av ,
1958 eller 23.855 (23.637) inklusive i badk8r 1 varmbadhuset sanit föreslår :
båda året skatteersättning från staten. att municipalsamhllllet tacksamt; -tar :
med 5.100. Till kapitalfonder har av· I emot gåvan. Municipalnämnden llJlDlli.. :
satts kr 36.852 på finansförvaltningen
ler; också att· inan gått ·i författnfug
(14.757) och .ur fonder har !anspråk·
om att införskaffa.· anbud på ut~ i
tagits 13.600 kr (-). Avskrivningar
av kar inom den , summa ..ans\aget utpå fasta tillgångar har skett 11'.\ed
:gör.
.
.'·IT
.
4.412 kronor t4.9&7).
Kvinnoföreningen har .sål!!des ändTotalt skulli: kunna sägas att muni·
rat på sitt bidrag f1'.än l fjol att .'gälla_
cipa!Samhället öl?t sina tillgångar; bidrag till underskott och vill J ·-Al'.
framförallt då det gäller·fasta anlä~g·: att P!!Jigarna skall användas tilf utningar men minskat något pä sina! rustning.
..
.
.
rörliga under det.. att såsom skulder;
Tllliiammans . :ined Arets anslag och
finnas endast anlaggningslån med caj · anslagen uridet . di!, närmast föregåen"·
5.000 kronor. Budgetöverskott är gi-, de åren har föreu4iifen genom ~E!t
vetvis för 1959 på grund av d'; stora! arbete, anslag fråri Kullabergs Natur
investeringarna lägre än vanligt el·
och eiiskiida.:.gt>Viu-e lyckatS skrap&
ler 10.865 (19.794) beroende också .På.i ihop ID.te ·Jniiidie 'ib:i ..n.00o kronor .till
att man siktar på en upplösning och: varmbadhuiiet:.
Starsta beloppet
därför tagit i anspråk medel då det be-, gick till ny väniieiianiia · och bastu;
hövts. Krav på utbyggn~d inom -~-; samt iedningar ocli • apparater · m. m:
verket föreigger också for den nar- 1 bL a .. för klorering av badvattnet el·
maste. tiden, som kan väntas ta i anler 20.000 kronor 1 runt tal.
·
språk ganska stora belopp. ·
·
Luggude kraftintressentförening bar.
fått bekymmer med sina koncessioi_ier,.
då en del till föreninge~. dist1·1bu· i
tionsområde hörande . småforeningars,
kbncessione1· gått ut och enligt nya'
lagbestämmelser inte kan förnyas ..
Föreningen Ville i höstas ha fullmakt i
för att söka områdeskoncession för
hela sitt distributionsområde, men
frågan föll. Bl. a. var :\<Iölle inte benäget att uppge sina till 1988 gällande

I

Mölle municipalnämnd föreslår
asfaltering av N. St:r;andvägen
(;......_
\

Mölle municipalfullmäktige sammanträder nästa vecka till ordinarie
vårmeeting. Föredragningsllstan omfattar inte så många ärenden men de
är desto mer intressanta.
,
. Inte minst munlcipalnämndens förslag till asfaltering av· Norra Strandvägen kan· väntas väcka mycket intresse. Alla känner till denna trafikled utmed stranden i Mölle och hur
stor trafik där är om somrarna med
ty åtföljande dyrbart underhåll och
ändå ganska gropig. och dålj.g vägbana, som kräver ständig tillsyil. För att
inte ·tala om allt damm och grus som
ryker över fastigheterna vid vägen
under torra somrar och de kostnader, som saltningen drar med sig. För
nägot år sedan var önskemålet. så
stort om permanentbeläggning att till
municipalnämnden utlovades ett par
hundralappar som bidrag av fastighetsägare, om. asfaltering kunde komma till stånd. Förutsättningarna var
just då inte för handen. Men municipalnämnden har funnit det angeläget
föreslå att man skall asfaltera den
största biten som är mest utsatt, och
begär för ändamålet 20.000 kronor,
2.500 kr vill man avräkna mot att
Brunnby kommun övertar alla poliskostnader från årsskiftet, 2.500 . ur
, municipalfUllmliktiges anslag till oför:
utsedda utgifter och 15Jl00 kronor ur
l allmänna .investeringsfonden.
Vidare föreligger redogörelsen för
1959 års räkenskaper och förvaltning
l samt
revisorernas berättelse över
granskningen härav. Man kan bär
konstatera, att omslutningen av bokförda kostnader och intäkter inklusi·
1 ve kapitalbudgetens enllgt räkenskapssainmandraget (1958 års siffror inom
parentes) slutar pä nästan samma belopp som året förut eller 214.873
(214.617) men att utgående reservationet visar en kraftig minskning
4.466 (26.625) •. utgifterna är ocksä
' högre 210.406 (187.992) medan in,
komsterna visar 188.247 (185.417). För
utgifter· har då ianspråktagits ovannämnda under 1959 ingående reserva·
tioner 26.625 ·kronor för utgifter.
Balanskontots slutsumma visar ockSä en kraftig ökning eller 237.927
(207.754); Bland totala rörliga tillgängar utläses en minskning med i runt
tal cirka 6.000 kronor under det att
fasta tillgångar ökat med c:a 30.000
kronor, beroende på investeringar inom elverk och avloppsnät, vilket så-
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Brunnbyskolornas fram tid bland . _ Ny::.=ä~;:;:o!~uet"
.. den infor
.. kommun aHlL]1·roa.. ku·ge :
aren

· 1958 beslöt kommunalfullmlikti·
l ge att fastställa verksamhetsom· .
råde för vattenförsörjn1ng och av·
r.;:'l
'
lopp
I
Nyhamnslä~Kullens
••
\:;I
.
·
· Havsbadsområdet, som anmäldes
Det allt mer sjunkande barnan- civilt flygfält vid F 10 i Barkåkra munen bör ordna avloppsförhål· . till länsstyrelsen. Länsstyret har
talet I Brunnby kommun har med 800 till •lnvesterlngskostna· landena l :i;.erhamn och i vart fall nu begärt fullmäktiges yttrande
framtvingat en preliminär utred· der och 400 kr årligen under fem frågan om förbud mot användan- . då distrlktsingenjören tycker att
g angående utformningen av år till dr/-ften. Någon motivering de av redan befintliga ledningar omrädet skall sammanfalla med
kommunens framtida skolväsen, ges Inte I kommunalnämndens bör anstå till andra utvägar prö- byggnadsplanens västra gräns.
som förelades kommunalfullmäk· protokoll men votering refereras. vats, hemställer hlilsovlrdsnämn· Kommunalnämnden föreslår dock
tlge i januari 1959. Man hade tre Fem ledamöter yrkade avslag den att kommunalfullmäktige lå· kommunalfullmäktige att säsom
altematlv. Antingen utväxling av nämligen v. ordf. Bror Persson. ter verkställa sakkunnig utred· yttrande säga, att mail skall fast·
elever mellan Brunnby-Arlld och Filip Svensson, Gösta Svensson, nlng I ärendet.
hälla vid det redan fastställda om·
11.fölle eller· centralisering av skol· Gösta Brähed och Hans Larsson
F""lirets .
skaper
rådet.
1,1ndervlsnlngen till en centralsko- medan ordföranden Sture Niisson,
•räken
.
Skolstyrelsen anmäler· också att
la. vid Nyhamns skola, :rom föror- Karl Erik Bengtsson, Wiiiiam Ett intressant ärende ir redogö- Iänsskolnämnden för yttrande in·
dades av skolstyrelsen, eller till Hemström och Carl Gustav Cron· relsen för 1959 års räkenskaper, 1 givit förslag till högstadieorgan!·
, sist en försämring av skolformer- berg röstade för. Få se vad full· över vars granskning revisorerna · sation för Malmöhus län. Då detta
1\11 vid Brunnby ·och Gylleröd från mäktige kommer till då det gäller tillstyrkt ansvarsfrihet och gett , överensstämmer med kommu'nens
Bl skolor till B 2.
flygplatsfrägll_n.
eloge för sedvanlig god ordning eget förslag tycker bäde skolsty. • Kommunalfullmäktige avvisade Byggnadskonsulenten vill ha 50 och reda 1 den centrala förvalt- . relsen och kommunalnämnden att
tanken på en total centralisering kr pr sammanträde med bygg· nlngen, v~röver kommunalkamrer fullmäktige skall instämma.
och ärendet återförvisades till nadsnämnden som begär 600 kr Knut Fre1gard under kommunal·
Vidare anmäles att länsskolskolstyrelsen för ytterligare bered· och kommunalnämnden tlllstyr- nämnden har det närmast ansva- nämnden fastställt preliminära
• hlng, som skulle avse en lägre ker. För generalplam:utrednlngen, ret.
.
elevområden för gymnasier, statll·
form av centralisering. Skolstyre!· som skulle stanna vld högst kr Kommunens tillgångar och skul· ga realskolor, flickskolor och
sen har sen des~ hAllit sig avvak· 50.000, behövs ytterligare 7.000. der under året enligt balanskontot praktiska kommunala realskolor.
tande, men nu har delegerade frän Kommunalnämnden tlllstyl-ker ge- har ökat med Inte mindre In I Elever från Brunnby har hänförts
skolstyrelsen sammanträtt med neralplanekommit~ns
framställ· runt tal 1 miljon kr, varav ök· till gymnasium i Håisingborg al·
lllnsskolnämnden och fått besked ning. I allt har dA åtgått 67.000 kr. ningen kommer pä fasta till- ternatlvt Ängelholm, till Höganäs
li1W det skall vara. Delegerade har
gångar såsom fastigheter och an- samrealskola samt till Högre flick·
våiit gymnastlkdirektören CarlAvloppslrågan för. Lerhamn
läggningar eller 3.842.870 kronor skolan och Praktiska ·realskolan
· Gtistav Cronberg, Mölle, folkskol- För utredning om avloppsled- (2.729.147) fjolårets siffror inom t Hälsingborg. Varken skolstyre!·
lärare Erik Berggren, Brunnby,
.
~rentes. Inventarier har närmast sen eller kommunalnämnden har
och· re~tor Gösta Bråhed, . Ny· nlngar begär kommunalnämnden minskat i värde 167.489 (180.000) nägot att invända. Vidare tlllstyr·
hamJlsläge.
2.000 kr. Ett .Jlnnat alternativ med under det att a~tier och andelar ker nykterhetsnämnden och komFi;An länsskolnämnden har man fullständigare utredning hade gått står ungefär oförändrat vid om- munalnämnden ölutskänkning pA
ställt de kraven, att av två lediga till 15.000, varvid man hade haft kring 26.500. ~pitalbudgetens un· Mölleberg i Mölle om den slutar
småskollärarinnor, får endast en utsikt att fA statsbidrag. Ärendet derskott och forskott har minskat en timme före dansen. Likasä till·
Aterbesättas nästa läsår, att frän har kommit upp sedan hälsovärds- från 627.049 till 570.000 ~ de styrktes avhämtning av öl från
läsåret 1966/67 indrages ytterliga· nämnden konstaterat att samtliga rörliga tillgångarna från 402.639 Anders Anderssons affär i Mölle.
re en småskollärarinnetjänst, att avloppsledningar i Lerhamn, som till 310.038. Man kan således säga
Kommunalnämnden tycker ock·
.fråil och med nästa läsär samman- är avsedda att avleda avloppsvatr att kommunens samlade tlllgängar så att kommunen tillhöriga invenföras klassema tre och fyra i Gyl· ten från byns fastigheter till ha· mera ligger på fa~ tlllgängar in tarier, som finns hos polismän
• leröds och Brunnby skolor till en vet, utmynnar. pä stranden ovan· på rörliga, vilket också är natur- nen, skall överlämnas utan veder·
avdelning och att från läsäret för högsta havsvattennivå och ligt med. de stora Investeringar lag till Höganäs pollsförbund. Där1961/~2 elle~ se_?ast 1962/63 sam- särskilt sommartid villar sanitärt som gjorts i vatten· och avlopp&- emot vill inte kommunalnämnden
. manforas jamval klassema fem obehag. Flertalet av dessa avlopp&- anläggningar i Nyhamnsläge, il· vara med om att anslä medel till
och sex i Brunnby och Gylleröds ledningar är i regel gemensamma derdomshem och · pensionJ!rshem.
C"I
folkskolor till en avdelning.
för ett antal fastigheter och då Balanskontots slutsumma. är kr
l.z:;I'
De delegerade hade framhälllt. inga lagligt organiserade huvud· ~.914 · (3.999.597).
'
att det hade varit naturligt att mannasammanslutningar
finns
.llven skulderna har ö!t&ts med
indragningarna komme att sam· saknar hälsovårdsnämnden för ungefär en miljon, frimSt i kapl·
manfalla med lärares pensione- närvarande laga möjligheter att talskulder : för fasta a,nläggnlngar
"1, J I v·
(i
·ring, men de fick inte gehör för påkalla förbättringar genom före- oth fastigheter eller •tlli 1.549.711
Å/ 7 "
u
7 ~
denna mening. En folkskollärare lägganden beträffanlie de gemen- (655.100). Investerat: stamkapital
i· Gylleröds folkskola uppnår ned· samma delarna av lednlngama. uppgår till a.487.143 (2.280.408).
· ;e gränsen för pensloneringsperlo- Försök har gjorts att väcka intre&- Rörliga skuldef utgör 62.889
den 1961 och en i Brunnby 1962. • se bland fastlghetsägama och hos (28.990). Kapitalfonderna utgör
Skolstyrelsen har nu fattat prin· Lerhamns byförening om en ut- oförändrat 242.213 och kapitalbud·
cipbeslut i fråga om Brunnby vidgning av de gemensamma åta· getens reservationer 96.982 kronor .
skolväsens framtida utformning gandens, dock utan framgäng. Ef· (238.477). Driftsfondema uppgår
och detta förelägges kommunal· tersom frivilliga förbättrlngsåtgär- tlll 256.000 (279.000), driftbudgetens
f~llmäktige vid deras sammanträ- der sälunda icke kan påräknas överskott till 139.892 (169.828) och
de den 3 maj. Principiellt vill allt· återstär för hälsovArdsnämnden driftbudgetens reservationer tlll
sä skolstyrelsen att vid en fram· allenast möjligheten att endera 90.190. (71.178).
tlda centralisering minst två klass- förbjuda fortsatt användning av Sammanställnlngen av driftbud·
avdelningar förläggas till Brunn- de otillfredsställande avloppsled· geten slutar på 1.265.439 för år
by folkskola och i Gylleröds folk· ningarna eller päkalla att kommu- 1959 med ett överskott pi 66.761.
skola en och att Gylleröds sml· nen vidtager åtgärder för att i ett Tiii kapitalbudgeten har överförts
skola nedlägges. Arilds smäskola sammanhang ordna avloppsförhäl· 105.500 kr. Dyrast har varit un·
nedlägges frän nästa läsär och att Iandena i Lerhamn.
dervlsnlng och kulturell verksamsmåskoleavdelningen där förlig· En annan fråga i samband här- het där kostnaderna varit (in·
ges till Brunnby folkskola. Frågan med är emellertid, huruvida fri- kornstema inom parentes) 392.940
om överJämnande till kommunen villiga åtaganden från fastighets- (252.081) och socialvärd 317.660
av Fjälastorps skolhus, som ut- ägarnas sida, därest sådana eljest (165.305). För utgifter har Ian·
gjor.t samlingsplats för barn som kunnat uppmobiliseras, blivit till· språkta~ts under Aret ingående
Akt med skolskjuts, vill man ta räckliga med hänsyn till den bil· reservationer och förskott 13.977,
ställning till senare. En b-avdel· vande
bebyggelseutveckllngen. överskott från 1957 96.727 och ur
nlng av småskolan förlägges näs- Hälsovärdsnämnden har sålunda driftfond 23.000 kr. ·J;Jtgående · reta läsär till varder~ Nyhamns, fått sin uppmärksamhet riktad.:Jlå: Jl!!rvau,oner för 1959" uJIJ>går till
Brunnby och . Gylleröds folksko- att ,vederbör&pde"m&l'kägare hyier l!a.989. ·
·
Jor.
planer på byggnatton Inom· omrl· · ·Sammanställningen för kapital·
Skolstyrelsen har ansett, att det' närmast · söder om Lerhamn budgeten slutar pi. en ännu större
man skall använda endast de bäs- under vissa !~rutsättningar bl. a. summa än driftbudgeten eller
ta skolhusen och av denna anled· att avloppsfö.rhällandena blir ord· 1.899.228. Dyrast hii'r är vatten och
nlng ansett det bl. a. inte försvar· nade. Frågor: rörande bebyggelse- avlopp m. m. under planerings.
bart att bibehAlla Arllds småskola utvecklingen·. i kommunen skall och anläggnlngsverksamhet med
· samt motiverat att till Brunnby emellertid i ·'första hand prlivas. ?99.932 och socialvård för ilderfolkskola förlägga två klassavdel· av kommunens styrelse i samråd domshemmets ombyggnad med
nln~r. Alldenstu_nd en smäskol· med byggnadsnämnden.
· 108.093, vartill statsbidrag ingått
lärannnetjänst
indrages
redan _Dl
mycket
kommed
81.000
nästa läsår kommer
en småskole__
.:__ _talar
_ _för
_ _att
__
_..:...;.
__
_ _kr.
_ _ _ _ __
·

·

.
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avdelning att indragas i Nyhamnsläge trots att det finns barn till
två ·avdelningar och barnen att i
viss utsträckning överföras till
Mölle.
·
'Skolstyrelsen vill också ·utföra
de väll>ehövliga sanitära inatslla·
tloner, som erfordras l Brunnby
och Gylleröds folkskolor och begär
att för Brunnby fä ta i: anspråk
avl!Stta 17.000 kr och för. Gylle-
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; Hört· och Hänt vid Kullaiiiisan otböl1splan pa nangården
' ' Mölleättlingen agronom Georg nerar rätt mett fastlghete ocltl.
i :settelby har _vid ett tidigt vårbe- deras ekonomi . och skötSe{ Med
I• M".0·· 11es· · f ramt1•da stadsp1an
sÖk I Mölle för att bese sommar- sjunkande -barnantal och högskole'

Ij ~-:"heten

förläggning . till .· andra Mölle milllicipalfullmäktlge har\sju röster mot sex. För utökningen
röstade Gösta Andersson, Signe
Eriksson, Klas Paulsson, Carl Gustav Cronberg, Arne Svärd, Nils
Ake Jansson och Gull! Svärd och
mot densamma röstade Frank Elf·
verson, Lalla Olinsson, Wictor
Johnsson, Erik Olsson, John· Erik
Johnsson och Ingeborg Höber.
Nästa fas i ärendet var att bestämma var den extra asfalterlng·
Columbia 1 Is och •no från 22-gra- rmg. synes ha visst fog . fiir sig balanskonto och revlslonsberittel- en skulle bil av och förslag höjdes
dlgt badvatten vid Callfornlens mot bakgrunden av att man uli- ;ie. Ansvarsfrihet beviljades sam· för att den skulle bestämmas a"
västkust - skulle kunna fylla en der alla förhAllanden måste flytta blillets organ l enlighet med rev!- fullmäktige och av Frank Elfverhel bok eller. mAnga föredrag.'
barn Min ett håll till ett , anl\llt. orernas förslag, Munlcipalnämn· son att det skulle uppdragas åt
många intressanta sammanVad man däremot Inte med si- dens anmälan och förslag om. av· munlcipalnämnden att besluta här·
!raffandena med Industrimän och kerhet vet är, vilka kostnader som sittning till allmänna Investerings- om. .ll.ven här blev det votering
öretagare . ha.r skaffat en långt blir minst, vid verkställda eller fonden godkändes också,
men röstfördelningen en annan.
s~rre Inblick I respektive länders eventuellt planerade nybyggnader Som yttrande till Luggude Kraft- För uppdrag åt nämnden röstade
förhällanden in vad alla semester· I en framtid. Röster höjs fortfa- intreuentförenlngs årsmöte och Frank Elfverson, Signe E1iksson,
resor i världen kan ge. Som del· rande 1 det enskilda med uttalan- uppdrag till delegerade vid samma Lalla Olinsson, ~rik Olsson, John
vis semesterresa var dock resan de att Brunnby är en kommun. tlllflllle biföll fullmliktlge efter en Erik Johnsson och Ingeborg Hö. upplagd vid •!dan av uppdraget. där man bara bygger skolor, fast längre debatt munlclpalnimndens ber och för att frågan skulle avgö. - - detta måste vara överdrivet då en- förslag. Fullmllktlge hade tidigare ras av fullmäktige röstade Klas
.. .
dast en byggts ny pA närmare 50 pA förslag av nämnden avslagit en Paulsson. Carl Gustav Cronberg,
. Hr_ Settelby ar förutom allt an- är och gamla slopats. Men no framstillnlng från föreningen att Arne SVird, Nils Åke Jansson och
rat aven rektor och chef fiir· Fas- ha 1• kamla Bräcke skola blivit bA~ få söka omrAdeskoncesslon för hela Gull! Svärd. Gösta Andersson och
~hetssk?lan I Stockholm, som be- de vacker och väl ombyggd at( sitt nuvarande område, ·m§l iren· Wlctor Johnsson avstod. Fullmäk·
dnves tillsammans med Stock· titta på utifrån vägen
det hade terkommlt till n8mnden tlge beslöt alltså med sex röster
halms Fastlghetsmäklaresamrund.
·
--GQ ·• .då det -visat sig briilnande för före- mot fem att uppdraga At nämnden
Skolan har till ändamål att I af·
nlngen att få söka koncessioner At- att bestämma var den extra asfal·
!onskolans form ge undervisning 1
mlnstone för de föreningar vars terlngen skall utföras. C. Axelsson,
kOJ?.cessloner utgått och som inte Bruna Johansson och Niis Johnny
amnen, som är till gagn för fastlghetsmäklare- och fast:ghetsförJ""j.
Q, f 0
kan erhålla nya. Munlcipalnimn· Svensson var frånvarande.
valtareyrkena och står under
0 0 I{
den hade tillstyrkt detta förfaran· Man hade sannolikt fått ännu en
överinseende av överstyrelsen för
de · men l förslaget uttryckligen votering, om fullmäktige stannat
yrkesutbildning. Såvitt känt är 1,
_
-;sagt l från att det inte skulle gäl· för att på kvällen bestämma var
1
; den tämligen enastående 1 landet, j
••
..la Mölle e!VerksomrAde förrän dess den extra asfalteringen slutligen
även om sAdana Insikter kan för· 1
koncession gAr ut 1988.
skulle utföras. Fullmäktige förevärvas pA annat häll. Elevmatri- 1
••
Hr Erik Olsson undrade om det skrev att medlen skulle tas med
keln upptar ett tvärsnitt av snart . VAren hälsas
·var sA klokt att gå med på att fil- 21.000 kronor ur allmätµlB lnvesa~ alla yrken som behöver· skaf. ,
på traditloneYt sitt 1 Mölle valborgll- renJngen fick söka omrAdeskonces- steringsfonden 2.500 ur oanvänt
fa sig kunskaper om fastighets- , m~~med
~
FAgel~ slon och om man Inte l sA fall gav pollsanslag och 2.500 ur oförutsett.
skötsel och_ :förvaltning, både cl- ·
Gösta svensson. Eft~~
upp sin självbestämmanderätt, sir- U~ längre diskussion godtog
vila och militära tjänstemän och för vtnm följer tyrver!cerl och sedan skilt om elverket skall överlåtas fullmäktige sedan nämndens för·
företagare med anställda.
samlas man till kaffe11811lbiim med t111 en förening i samband med en slag, om AB Kullabergs Naturs
muntrationer på nyrestanrerade hoten samhillsupplösning. Vlct!n' Johns- uppsägning av kontraktet angAen·
<Cullaberg,
·son, som i nämnden varit helt de strömleveranser och övertagan·
överens om beslutet och justerat de av dessa och dlstributlonsanUr .kQUjmunal synpunkt vol'e
protokollet, ville också indra på läggningarna pA Kulla!Jerg.
mycket·~ hämta ur sådana kurformulerlngen. Byggmlstare Gösta Slutligen mottog fullmäktige tack·
ser lnte··piinst med tanke pA de
Andersson
menade att det var ett samt Kvinnoföreningens anslag på
stora kapital som nedlagts eller
llvsvlllkor för föreningen, som var 1.000 kronor till utbyte av badkar
kommer att nedläggas Inom bara
hela bygdens. elektriska angelägen· i varmbadhuset och godkände
exempelvis skolväsendets område.
het, att få den begärda fullmakten nämndens åtgärder att skaffa ka·
Brunnby kommun har snart att
och
munlcilpalnllmndens ordföran· ren.
ta s~lnlng till sitt problem, då
de läste Innantill munlcipalnämn· ·
!let gäller skolväsendets vara eller
dens protokoll och påpekade att
Icke var . i olika kommundelar.
nämnden tme hade sagt eller meUlt vara att det är centralt diricat
något annat, än att Mölles kon•
gerat i vJss mån genom linsskol·
cesslon och brukandet av densam·
nämnd~ men dock i stil med av
ma
akulle·vara'.som den är till år dl
kommunalfullmäktiges besiut om
1988, vllltet också stod l nämndens :I
måttlig centralisering.
protokolL
.
· -Näriiriden hadegav
Fullmäktige hade också att god· . asfalt på gamla asfaltvägar och ny·
· Förbundsdirektör Sven järdler
känna förslag till ändring av byg8· beläggning pA Strandvägen för
anför i senaste numret av Lands•nadsplanen förområdetkringJärnsammanlagt .20.000 kr. Munlclpal·
1vigsstatlonen och Fågelvlken m. . nämndens· ordförande anmälde nu
kommutiernas Tidskrift, att kost·
m. samt ändring av stadsplanen · till fullmäktige, att ·anbudet var
naderna för det obligatoriska
skolväsendet 1957 stigit till 722
för Sergeantens åker. En del Ida- ! synnerligen billigt. och kanske Inte
gomål hade Inkommit och redovl· · kunde fås bllllglire · längre fram
milj., varvid -den statsbldragsfi·
sades, fast de knappast · uppglck · samt att det framförts synpunkter
'nansierade delen minskades från
till ett tiotal för de bida sakerna. från allmänheten att man borde
64.9 procent 1948 till 54,7 procent
Munlcipalnämnden hade sagt l pro- asfaltera ända fram till hamnen vld
1957 genom statsbidrag. Skolan är
tokoll, att man Inte ville ha bebyg- Hotell Kullaberg, Inte minst med
i landskommunema den verksamgelse l kv. Gösens södra sida utan tanke pA den genom den stora tra·
hetsgren, som medför den största
att hela området skulle vara lek· fiken stora dammblldningen pA vä·
belastningen pA kommunernas
plats.
Byggnadsnämndens ordfil- gen och det bllligsre underhållet
ekonomi, och inte minst därför
rande demonstrerade nu vid svar- I framtiden. Gymnastikdir. Carl
, t.llldrar· sig stor uppmärksamhet.
ta tavlan, att man skulle fA fot- Gustav Cronberg var av samma
Den är vidare i stor utsträckning
bollsplan på den en gång forna mening, men disponent Frank Elf·
reglerad av statliga detaljförebangården
och ändå en lekplats för: verson tyckte att man kanske, om
skrifter och utrymmet för lokala
småbarn mitt l kv. Gösen. Planför-. asfalteringen skall utökas, bör
avvikelser är förhållandevis befattaren och linsarkltekten hade överväga om Inte det skall göras
gränsat. Riksdagen h;ir under sevarit averens om planen och bygg" på annat håll, då man bör perma·
nare Ar fattat åtskilliga beslut rönadsnllmndsordf. Klas · Paulss()I!, nenta I den ordning vägarna är
rande skolväsendet utan att de
menade att det skulle bli för dyrt dyrast i underhålL Fru Ollnsson
framtida kommunala kostnaderna
att ·indra igen pA indrlngsförsla• ville_ Instämma -i detta och påpeka·
närmare synes ha övervägts och
get, dA varje ändring kostar 5oo--I de att vägen till Storhallen är. i
dit hör den skolreform, som ~i nu
1.000 kronor. Med tanke på de dy~ stort behov. Hr SVird m. fl. talade
upplever. De ekonomtska övervära ,indrlngarna beslöt fullmlktige: för att man Inte skall ligga en bit
gandena · har I huvudsak berört
godkllmJa förslaget och hoppade8 asfalt hllr ocli en där utan göra det
de · statliga kostnaderna. Såvitt
att fotbQUSplanen pA bangården. i färdigt ·på Stnmdvägen, så att det
man genom utredningar har kunframtiden
~ bli lika bra. Vida~ blir något heit. Sedan diskussionen
nat finna vid jämförelse med ett
re.godkändes ändringen. av stad&i avslutats fann· ordf. att fullmiktl·
antal försöksdlstrlkt. som · fullt
planen för Sergeantens åker. Mu~ ge bifallit nämndens förslag och Il·
utbyggts 1955, har man kommit
, nlclpal- QCh byggnadsnämnderna kaledes förslaget om ut6kning,
,fram till att ko~tnaderna netto
.
hade hllr varit. hela överens.
som beräknats kosta 6.000 kronor.
per. barn steg med 50 procent' mot
· .TUi utbyggnaden.av elkablar~ Votering begärdes och utföll sA att
de genomsnittliga · kostnaderna
, m. inom kv. Fregatten hade Jllmln; · töl'slaget om u~knlng segrade med
per barn i obligatoriska skolor l
1 .ck!n ~:~rllgare 1.000 kronor
···
·
landets samtliga landskommuner
L
utö-v:er ·de' beviljade 9.000 lkr och.I
och köpingar. Utöver ,kostnadsök·
; flclt dein · ur fUllmäktlges anslag
ningen·tlllkommer vld en utbyggd
· tl11 o(örutfftt,utan .~~on. ·.
.skola·öknlngenav an1alet bam·pA
.~d ..av· ~n.förlingda skC)IUd~.
1

kunnat berätta om ett stadiets

~ es_;ant uppdrag och en mycket kommUner och gemensamt· med!14ft sammanträde under ordförang van e ~esa. I utrednlngsupp- dessa torde skoJobyggnadema 1lieskap av folkskolllrare Gösta
i ~rag för IDdustrl.en har han till· Brunn by räcka till utan nybygg.SveD8llOll. Mll!les fäder tog denna
I ammans m~ sin maka besökt nad, .fast man inte kommer ifrån gång Inte mindre in tretlmmarpå
e~ otal orter 1 Nord- och Sydame- förflyttningen av. barn. Det hade sig att avverka de åtta ärendena.
': da :~ ett llka~edes stort antal man väl knappast heller gjort om
hade tvi ~terlngar i samma
1
~ u rier och företq.g. Minnena den stora nya centralskolan· i .Nyde.
darlfrAn --:- r~sa . i flygplan över hamn.~läge undvikits. men kommu- Först genomgicks fjolårets ri·
~bsol~t otillgänghga och ofram- nalfullmäktlges tidigare beslut om enskaper och förvaltning, som filomt g": d~ungler ell~r till Britlsh a_vvaktan I fullständig central!~
i utförlig redogörelse med
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Sockenvapnet i bogen

np

anna:r:::!...~var

Ett
det begllrda anslaget frin sockenvapenkommit~

om 1.000 kr. till vapensköld
Brunnby
kommWIBlfullmlktlge första voteringen och sex 1 andra.
Fullmikt1ge antog sl bordlliggnlngs- : ' I
kommunalfullmlllr.tlgesslen
och
sammantride under ordfllrand-p Fullmliktlge beslllt alltsl att ansll yrkandet och uppdrog kommunalkambordsstandar med kommunvapnet, dir
av akogsmllatare Erik A. Eriksson 1.000 kr. tlll standar och vapensköld. rer Knut Frelgard att Införskaffa de
kommunalnllmnden yrkat bifall till
blev en ganska lAngdragen historia
önskade upp!Ysnlngarna om andra
standaren men avslag pA skölden.
pA ca. tre timmar, där de nests ärenFlygplatsfrågan
kommuners lnstlllnlng och betydelsen
Denna fanns dock vid ledamöternas
dena klubbades utan debatt. 1 tre
Det tredje debattllmn.et var fiyg· I pengar av deras eventuella bortIntig I salen redan uppsatt pA podiet
ärenden blev det dock längre över· platsfrilgan dllr ordföranden och de- fall.
och hade enligt upplysningar frAn
läggningar och I ett bagatellärende legerade skogsmistare Erik A. Eriksordföranden kostat - 45 kr.
tvA voteringar, men det mesta var son talade för analaget med 800 kr.
Generalplanen
I denna debatt uppträdde först socsll att siga eftersnack och funderln· till aDlllggnlng och 400 kr. om Aret
l nästa llrende begärde gell<!l'lll· .,. kenvapeDkommlttens ·ordförande bankgar över vad som skulle beslutas och till drift I fem ir och prfncjplell för- pla.nekomml""1 tlllllggsanslag med
direktör Ivar Nilsson och anmälde,
vad som föreslagits.
utslttnlng att därefter anslA medel 7.000 kr. för generalplaneari>etet.
att det var ett gammalt önskemAI frAn
Nlgon stor skoldebstt blev det Inte I sannaa proportioner. Det altulle ha Kommunalnllmnden tlllst;yrkte.
kommitt6ns sida att fl frsm · denna
och ordförsnden ·förmenade, att skol· stor betydelse för bygden att ha en
Hr Bror Perason pApekade hlir strax I vapensköld och standaren. Han erlnstyrelaen Inte föreslagit någonting i flygplats pA al nllra hlll och bli myc- det typiska I att man beräknar ett 1 rade ockal om att det för dagen !r.ansltt protokoll utan endast anmlilt skol- ket b11Ugar.., dl de saker som kostar anslag med garanti för att det Inte l ske med hlosyn WI nödvlndlgheten
vllaendets framtida utformning I kom- mycket pengar bekostas av flYget. skall överskrida berlli<nlngarna, men · att spara kan anses onlldlgt med
munen. PI grund av rektors prome- Man kunde ocksl vllnta anslutning det gör det ändl. Ordföranden tyckte
denna utgift men tyckte att det var
morla ansAg han Inte att fullmllktlge Inte bara vis Halmstad och Jönköping dock att det med hllnsyn till penningslllmpllgt au skaffa en S)'Dlbol för
kunde besluta nilgontlng. I ett senare till Stockholm utan ocksll via Bull· vlrdeförslmr!ngen Inte var nAgon
hembygden och visa deaa fllrger. Ett
protokoll In den pl fUllmllktlges bord tona tll! kontinenten frin f!ygfll!tet höjning. Fullmllktlge ans1og de beI dagarna 1 Brunnby Inregistrerat far.
Uggande promemorlsn och protokol· I Barl<Akra. Att bygga fiygflilt pA an-· glirda medlen.
tyg skall I bogen sAlunda föra kom·
len frin skolstyrelsen hade skoktyrel- nat hlll skulle kosta vll1d1ga ISWllDIOr.
munens tecken och färger och pApesen bL a. uttalat att klaaserna 1--2
Nllmndeman Henry Svenaaon anförDiverse ären~en
kade vad det betydde för hembygdsoch 3-4 skulle förlllgps till Brnnn- de att minga kommuner avalaglt :fri·
känalan. Hr Nllsaon sade att han
by sko'la.- I de tidigare uppdragna rikt- gan om analag till Barklkra och nndTW valmlln och aupPleanter för utskulle vara mycket glad om han gellnJerna · akulle ockal klaaserna 6-8 rade var de felande pengarna akulle seende av llgod~ för nom egna lnaatser skulle kunna göra
förlllggas dit, varför cirdföranden taa om de utrlknade summorna lir ba· Luggude domsaga till den 31 dec.
sig förtjänt av att under· hllgtidllga
undraoe om :fu1lmilttlge akulle -öva serade pA deltagande av alla kommn- 1963 valdes Dimndemllnnen Linus
former fl mottaga kommunens stan.
se alg om efter ny lokal.
ner.
Hasaelberg och Henry Svensson och dar. Alla blommor I all llra och de
Deasa uppgifter förorsakade en viss
Ordl6randen kunde Inte lllmna upp- till supPleanter skogsmllstsre Erik bör naturligtvis finnas, men ett kom·
förvirring. Dl emellertid den nllr- lyanlngar om detta. Kristianstads lllns A. Eriksson och mAtare Lennart Lemunena eget standar glr upp mot alla
varande skolstyrelsens ordförande hr landsting hade dock bidragit med vin.
presenter.
Gunnar Levln och skolatyrelseledamö- hlllften och .ll.ngelholms stad fick väl
Redogörelsen för 1959 llrs rikenHr Folke Liljeblad vWe vara med
terns - juaterlngsmllnnen Carl Gus- ta ökad 'andel Det lir de · sml be- skaper och förvaltning och revisorer· om 411 kronor tUI vapensklllden, men
tav Cronberg och Evert Larsson - loppen, som faller bort.
·
nas berättelse godkändes uian debatt
undrade hur summan kunde bli al
Intygat att det miste röra sig om ett
Hr Frelgard upp!Yste att det endast och ansvarsfrihet bevlljades.
stor som 1.000 kr. Bifall tUl vapenskrivfel, kunde fUllmäktlgeledamöter- var kommuner som haft representan·
Dlstrlktslngenjören hade I yttrande . skölden men avslag pA standaren.
na andas ut och beslutade att 1llgga ter med 1 kommit~ som var tlllfrl· till !llnsstyrelsen ansett, att verksam- • Ordförande'\ genmlllde att det Inte lir
skolstyrelsens och rektors uttalande gade om anslag. Hr Wllhelm Lund· hetsomrldet för vatten- och avlopp . smlsummor. som glr till blommor
utan erinringar tlll handlingarna. qvlat analg det inte vara meningen 1 Nyhamnsläge-Kullena Havsbad tvllrt och presenter och att standaren sAleDeasförlnnan hade kommunalkamrer att vi akall binda OBB för ytterligare emot fullmäktiges tidigare beslut des Inte Innebär nllgon ökad utgift.
Knut Frelgard utrett det hela si att kostnader i en framtid eller för kost- skulle omfatta hela byggnadaplaneom- Trlldglrdsmästare Knut Rosenqvtst
för det nllrmaate lllsAret, som ir det nader, varom vi Ingenting vet. Hr rldeL Kommunalnllmnden ansilg emel- yrkade avslag om man Inte ockal
enda man kan överblicka med Dilgor- EJtert Nllason ansåg, att Brunnby lir lertid att fullmllktlge under' lbero- skulle uppftkta med blommor. Hr
lunda sllkerhet, dl lllnsskolnlimnden en jordbrukakommun. Det lir mest pande av tekniska och ekonomiska . Sven Cronberg pekade pA genom nya
enligt ocksA hr Levlns uttalande inte aftllrsmlln SDm har intrease av :flyget. skäl ekulle vidhålla sitt förra beslut, metoder förbllllgade framatll11nlngstar hllnsYD till IArares avging eller Avslag 1 anslagsfrigan.
dl det nllrmaat stranden finns en fas- kostnader och hr Frelgard uppIYste
lägre eller h6gre gräns för pensionsHr Iwr Nllsson menade att det för tlgbet, som Inte kan anslutas till av- att det dpba%'8Ste och förnllmllga.ste
Aldern, &kolundervisningen 1981/82 1 den enakllde kan synas avskrllckan- lopp pl grund av höJdförhlllandena var stingen med lnskr1ptlon.
Brunnby skulle -rivas llA!unda· de med alla kostnader och utlllgg och och att man kan vänta byggnadspla·
Hr CaPl Gustav Cronberg yrkade av·
Arllda skola nedlllggea och Fjll~ man kan undra var det blr hlln. I neändrlng, sl att Nyhamns Badorts- slag I kommunalnllmnden dl han inte
skolhus dras ocksl In. I Brunnby un- litet större yyer pekade han Bl pA förening pA sitt omrlde vid stranden tycker om standar och "annat kravs"
derv!sar folkskollllrare Erik Berggren bron över öresund, som borde ligga kan bygga kiosker och toalettbyggna- som delas ut, varför han kommer att
klasserna 5-6 och en extra ord. sml- vid Hllls1ngborg, men säkert kommer der m. m. Full!!'liktlge antog kommu- avstl vid en omröstning.
skollllrarlnna klasserna 1-2. Klasser- vid Malmö och pA vad Kastrup betytt nalnllmndens forslag.
Sedan ordföranden funnit att socna 3-4 förll.gges tlll Gylleröd och för Köpenhsmn. Det lir stora perapek.
Remisserna frln llnBBkolnimnden ' kenvapenkomnilttt!ns fllralag skulle
folkskollllrarlnnan fru Elsa Pahl~n- tlv aom man för ett antal llr Inte angående enhetsskolans bögstacllum stl som mottilrBlag till kommunalAndersson blir övertalig och under- skulle trott möjliga att realisera men och elevomrAden för läroverk m. m. nllmndena I slutomrilstnlngen begllrde
,-Isar efter allrsklld utbildning i en som allkert kommer. Man miste satsa föranledde Ingen debatt och Ingen
hr Folke .Llljeblad votering förat pl
hJlllpklaBB 1 Nyhamilslllges gamla sml- pA framtiden. Den som Inte det gör erinran.
frAgan om motförslag och sedan 1
Utskänkning av öl pA Mölleberg 1 slutomr6stnlngen, varför man fick
skola. Sml&kolan 1 Nyhsmnslige blir stlr stilla och blir efter. Han redoB-skola och f6rlllggea I det nya skol- gjorde dlirefter för vilken prestation Mölle tlllatyrktes under förutslittnlng tvi voteringar om tusenlappen. Kom·
huset med undervisning en ordinarie det lir au resa tlg till Stockholm och att den slutar en timme före dansen munalnllmndens förslag segrade emel·
smlskoHlirarlnna. Vidare undervisar att man med fiyg lir dlir med ett enda I angränsande lokal börjar i enlighet lertid med 12 röster mot 2 över LIUe- .
I Nyhsmnslllge rektor Brlbed I klas- hopp. I övrigt Inget yrkande, dA det med nykterhetsnlimndena av kommu·
blads avslagcyrkande som motförslag
serns 6-8 och folkskollärare Lennart redan yrkats bifall.
nalnllmnden tillstyrkts förslag Pl I · huvudvoteringen och sockenvapenStAI i 3-4. I Gylleröd bar folkskolHr Henry Svensson kom igen och frAga frln hr Levln om anledningen kommittens med 10 röster mot 3 över
lirare Gösta Svensson klasserna ö-6, pApekade att 2.800 kr. Inte är nlgon till Inskränkningen I förslaget fick kommunalnllmndena. Fyra avstod 11
fröken Signe Erlkason 2-4 och ny. stor suDLID8, men att det enligt erfar- han veta, att det var av ·hänsyn till
anstllllda fru .Agnes Svensson klasser- enheten visat alg att en liten summa nykterheten bland ungdomen som förna 1-2. Klasserna 7- förllggea till ofta blivit mlnga, mlnga glnger slaget tillkommit. AvhimtnlngsförsäljBräcke högre avdelning under folk- större. Bordllggnlng för undersök· nlng av 61 1 Anders Anderssons mjölkskollllrare FoHtesson.
nlng hur man stllller sig 1 andra kom· afflir 1 Mölle tillstyrktes.
Tlll alst menade hr Frelgard att muner och vad ett bortfall betyder.
Pollaförbundet flr enligt fullmäkhela komplexet angAende skolvilsen·
Hr Gunnar Levln pekade pl att tlges beslut utan kostnad överta de
dets framtida utfOrmnlng I kommu· man framdeles skulle vara beredd att bos pollsmllnnen och pl pollakontonen ej lir möjllgt att överblicka ntan lägga mer pengar enligt framstlillnln· ren befintliga Inventarierna aom
skolproblemen flr lösas efter hand. gen och var liksom vice ordföranden kommunen ju bilr delägare 1 'genom
Frlgan gllller nllrmast att redovisa rlldd att ytterligare pengar skulle Ploc· förbundet. För Brunnby bar· det vär.
vad vi vm ha I en framtid utan att kas ut framdeles om man gick med. derats tUI 2.250 kr
göra för stor orättvisa At nlgon kom·
Hr Folke Llljeblad yllle inte helByggnadsnllmnde~s förslag om böJmundel. Hr Levin analg att man Inte ler motarbeta utvecklingen, men vi nlng till 600 I sL f. 500 kr. om Aret
kunde vänta faststllllande av ny or· har Ju redan flygfält. Städerna )löga- I anslaget tUI erslittnlng åt byggnadsganlsatlonsplan förrln den nu gllllan- nlls och Hllls!ngborg bar Ju avslagit konsulenten eller l50 kr. per samman· .
de faststllllts av kommnnalfUllmäk· att vara med. Brunnby kommun be- trlde bifölls.
;
tlge. För nllrvarande bennn~;.11.,. •lg höver dl vlll Inte gl före och ·visa
Likaledes anslogs 2.000 kr. utan depl remiss hos skolstyrelsen. oc!h bme- Ylgen, Instllmmande I kommunalnllmn· hatt tlll utredning i mindre skala ·av
hlller bl. a. att Arilda smlskota skall dena avalagayrkande.
· avlopp 1 Lerhamn.
finnas. Hr Frelgard menade att man
·
vlll ändl under hand borde kunna
- - - -... - - - ·
11 ändrln.L.1 detta förellggande för'N
onsdag
·~:.maj.'
1960
slag och ~ först faststlllla en plan,
•
som man vet lir fel och sedan börja
pl en ny.
Härefter b&slutade fullmllktlge utan
debatt och pA föreliggande premisser
anglende skolbusens blbehlllande för
Atmlnstone ett visst antal Ar av reserverade medel 17.000 kr. till aanl·
tär Installation I Brunnby skola och
av anslag I Arets stat s.ooo kr. till
samma lindamll I Gylleröds fo!k.1kola
med uttalande enligt kommunalnlmn·
Brunnby komm'unalfullmllktlge rikt på debatter. Bland annat för-.
dens förslag att toalettrummet för
beviljade i gir en tusenlapp till anledde skolväsendets framtida utfilckor skulle göras nlgot rymligare.
sockenvapenskommit~ för bords- formning en
längre diskussion.
standar och vapensköld i' fullmAk· .Lång överlllggning blev det också
·1

I
!

I

CA

pA

sr·

Yotering;ar . 'i · Brunnhy
om· sockenv.apenanslag

tlgesalen. Beslutet föregicks dock
av inte mindre än tvA ·Voteringar.
Sammanträdet. hölls under ord·
'randeskap av skogsmlistare Erik
Erikssc'l och var som vanligt.

om kommunens eKonomiska medverkan till flygfältet i BarkAkra.
Sistnämnda fråga bordlades.
Vi· återkommer med utförligt
referat.

· N ~ T onsdag 11 maJ.1960 ·, - - , - - - - - - -
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- - - - tande af sammanhängande mark

Känslotänkande ··gör.e sig ej. ·besvär
vid morgondagens m~te om Möllebanan
Inför,..1morgondagens trafikmöte

i

Mtllio

aagiende

.

för · fabrlksamrldet. Denna flyttning av banan måtte ha befunnits
vara för dyrbar. Bolaget gjorde
en förfrågan till järnvägsstyrelsen
om man hade för avsikt att lägga
ned banan och· detta utlöste en
utredning genom dlstrilttscliefen
Rudolf Markland I· Malmö, nuvarande turlstchef för Skåne, och
det bekanta $llmmantrlidet på Tu·
rlsthotellet I Mölle 1953.

·

Möllebananll

fa'amtffia öde framlägger signatn
. •'fln "Kullbo" här några synpunk·
ter som kan ha sitt värde vid fril·
gans behandling. Han framhllle1·

FulJstiindig redovisning viktigt

Efter utredningen och samman.trädet utlät sig dåvarande distriktschefen till· järnvägsstyrelsen att
' n~ggningen inte borde Ifrågakomma. Banan måste då alltså ha
gått Ihop eller i varje fall förlusterna varit mycket små.
Det förhållandet att den nu ak·
natnren ifrAga.
tuella
nedläggningen väcktes på
"Mölle. Lerhamn, Nyhamnsllig<·
andra
grunder än trafikekonomisoch Strandbaden och över huvud
ka har liksom aldrig gått ur folks
hela denna del av Brunnby kom·
medvetande. Det är kanske inte
mun står inför hotet om Mölleba·
heller så underligt. · Järnvägarna
nans nedlliggnlng. Mycket har reoch även Möllebanan hade vid den
dan spekulerats om denna angetidpunkten
Inte kommit att lida
lägenhet som resultatet av bilisså hårt under bilkonkurrensen som
mens f.ramgång och jämvligarnas
i dag. ävpn om den kunde fön1tdåliga ekonomi och statsmakterses i viss mån. Vid sidan om detta
nas direktiv tlll järnvägsmyndlghetycker
också folk i allmänhet att
terna att avveckla Inte räntabla
.om man skär av tio km. på en
bandelar.
handel, såsom fallet är med järnMycket känslotänkande kommer
vägen Höganäs-Mölle, så kan
vill också In i bilden inför en nedman väl svårligen fä den att gil
lliggnlngsfråga liksom kanske ockIhop,
under det att om man räk. Iså vid startandet av en bana, till
nar ekonomlen på ett längre styc; vilken många förhoppningar knöts
ke det kanske kan se sig bättre
om framgång för bygden och dess
ut. Man skulle nog bra gärna vilja
'befolkning. Att förutse ...motorisse
resultatet av en ·utgift$- och in. ·mens utveckling så som skett var
komstredovisning
tll1 exempel meldå otänkbart. Man ville ha en järn·
lan Mölle och Kattarp, där alla In· väg och det kunde säkert tillfullo
komster och utgifter är med. Konmotsvaras av ropet på bättre vägar
· och autostrador nu till dagil. Är F. distriktschefen Rudolf Markland kom i gdr med tdg tiU Krap- tentan av det hela blir vad beträffar
folkstämningen. att man mäste
; det någon nu som på allvar vågar perups station filr att deltat Kullens turistfilrenings möte. Var det
få full och klar redovisning.
tänka att flyg och helikoptrar om_
möjligen sista gdngen han reste pd denna bana innan den
Vad beträffar ekonomispörsmålåt oss säga 50 år har övertagit
: landsvägstrafikens roll?
läggs ner?
·
- -'-'Vmt.OgViiiSten 'rigen?
.: Peri
let har folk i allmänhet mycket att tanken på banans betydelse och
I alla fall måste rälsbussdrlften
. .
oder av topptraflk
andraga med tanke på de förbilli-1fordrar rent av aUa papper på borMISllebanan har under sin 50- gande som gjorts i driften med det både dl det gäller ekonomi och ha betytt utglftsmlnsknlngar och
åriga tillvaro från och till lidit av rälsbussar och allt annat. LlkasA annat. Det är förvisso en ytterligt i allmänhet undrar man nog också
vart denna vinst tagit vägen. Ett
dålig ekonomL På den enskilda tl- undrar man vad förtjänsten kan känslig avvigningsfråga som jirnden var den till och med ett slag bli i sådant fall genom att hålla vägs- och i sista hand statsmyn- spörsmål är naturligtvis också i
vad mån ytterligare förbilligande
nedlagd ~d trafiken beträffar. stilla i Höganäs i stället för att dlgheterna står inför. De som skall kan.
medföra att banan fAr ligga
Under statlig egid har det inte va- köra .ut till Mölle och om land& föra striden om banan vidare bör
rit tal om totalt slopande förrän vägsbussarna på sommaren Inte klart kunna påvisa argument till kvar och trafiken hållas Igång. Hit
hör
naturligtvis i det allmänna
på 1950-taiet. Dessemellan har det höll samma tider som tågen.
dess fördel, om det gäller att få
på banan varit topptrafik och pe- .
.
behålla den. Bedömandena är I resonemanget frågor som Indrarioder med mera normal trafik. Dll'flkUörbindeJse..med Bilslngborg våra dagar knivskarpa och mer gande av Stationer utom ändstaTopparn:a har varit knutna till peen fordel
än en mötesdeltagare 1 jirnvägs- tionerna och därigenom mlnsk·
nlng på utgifterna, dl personalen
rloder dl andra. trafikmedel inte Den mlnnesgode reseDlli'en kom- nedläggnlngsfrågan har fallit lge- enligt alla uppgifter kostar mest.
stått till buds i den omfattning mer säkert Ihåg att man för några nom I diskussionen bara av den Man kommer nog också att på
som de gör i dag såsom under de år sedan. då tågen bestod av rik- anledningen ati han inte kommit
denna fråga begära redovisning.
båda världskrigen. Men också un- tiga vagnar och drogs av lok. att till mötet per tåg.
·
.. VägfrAgorna kommer också In i
· der 20- och 30-taien var banan man kunde resa utan att byta 1 Vid sidan av detta måste man !resonemanget.
Vägama i Kulla- .
starkt anlitad - Under 30-talet fär- Kattarp både till Astorp och Häl- vill ändock säga att direkt sph"-:
är mycket smala och hårt
· dlgstlilldes också elektriflerlngen. slngborg. Tågen hade då särskilda förbindelse med det övriga Sverige !bygden
belastade sommartid. Att bygga
Detta måste ha tytt på att man delar till de båda platserna och och utlandet' liar en stor betydel- nya
innebär ju också stora utgif~ömde banans framtid optlmis- man växlade om 1 Kattarp. Sedån se för de ännu kvarvarande så att
ter
staten. Hur långt' har såtiskt.
slopade man Så småningom vag- säga riktiga turisterna av modell danaför
planer kommit och när kan
Under andra världskriget var det narna till Hälsingborg till inångas 10-, 20-, 30- och 40-taien och som de sättas I verket?
. givetvlt Ingen som tänkte på den stora förargelse och körde direkt ännu Inte gett sig bilismen i våld.
·Så är det kostnadsfrågorna för
. järnvigsdöd som nu florerar och till A~torp. vilket man liksom ändå Och det är väl pA denna punkt förl dem som skall resa och skicka
kaDSkf ockSå på många håll accep- godtog hellre_ lin att mista banån. en landsända, givetvis belyst med varor. Förmodligen blir det väl Så
teras, :At.t känslo- och kanske ock- Man fortsa\te med direktkörningen riktiga siffror och argument, som att man får lösa biljett till Höga. så vaJietänkande frammanas inför till Astorp från Mölle även sedan man får sätta in stöten. Det gäller näs och betala för gods dit. Sedan
. en nedläggning lir väl något man rälsbussarna kom till..
då om vinsten av en nedläggning kommer det andra trafikmedlet
.. fftio '8, .med i beräkningen liksom Troligt är väl dock att många är så stor att man med gott mod att ta -vid och så får man betala
också -det berättigade i att stats- resande åtminl\tone sommartid väl- kan beröva landsändan. i fråga ny avgift för resterande sträcka
makterna Inte via skatterna var- jer att fara med den •på·· samma järnvägens tjänster.
,
fram till den ort dit den resande
. ken har råd eller möjlighet att gång avgående · landsviigsbussen D~t är att förmoda att den redo- eller varorna skall. En kostnad&
ekOsta ett trafikmedel, när resan- frän stationerna utmed banan till visrung. som kommer att läggas ökning blir alltså följden för ene .och. befraktare vänt det ryggen. Hälslngborg då detta går utan att fram vid morgondagens möte om skilda och företagare I den mån
Säkerligen är det många bland byta och liven fortare och billiga- banan, är både allsidiga och grund- man anlitat järnvägen för resor
' 'dr ~ds bilburna ungdom. som In- re. På vintern finns det från plat- liga. Var och en kommer säkert och transporter. Det är också möj· tre fäilter så stor vikt vid om det senna mellan Höganäs och Mölle att kunna få de faktiska och reella ligt. att järnvägens priser för sina
• f'lnns l!D järnväg eller Inte. A.an- Ingen buss att fara med och då får upplysningar han vill ha. A andra ,tjänster i vissa fall är normerande
dra :sidan bör man mycket noga man ta tåget,. om det Inte går att sidan gäller nog för debatten att 'I . konkurrensen då det gäller
. väga filr- och nackdelar mot var- få lift med någon bllvlin. Vad dl- den måste föras på ett sakligt plan ~transporter. Om en bandels förandra dl det gäller att !ligga ned rekta och snabba förbindelser från och röra sig om verkliga förhållan; svinnande också av denna anleden elektrifierad bandel, om man Möllebanan till Hälslngborg kun- den. Att dra in gångna tider och .ning bidrar till kostnadsökning för
inte säkert vet att den är alldeles de ha gjort för att förbättra eko- känslotänkande är ·på förhand orterna utmed järnvägen undan·
onyttig och går med alldeles horrl- nomien vet man naturligtvis Inte dömts att misslyckas i vår så rea- drar sig bedömande.
belt stort underskott. På denna då det Inte prövats särskilt. De llstlska tid."'
Det allra viktigaste i frågan om
KULLABO.
punkt är.. de av nedläggningshotet bland brunnbyborna. som är räd·
en banas vara eller Icke vara är
berörda lnbyggarna Inte alldeles da om sin järnväg och föredrar
kanske trots allt ändå den besäkra, liksom inte heller om ned- att åka tåg hade nog valt det I
tydelse den har för de orter den
lliggnlngsfrlgan Mn början kom- alla fall
betjänar. Att järnvägarna och så,mit till på grund av att banan, vid
ledes också .Möllebanan haft en
;d~ tillfälle då frågan först väckenorm betydelse' kan väl inte dis;ies. gick med förlust. Bakgrunden
kuteras. Mycket av den turism och
hllrtlll är den stora trafik, som
affär,sllvet dlll-c>nlkring, som byggts
~!anns vid banan - under andra
upp i Kullabygden, har naturligt1via direkt Möllebanan att tacka
~rir~t och Aren nllrmast där-·
'.~t~~-~ 50-tai_~ ___:_ ___ !
för· sin tillkomst särskilt · som
-;',,AWldnlnns .den· utstakning till:
nämnts under tiden då andra
·transportmedel inte·stAtt till buds.
,v,_~en, vid.
- som
sidangjorts
.om d..en.
mellan
gam.
.. i
Därför ·vill man Inte heller gäma
. ~dbaden i>ch'Höganäs. Det
utlfrAn .. dessa synpunkter slippa
~öpnli!Jbolaget, som· gjort.· c1enna I \
~'ocl:i'stalmlng-,för :att;;-på ..!J
vikten av att mötets dlsknsslon
präglas av saklighet. Känslotän· .
kande och därav lnflnerade IDläga
I debatten kommer Inte att ha någon som helst inv~ pA MöDebruumS eventuella fortsatta exl·
stens eller nedläggning menar Riit·

I

'
I

t.' .

-,-

··1·~'Vllg

!

vari

~

. ·Vait~nsiiuailoiien i MÖiIE! ä1' pä
sina håll prekiif och man frågar
sig hur det skall gå under en torr
regnfatui sommar. Det har knappast regnat på : ett är Och det
märks i brurinarna. Den som så
t.ava .kan . borrar på djupet· efter
vatten och fördjupning av _grävda
brunnar är nu vanligt. förekom~ande. Är en central vattenförsörjning _nu modeller ·ellEu kan några
års n,!tlig eller normal. ne!ler~rd
återställa grundv::ttnet och täcka
de.............
flesta
.
.. _
._behoven·
....._......- ..............
BleV diskusSlonen om Mölleba~
nm ett antntlfmaxf Frät.in stät
öppen.med ~n tilLdeoUka.n).e:.

mu~lci°palfullm: 'goCikänt b)rgghads-

nälm1denR ffirsl::iir till hv:~rr-··~!;
plan för områdena bL a. kring järn
vag:;"""'·"-·"'' u1t!u vi:lgo.1 _ · J!.bollsplan på bangårdsomräd~t. ~l
ler har man i förväg resignel'.at: 1nför riil.got som mari ·pä förhand betraktat som, ofränk:omligt? . -~
_;...._ .
· .. , . . ,~
fråga
om
vägar
har Stra~dvä-·
1
gen nu fått sin fina beläggning och
den kommer säkerligen att bli en
omtyckt farled . utefter stranden.
Det.. är. att
hoPP....................
as att det ~
........
_.
blir plats !ör flanörer att v11:ckra
s~~11rkvällar ..ta 8;in kv~ på
en Jämn.och,slät yäg,som ~ &kOn. · · · · · · · · ··· "trå1 ·13 · b · li som . mot:'::forttomstledatnotenia.
nihgar som kom
:~ ~ Y- o,c . Man kan · f'"'ill-je fali' illte 'koimna ·1
·· t
Väsby.·~
r..~.:.:--'·tt·
... ....... , · ·,...:_t..~·
·"·.·1n·
• · ·,.,·. '' . i.O:· M_an
"·. ·kan·
" • · inte
: E_.kolllJll.·
·.kss· a· 1ucu•
·.a · • d"'·
ep" ·1ya.
· ll'1Jer"·
ifrån ·.;a .• :;slt~s~e
! r1 .... !>1! trycket '.irV ··fuh · '··
·· ": · ifr~' 1
1
framfor!llB· .mAnga 'QCh starb; ·at~ · · . ·.. ~- ·. . .
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de uppgifter inte riktigt kunde

sl~ ":'~

med. den.·.övertygand~ .ktlif~' s.oni

ana . hi.välld~

.Ku)labergs· Nat

"kanske.Jramdeles ..~:tt.

'l«!m.µij!r

.. . ".:.ttil
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!ARILD·
Statistiskt om Arlld
Arild, som blev municlpalsamhälle
1915, hade vid årsskiftet 1957 /58 en
areal av 0,5 kvadratkilometer samt
245 invånare. Taxerinisvärdet av de
skattepliktiga fastigheterna uppgick
vid 1.957 års ingång till 5,1 miljoner
kroDor och de till kommunal inkomstskatt taxerade inkomsterna· år 1957
till 1,1· miljoner kronor. Skatteunderlaget pr invånare utgjorde vid ingången av 1957 3.372 kronor. Deilsa siffror som hämtats ur 1958 års utgåva
av Arsbok för Sveriges kommuner
kan kompletteras med upplysningen
at't . det genoinsn.1.ttliga skatteµpderlagef. i municipen utgjorde S.355 kro-

N s T tisd.ag 31 maj 1960
Brann.by-nej till barktfkra·

- Jlyget

Brunnby kommunalfullmäktige:
sammanträdde i går· kväll und~.
ordförandeskap av skogsmästaren ·
Erik A. Eriksson. Man behaiidlade
bl. a. bordlagda fråian om bidrag.
till flygplatsen i Bar~. Förslaget gick ut på ett investeringsbi. drag på 800 kr. och årligt under; håll med 400 kr. Fullmäktige av; slog · framställningen efter en
stunds debatt.

nor.

MÖLLE
Statistiskt om Mölle

//Y.7: ö,11

Mölle som blev municipalsamhli!le
1907, hade vid årsskiftet 1957/58 en
areal av 1,0 kvadratkilometer samt
, 525 invånare. Taxeringsvirdet av de
' skattepliktiga fastigh.eterna uppgick
vid' 1957 ärs ingång till 9,1 miljoner
kronor och de till kommunal Inkomst. skatt taxerade inkomsterna år 1957
•.till 2,5 miljoner kronor. Skatteund~
laget pr invånare utgjorde vid :iiigängen av 1957 3.816 kronor...;nessa Biffrör som hämtats ur 1958 års utgåva
av Årsbok för' ·sverfges kommuner
'kan kompletteras med upplysn1ngen
att .det genomsnittliga ska~derla
'get i municipen ·utgjorde 3.355
nor.
·

kro-j

'ls~~~1!

Viken
Viken, som blev munlcipalsamhlille
1921, hade vid årsskiftet 1957 /58 en
! areal av 0,8 kvadratkilometer samt ,
: 745 invällare. TaxeringsVilrdet av de
• skattepliktiga fastigheterna uppgick
vid 1957 års ingång till 10,4 miljoner
; kronor och de till kommunal Inkomstskatt ·taxerade inkomsterna är. 1957
till 3,0 miljoner kronor. Skatteunder1 iaget pr invånare utgjorde vid ingänI ltl!l1 av .1957 3.015 kronor. Dessa siffror som hämtats ur 1958 ärs utgåva
I av Arsbok för Sveriges kommuner
! IWi kompletteras med upplysningen
~ ·att det genomsnittliga skatteunderlai1 get 'i municipen
utgjorde 3.355 kro•
nor. , .
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N s T onsdgg · 8 juni 1960.

Hört och Hiint vid Kullanäsan

I

· Pingsthelgen vid Kullanäsan har det gärna in till Hälsingborg och :
sällan varit så vacker som i Ar. sedan hägrar Helsingör och ut- '
Legio är de som vid stranden kun· landet, vilket ju lätt kan avverkas ;
nat lägga grunden till en klädsam även under en kortare semestersolbränna. Såväl ung som gammal tripp. Nej .låt det bli en bred och
har svalkat sig i bÖljan den blå rak autostrada från rikshuvudvämellan solbaden.
-·
garna någonstans vid Grytevad
Torkari och vatteujituationen i och ut till Kullaberg och sätt upp ~
brunnarna i Mölle har dock varit stora vägvisare. Då skulle säkert
svår, så Ejlert Nilssons förslag i många fler hamna i Kullabygdens ·
fullmäktige att låta folk få köpa norrå del från Hälsingborgstrakvatten ur vattentäkten vid Mölle- ten räknat. Och det skulle betyda
hässle hade säkert ett mycket oerhört mycket för bygden dess
starkt fog för sig. Det är ju näs- affärsmän: och turistindustri. Kantan syndigt att låta så mycket gott ske mer än de som nu kommer
vatten rinna ut i sjön. Det är att med tåget, då bilisternas antal ju 1
hoppas att kommunalnämnden lå- har vuxit så mycket att de är !
ter ställa. i ordning uppfordrings- flertalet av alla som är ute och :
anordning snarast. Att vattenpri- 'reser.
set fixei:as till kubikmeterpris är
-· - - ·
rrog också riktigt, då kostnaden
DE!t är kanske inte så lätt att i
för själva vattnet inte blir så· stor skaka fram pengar till en sådan :
jämfört med vid reguljära vat- autostrada även om den skulle.. ha I
tenverk. Det dyraste är faktiskt en stor mission att fylla för turist- I
körningen och där inverkar vän- orterna norr om Hälsingborg. Och I
tetiden under tiden ·cisternerna vad skulle inan säga i denna stad, '
fylls.
SQm ju säkert helst ser att rike- _ _
ettan i ensamt majestät slutar '
: 1 övrigt är att notera att Brunn- i staden. Det blir väl i varje fall
,
'
mycket dyrare än de 50.000 som
byfäd~rnas överläggning siSt ·myc- behövs för att driva· banan. Så är
i ket 'rörde .s~ ()m kommunikatio- det väl ocksÅ så att: man inte är
ner. SkogsmästaJ;e Erik A. Eriks- beredd att göra så värst Diycket
son ~ J>å alla fo~den ~t en för turismen, som man kanske än~s ~or goda;.k!)lDD!unjkationer. nu inte kommit att betrakta &om·
Jarnvägeil ~.i. det stycket varit en viktig.exportartikel på aIIa: håll~
hans sk~tebarn mi:n På sistone ~
Men alla orterna mellan låt .oSs.
h~ med mindre framgång i full- säga AStorp och 'Knnahäsan skulle'
mäktige talat för flyg~t .~ Bark~ ju .Också ha stor nytth av en rak
åkra flygfält. Om det blir fr~ och .bred väg mellan' rikshuvudg~ med det:·~ ellE!r det andra vägarna och hemorten .Så vem
åta,:~ att se, · ~en . Brunnby vet. om den inte också i hög ~d
kommun kommer mte att lägga skulle tjäna näringslivet helircåret.
pengar på flygfilltet 1· Barkåkra.
'
.
! -. '
. '
Om järnvägsstyrelsen låter sig be-,
\ · · 9~;<

~~ =~ ~!::as~':ör:a:;J

det egendomligt ifall. Brunnbybor-;
na vid beställande av flygplats l.
ett från Barkåkra eventuellt anoro.:
nat trafikflyg skulle bli nekade om
' det finns plats i planet bara för
att Brunnby inte varit med Vid
anläggningen.. Där är vi väl alla
privata resenärer och detta skall
· väl inte behöva styrkas med prästbetyg.

i

Den vane och långväga bilturis- .
ten tycker, att järnvägen inte bi· i
·drar till att visa var Mölle och I
Kullanäsan ligger. Om man kom-j1
mer Riksettan norrifrån så bär
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sida överväger att helt upphöra
Pi Mölleberg i M~e få! m!°1 mer.' på restauranter '·fued sprl~ med den offentliga dansen. Självnumera inte dansa .längre an lor- server~,- :'Vi:.~·, let;Jningen arbetar fallet kan vi icke av ungdomen
dagar till kl. 24.00, övriga 4Jagar för • den. trivsamma, . glada . och fordra entreavgift F den omfatttill kl. ~.00. Detta är en ~ma nyktra ungdom vi: hitti~. haft Pi ·1 ning som fordras för täckandet av
mindre an på annat dansställe t Mölleberg .och det. vore -en vann I driftkostnaden då det kännbart
~mhället, vilket ·vållat missnöje önskan att · municipalnämndens
decimerats på danstidens längd.
~de bland dl! dansanta gästerna representanter borde gjort· ett be- Före kl. 24.00 under högsommaren
. saväl som innehavarna. Tidningen sök <>$ se och ·iära känna dem ; bör inte en danstillställning av·
har fått följande insändare i sa- innan denna ·~;k~ientindelning'' iCS: '· brytas, och så har .icke. tidiga_:e
ken:
·
. reko:ni. Det är för min publik be-· i skett i Möllebergs ~ria förran
"Under flera säsonger har jag klagllgt om dansen nu nödgas i ett beslut av municipa;lnämnden
dansat på Mölleberg och många upphöra på Mölleberg. Vi i led· < av den 10 augusti 1959 tillkom,
med mig har med glädje fått upp- ningen har gjort vårt bästa för ' varav jag här citerar ett utdrag:
leva degs omdaning till ett verk- ungdomen av 1 dag, och avvaktar - - 'Under överläggningen kon1igt trevligt ställe under de sista en vettig. förklaring från veder- staterade municipalnämnden, att
två sommarsäsongerna. Som dans-. börllgt hålL"
·.
det föreligger skillnader ifråga
restauranten. är · f dag kan den
ERIC BIVEFORS
om belägenhet, trafikförhållan·
mäta sig med· vilken som helst ;
Direktör· för Möllebergs ·
den, ordningshållning och klieni hela Skåne. Ljusattraktioner och : .
Dansrestaurant.
·
ter . mellan å ena sidan Grand
ekoanläggning och alla moderna :
·
Rotel och Storhallen och å andra
krav är fullt tillfredsStällda till .
sidan Möllebergs Dansrestaurant 1
stor glädje för alla oss ·"Mölleoch Restaurant Kullahus,, som är
bergare." Ingenting ~ lämnats
ägnat .att påverka yttranden ifrå·
osparat för att . göra det riktigt
ga om den tid på. dygnet, då 1
trevligt för publlken. Här . har
offentl. danstillställningar må äga
från innehavaren$ . sida gjorts
. r~ på de olika l~kalerna, vilk-:t
mycket för oss ungdomar, som
. legat till grund för bL a. municivill ha ett trevligt dansställe.
palnämndens .yttrande ifråg!( om
Men vad händer nu? Enligt·
Möllebergs Da!lSrestaurant.' - meddelande från direktionen fick
Beträffande sklllnaderna angåendansen på pingstafton icke pågå :
de . belägeriheten är grannslµnjan
längre än till kL 24.00. Orsaken?
nog de~a. och vad det gälMunicipalnämnden hade bestämt
ler trafikförhållandet har entren
att dans på vårt kära Mölleberg
för danspubliken i år flyttats .och
icke fick pågå längre än till detta '
försetts med en fr~örliggande
klockslag, ·trots au andra dansstor plan. Vad det gäller ordningsställen i Mölles närhet beviljats ·
hållningen är att framföra att en· dast en fylleriförseelse under för·
' tillstånd att dansa längre. övriga ;
vardagar får det inte dansas Iäng- !
ra sommaren förekom och i ·år
re än till kl. 23.00 trots det är ·
hittills ingen. Trots detta har det
·högsommarsäsong. Tror de herrar,
bes.t~ts
att ordningsvakterna
som representerar Mölle MuniciSklill uppgå till 'tre mot tidigare
palnämnd, att· dans på Mölleberg ;
en. Vad det sedan gäller. klientemellan 20.00 och 23.00 är repre- J
let (som det här· Uttcyckes) står
sentativt ur turistsynpunkt? Det:
, denna klassindeln1ng helt .för
påstås att grannarna blir störda!
· municipalnämndens. egen räkning.
av . den elitmusik som numera .
Själv får jag framföra att . den
förekommer på. Mölleberg! Är· det i
'ungdom jag hittills haft i ·)>enågon "granne" som går till vila :
röring med Mölle~g · är av
,vid. sagda tidpunkt· högsommartid ·
mycken mera prima ull · än vad
1
!och känner sig störd fram till kl. .
'sOm kanske allt för. ofta för'ekoml24.00, så bör den inte vara -bosatt 11
I i en känd turistort sommartid: ·
.. At.t det för. ~nnehavaren kan bli
tänk1'>a-rt att,, .helt upphöra med
dansen. jir ·fqllt · förståeligt med
tanke pä, de llöga kostnader som
förekommer med musik och allt,
Sllmtidigt som entreavgiften icke
kan ställas .i proportion härtill då
danstiden är så kort.
Representanter för Mölle Muni·
cipalnämnd! Vakna upp och tänk
på. samhällets fortlevnad som en
~tor turistort och pröva så pass
viktiga avgöra'nden med modern
inställning och de krav som här·
. till lägges - förmenar vi ung1domar som icke har råd att dansa på guldkrogarna · i orten, till
ivilka ~i lämnat danstillstånd på
avsevärt längre tid.
Det fordras en förklaring - '
och en vettig sådan - varför
dansen hotas upphöra . på den 1
genom tiderna äldsta dansrestau- ·
ranten i Mölle."
TROGEN
MöLLEBERGSGÄST
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'3runnbyfädema hade, intFessant , .
debatt angående flygplatserna
Brunnby kommunaltullmiktlges sam-, ·· Hr · Wllhelin-I;"liiillqVIST fann det · Till. slSt. ·tyckte- tridglrdsmllstUe
mantride med skogsmistare Erik A. ! egendomligt att Brunnby som. enda Knut Roaenqvlst att det var ett fÖI'
Erlkaon som ordförande blev en
kommun 1 Malmilhus lin är anmo- fllrllgt "ryande". VW herrarna vara.
fir pi nlgot över en timme. Inga dad att g1 med och de övriga skulle med om att ligga vatten till osa på'
voteringar förekom denna glng, trots, backa ut; Han trodde att det skulle andra kanten I Bräcke? Det flr vi
att flygplatsfrlgan stod pA dagotd- : bll andra flygplatser t Malmöhus Hin göra själva och avlopp har vi inget.
nlngen som ett nog sA brännande, och sA gir vi en annan väg. Jag tycEfter denna· salva var man fllrdlg ·
ärende. SA föll flygplutsfrAgan lge- ker vi skall avvakta fast det Inte rör att fatta beslut och det blev l en·
nom och kommer väl sannolikt· 11;ate. sig om sA stora summor. VI kan llghet med kommunalnämndens förupp Igen I vad avser Barklkra. · p spara dessa pengar om det Inte blir slag och med upphävande av det
Deaförlnnan redogjorde- kommunal-; flygplats i Höganäs eller Hälslngborg. gamla.
kamrer Knut Freigard för det it· Han yrkade avslag Ulls det ljusnat
Skola
•---- fi"--•-,;.
hoDom vid förra sammanträdet g!V. mer 1 dessa frAgor.
t,-re....... - ....
na utrednlngsuppdraget. Han hade·
Fru Wlttander undrade ocksA Vill' om ändring I organlsationsplanen för
skrlvlt till flygplatskommi- •och för man skulle g1 och ligga pengar kommunens ·skolvilsen bifölls. utan
frAgat 1 vDken utsträckning · l,fen pi en flygplats 1 ett annat lin dA vi debatt och Innebär endast att tlllandra kommuner bifallit framstlll. har Bulltofta. Det lr kanske tlci stye>- synsllrare skall finnas vid de akolnlngen om bidrag, hur omfördelning. ken 1 Brunnby ·som flyger. Brunnby anläggningar d11r de skall finnas en·
en skulle drabba, dA sA mlnga . kåm- avfcilkas för varje 1r och vt vet ju llgt folkskotestadgans paragraf 1GO
mun&T visa•· sig vara negativt il>allll- Inte om vira barn vm flyga.
eller dllr det finns minst tre kl. . .
da och om bara de kommuner tillHr Nllermark yrkade blank avslag ndelnlngar.
frigats som varit representerade vid och hlnvlsade till att SJ har bekväm
Skolstyrelsen hade ocksA fllresladet första sammantridet. Nlgot 8Var bllförblndelse till Bulltofta frAn Bill· ·
hade han Inte fltt pA denna skrivelse slngborg, var1frAn ·ocksl utglr tvA glt att kommunalnlmnden skulle
men 1 stlllet hade clet omtalade om- soviagnar som man kan Aka 1 och överta förvaltningen av Fjlllsstorps
fördelnlngssammantrldet hl111ts, och koDiiDa .fram till Stockholm pig och och Arllds skolhus den 1 .lul1 i Ar
kommunalnlmndaordf. Sture Nllsami utvilad:'·
men kommunalnlmnden vWe bara ta
hade som ende representant frAn niHr Folke Llljeblad fann det Ull- Arllds akolhus vid denna tidpunkt
gon kClmmun 1 Malmilbus lin _fltt fredstllllande att sA mlnga denna och vänta med FJlllaatorps Ulls nimnsvaren med alg hem pA fri.gom,.; . , . glltg slutit upp kring avslagstanken. den hade gjort utredning, som den
Hr Nllsson kunde nu lnfllr fU11- Intet nytt har egentilgen framkom- vWe ha fullmakt till av fullmäktige,
mäktige omtala, att man Inom kimt· mit och det hade varit onödigt med dA FJlllastorps skolhus iinnu anviinmi!Wn ansett de som Inte svarat: för all denna dispyt . 0m flygplatsfrigan. d• som väntsal för barnen dl. de
negativs, att Brunnby vid fall_ ..av· VI kan g1- före ·p1 andra omrAden akall"lka med skolskjutsen,
•
positiv lnstllllnlng Inte skall bell\StBS· och spara blir.
' Hr C?onberg förklarade att skolmed mer In som först begärts iqi:li
Frlgan föll sA pA enkel omrllst- 'aQ'relsen inte vWe ha byggnaden enatt Angelholm och dess grannko"""'1u- nlng och med stor majoritet.
dast fllr d - llndamAl och kommuner 1 Krlatlanstads lin skulle ta Jll8J'"
nalkamrer Fraigard efterlyste remlssk<latnaden genpm bortfallet av. kOtn.Löueärende
debatt med direktiv för kommunalmunt;r T -Mallp.öbus lin. De kouiviPnlmnden. SAdan kom ocksA och
ner som !iite·~ med pA det fil'lltå
Lönenimnden hade begärt tullmakt n•l!UIC!eman Henry Svensson kunde
sammanträdet 'l. flyjplatsfrlgan lnlf'le att · bmluta om Ulllmpnlngen av de upplyaa att han hade :framstllllning
kommi'* ; Inte· ansett det lönt ait avtal får kommunernas anstlllda, frAn sextio arlldabor, som ville att
i'llkn
.
.
. som kan vllntas föreligga · som resuJ. k
de
':::'
tat av centrala förhandlingar i juni
1
·• hade Inte heller velat propagera mlnad. Det skulle annars ta alldeles för sammankoinster. 1 Arlld ' dA man
bland dem för flygplatsfrAgan oCb för 1Ant ticl Innan de nys avtalen eljest lr hlnvlsade till endast hotell.
Inte senare tlllfrAgst dem. Hr NU. skulle kunna tlllä_.. Futimntlge BL L mAndagskluhben som lir livson hade dock meddelat att han an- gav den ~~.,!·~- ~oirenbeten' llt aktlg och gör mycket nytta behöver
sig det tveksamt om Brunnby ~ iÖnen1milden. som ocksA kommbnat- en plats att IBDllu pL Skulle man
gll med.
· :·
nlmnden hade tillstyrkt.
.•
J llll)ja vWe SV8IUlllOl1 att en för llndaI debatten fick först nämndeman
:
mllet 1 Arlld bildad förening skulle
Henry Svensson ordet och sade ·sig
V a - oeh avlopp
: fl förh-sriLtten. · ' Skolst;Jrelsens
med intresse ha tagit del av ref.,,,a.
Kommunslnimnden hade lagt fram ordförande Gunnar. Levln menade att
ten frAn omrördelnlngssammanträdet nytt förslag till reglemente och be- utredning miste .till;. men att akolsamt att det htte skulle bli nAgqn stämmelser för vatten- och avlopps- styrelsen Inte .kan · :tvingas att ha
kostnadsöknlng för Brunnby. Det"· är verket i Nybamnslllge. Nämnden hade byggnaderna llngre: 11D den sjlllv vill.
vill. 1 alla fall ovisst med BarkAkrli under sin överläggning sysslat med Det blir billigare att. bygga vlntkudl det visar sig att Hälslngborg· inte frlgan om anliggningen och under- rar för barnen.· Det "har talats om
gir med. Det 111' ej riktigt atf ·gA bAllet av servisledningar och hur att blbehllla ·husen för aammankomsöver gränsen i denna angelägenb41t. ombesörjandet och bekostaqdet blir- ter för religiösa eller andra förening·
Det lir för långt ut I det blll och _det av skulle fördelu mellan kommunen ar, men vi -kan vill inte ha rld att
Ar för övrigt bara turister som fly- och fastighetsägarna. Dl man bygg. ha medborgarhus· i varje vrA av komger. Alla komntuner 1 Malmöhus lin de för vatten och avlopp hade man munen, dl yl Inte har rld att bygga
bar gltt lfrln, varför skulie dA dragit fram servisledningar till be- ett centralt.
Brunnby gA före. Det kan inte :Vara byggda fastigheter Intill tvA meter
Ordf~en ansAg ·'att akolhuset I
Brunnbys angellgenhet att bidra till frln husgrund och fltt detta med- Arlld hade bra lllge oc;h skulle kunna
en flygplats i Bark.Akra. Avslag. .
räknat i de statsbldragsberittlpde inbringa en vacker slant vid förHr Bror Persson hade samma ine- kostnadernL . Detta llltet 11g 1 fort, dlJnlng, men undrade ocksA om ej
nlng som Svensson. Han stlllde till- sättningen Inte göra, Kommunal- p0Uskontor och eventuellt postkon·
tro till Höganlis flygplats. Det dröjer nlmnden hade efter omröstning före- tor kunde kollllD!' 1 skolhuset I Arlld.
säkert Inte mlnga Ar förrilA vl har· slagit tullmäktige att bmluta att
Hr Evert Larsson menade att man
linjeflyg 1 Höganäs och till dess gir servisledningen 1 sin helhet
för- skulle tänka alg noga för vid utdet lika bra med Bulltofta som blndelsen med gatuledningen skall tidningen Innan man avblinde alg
Barklkra. Avslag.
anses tillhöra tnstallationen.
byggnademL Det kan vara bra att
Ordföranden, hr Eriksson. menade
ar Bror Persson frlgade nu ....., ha för bygden för olika ändamAI,
att Brunnby hade anslagit 500 kr för man lindrat det reglemente llODl även om det Inte blir al mycket au- tUI utredning om flygplats 1 Hälslng- fUllmllktige en glng hade antal(lt.
vint.
borg. Blir det emellertid flygplats I
Kommunalkamrer Freigard upplysOrdföranden höll med härom och
BarkAkra flr, som jag tror, Hlilslng- te att IJlnsscyreJsen vägrat faststllla särskilt vad det glller FJilastorp, där
borg oerhörda svlrigheter. Det finns . ett reglemente som Innehöll 81 mlnga man har långt till lokaler. En förheller Ingen möjlighet att ordna cl- : bestlmmelser som det tidigare an- enlng kan eventuellt fA ta hand om
vll flygplats I Höganäs. Det blir tagna.
vattenbyggnadsbyrAn hadll skötsel och vlrd, dl man Inte kan
kolossalt dyrt att anlägga dl det !ute sA fltt 1 uppdrag att revidera och tlnkas fA sA mycket betalt .för FJil·
finns mllltlrt flygfält. att tlllgA. ~tt man hade behandlat frAgan tvA glng- lastorps skolhu&
anllgga. flygplats pi annat bAll än er i kommunalnämnden
Till sist beslöt fUllmlktlge att kommllltärt flygfält ·b1u· · niii.Jlgcil""tnOtl·
Hr Persson tyckte 1 ·alla fall "att munalnlmnden skall överta Arllds
bllnsyn till slikerbetsanllggnlngar och det blev ori'ltWsa mellan gamla skolhus den 1 .lul1 och att man enbelysn~ m. m. mlnga tusen k1"bor fastigheter och de som ~ llgt kommunalnlmndens förslag skall
dyrare än dllr dessa saker finns, och oclf" särskilt mellan femton bliiild ·vllnta med FJlllsstorps akolhus Ulls
han hlnvlsade Ull samma övervägan- dem som köpt mark av kommunen utredningen, som nämnden ocksA
den I östra SkAne. Han ville Inte pl·. och fem som redan byggt.
· · ·'
fick i uppdrag att göra, är klar.
verka, men cyckte att det Inte var ' Hr Freigard meddelade att allal
Mera
sA· llngt till BarkAkra. Flyget lir en kontrakt binder köparen att betala:
·
va.
·
tlllgAug för bygden. och kommer att avgifter som faatställ• genom tua
EfterAC tol( hr Eljler Nilsson upp
gA oerhört framlt. Höganls kommer eller reglemente och att man I efter.' frlgan om man Inte kunde fl ta
Inte att fA samma möjligheter '80m de band flr ta ut vad kommunc lagt. vatten ur v11ttenpost.er och sli)ja till
stora flygplatserna förutom att det ut, och ordföranden menade att det bl. a. ~ölle, där vattenbristen lir ~
blir dyrt. Det ligger naturligtvis Häl- alltid blir svlrlgheter vid överglngar stor. En hel del resonemanc förekom
singborg i fatet· att det Inte blivit mellan nya och gamla ayatem. Detta. I denna frAga och Henry·. Svensson,
nlgontlng av med d!ss flygplatsfrlga kan· emell~d Inte tagas· med 1 ett Wllhelm Lundqvist, Cronberg m. fl.
och därför vill staden Inte ·vara med regtenWite. , Det 'ilr en stor fördel · tyckte att nlil1!Jlden skulle fl 1 uppi BarkAkra. Hr Eriksson hade Inga för nybeb)'igelse att sllppa !ia be- drag att undersöka om man Inte
· större förhoppningar pi flygplats I kymmer .föl- vatten och avi-. Stats- kunde ta vatten direkt ur kommuHälslngborg.
bidrag \J.tglr Inte om vi drar led· nens brun'.'ar I Möllehissle, vDket
Hr 'Carl Gustav Cronberg trodde pA nlngar .IU>da fram till fastlgbeterna. ;ocksA blev fullmä_ktlges uttalande.
en framtida autostrada frAn Brunnby Kommunalnämndens f6rslag"·är bra
'Öl
till Angelholm och ville dlrför och överglngssvlrlgheterna lr inte ! ,
.'
vara med om flygplatsen vid Bark- av större. 'storleksordning.
'· Avhimlllll'Sa_försliljn!ng· ·av öl I
Akrs, som han för öttlgt anslg ko I I Hr H!lermark cyckte att kommu- .stsand-.,;;f-61kaffiir, Ingeborg 1
. ma att betyda myfi.et för bygden". nen ku~I' besluta om undantag .. och ·~derssob
- n,
.., · ölutskänkning pA
. Vi skall ej Jämställa osa med Hlll· träda 1n· ~Id sllrskllt stora kostnader ·.rn·..,.u. bhotellet.. !lf.:~~ktes utan
slngborg och anslaget lr begränsat. för servisledningar, sAsom dA man r • "'8tt efter
· förslag frAn
För övrigt lir Brunnby den kom- skall anlägga. ÖV'!l' ·väg 45.'
nykterhets- och''kommunalnämnder.
mun som ligger närmast Aligelholm.
Hr Persson kom Igen · oCh tryckte
Bifall Ull framstlllnlngen.
\p1 orättv!Ban mot · c1,e;'-...:~bland
kommunens tomtköpar•H
·
?. ~
"/.. i C. .
de femton.
• · ''!!'
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Hört och Hänt vid ~Kullanäsan

Badortslivet i Mölle koncentre- några större·':arrangemang på en
ras således givetvis vackra dagar .tid, men gem>m. lotterier och väl. kring stränderna och hamnen. villiga bidrag har man kunnat
! Hamnen är det naturliga centrat lägga pengar till den hopsamlade
hela dygnet som, då man gärna kapitalet ?Ch underhålla vad som
dröjer sig kvar där sent. Och de tidigare g1orts.
idoga fiskarna tar vid i dagbräck- I år har en medlem av klubningen. På kvällarna. är det åter ben, som inte önskar bli nämnd,
ett annat· slags centrum kring skänkt ett vack~rt handarbete
nöjesanordningarna mitt i byn. som . gått på lotteri. L~ttern!l har ~
Det lugnare familjesemester]Jvet som alltid me!;l dessa f~na _vmster ;
försiggår nere på områdena kring gått som smor. Lycklig mneha- .
Värnen . och uppe på backarna. vare av vinsten blev länsassessor J
Familjer hyr . gärna ·eller skaffar Lennai: Lilja frän .~ristianstad, :
sig eget och husen står praktiskt som val dock får no1et att dela I
taget llka fulla som under den tid vinnarglädjen med sin fru.
1
uthyrningen av nattrum stod i
Lil_jas .håll~~ också på att utb.~- ;
sitt . flor. Huvudsaken är ju att da ..sig till kanda ~och g!ada mol- I
var och en får ut av sommaren lekannare och ·vanner i det att I
vad han eller hon önskar.
. det är sextonde sommaren i Möl· 1
_ _ ....._
.
.·
. ,
.
le, som avverkas nu. Vi lycköns- J
trogen möllehabitue är skå· kar till vinsten o~h hoppas pä
.despelaren AxelHögel·med maka. återseende det SJUttonde och r
Hr Högel begår nu sin femtio- många andra år.
· 'första möllesemester och ·skulle
Är det någon som tycker att 1
nog inte kunna tänka sig en som· det är snyggt och fint i Fägelvi· I
mar utari att få hälsa på i Mölle ken .~å bör han väf också. ~eta att !
·och säga god dag till den torsk, det ar sonen Christer .LllJa som ,
·som han påstår alltid står och står för den detaljen.
!
väntar på honom och blir ledsen - - J
om han inte kommer.
Under tiden sjunger borrmaski· ,
Högels och några till är .väl de- nerna sin ~ktfasta sång än pä I'
som utan att vara möllebor kun-. det ena och an på det andra stäl·
nat följa en halvsekel lång · och let. Det är omöjligt att säga fö~ I
intressant utveckling i badorts- hur mycket peng.ar som . lagts i .
och fiskebyn. Vem fångar och vattenborrar.' i sommar. ~en i 1.
stoppar upp den högelsKa. torsken många fall har de inte blivit dytill ett möllemuseum vid ruffen ra och gett rikligt· med .vatte11.
exempelvis.'
En del fastighetsägare har slagit
.
sig samman om potten· och på .iå
- - - ·
För första gängen på länge kan sätt nedbringat kostnaderna. Vi .
man åter på Mölleberg ta in som kan väl dock våga gissa på flera .---,...
turist i det att· den nuvarande ~~tusentals kr~?or som på · detta man räkna ränta . på nedlagt kainnehavaren ändrat om de fasta satt nedlagts for anskaffande av pital .kan då de billlgaste borrorårslägenheterna, som kom till un- vatten.
·. '·•.
.'
na jämställas med anslutning till
der fabrikstiden på Kullahus, till .En del fastighetsägare menar centralt vattenverk, . men så till·
sommarlägenheter. . Högels . har att samgående. mellan grupper av kommer v:attenavgifterna. De dy·
nästan som premiärgäster utnytt- fastighetsägare är en starlc mot- raste borrarnas förräntning och
jat denna möjligliet oeh trivs bra. sats . till . allmänt va~tenverk, då underhåll . torde vida överstiga
·.
·. .
det givetvis lcostar. pengar i bå<ia anslutningsavgifter och . vattenav·
- - Förre ägaren av Grand Hotel fallen men i det förra inte kos- gifter om . vedE!rbörande· står en·
c;lirektör Gunnar ~k· ·so~ så för- tar några vattenavgifter förutom sarri. En dyr "ensam" borra kan
tjänstfullt upptrjidde.. vid mötet skötsel och underhåll. Andra me- således vara att spela på lotteri
om Mölleban~~ i v~as, .~ inte !!ar atJ; borrarna i en ~ramt~d om det .in;te firins vatten på borr·
heller nu .gl~~t sin förra verk· mte heller kommer att visa S1g platsen· och ·har· man väl börjat 1
samlletsplats.. Han och makan pålitliga och så får man då sörja måste man ju fortsätta för · att
har tvärtom också skåffat sig ~h för total vattenförsörjning:
inte de första pengarna skall vara
sommarlägenhet i Mölle för att Den billigaste borran vi hört bortka.stade "på de· översta metrar·
tå koppla av i deii sköna naturen talas om kostade c:a 1.500 kr och na.
...
.
1
bär.
,
.. , ::
den dyraste omkring 10.000 kr.
Här som eljest måste väl en ge-'
Eks tycker det ·är särskilt trev· Sedan kan det väl bli' någonstans nomtänkt kalkyl över vad den
ligt med badet i Fågelviken och var som helst mellan eller över färdiga varan kostar pr kubikmeden upprustning platsen fått inte de talen. En anslutningsavgift ter vara avgörande med alla kost·
1
· minst genom Fågelviksklubbens kan väl kosta mellan 1-2.000 kr nader inlagda.
insatser. Klubben har inte haft och så årliga vattenavgifter. Skall
-GQ. :

En

-

·-------u--- ________ ,

~_!! 16rClag D Juli 1960

Hört- och Hänt vid Kullanäsan

riska förhållanden.· HembygdSvän- i
nerna kan åter skatta sig lyckliga ·
Båtägandet och .seglarlivet har,görande och låtande skall avskri· över att detta specialintresse fun·
enligt samstämmiga uppgifter gått vas.
nit en utövare bland traktens egna ·
väldigt framåt vid sidan av bili.s- Munlcipalsamhällena Arild, Vi- söner.
·
men. I Mölle hamn kunde härom- ken och Mölle kommer härefter
kvällen de många vackra segelbå- inte heller att vara 111edlemmar
tama och kuttrarna ge syn för sä- i Höganäs pollsförbund. Denna
Anders Mölleryd har ocks1 gjort ,
gen. Praktiskt taget hela hamnen Institutions förordning kommer ett exklusivt särtryck omkring
är full av båtar på kvällarna och därför. att ändras och de från mu- bärgarlagen i Kullabygden, som
lsamhäll
edamö
trycktes endast i 25 ex, vilka alla
ger genom sin närvaro ett livfullt nicipa
ena valda l . ter- donerats. Detta är ockSä. :·intres- :
och vackert Inslag att .titta på för na i förbundsfullmäktige flr for- sant och värdefull läsning,:.o
... m en_· ·
turistkollegerna i bilarna på hamn· mellt omväljas av kommunalfull·
planen och för den stora kvälls- mäktigeinstitutionerna eller ersä~ viktig institution för ~olkriingen i
flanerande allmänhete11 på pi· tas med andra. I i!n hel del re- 1. Kullabygden som:glr ~- äq. ·
rama.
.
missfrågor angående ordning och da sedan s. k. roV'bål :tändes på
tillstånd kommer remisser inte P1;at.sen för nuvarande Kul:leJJS fyr,
E~ bamnStyrel:seJ_ls beslut med heller att sändas till municipalsam- Till detta arbete. har bl. a. fru
mumcipalänmdnens instämmande hälleila
ktat tt Iänsstyr Isen Anna W!!ssman i Mölle bidragit
och sanktionerad av J.änsscyrelsen
• oa
a
e
ed ån
pgifte
·
med stöd· av den nya ordningsstad- m
m ga up
r.
.
skall tavlor sättas upp på hamnar- .
fö rik t dan fastställt
Den som brukar intressera sig
marna att obehörig fordonstrafiJ.t är gan . r . e re
exem· för operett och om .somrarna bef~bjuden. de~ kommer i fortsättr f;J~ lokal ordningsstadga för vista de alltid trevliga operettkvälnmgen att bli ändå trevligare att
·
,lartJ.a . i Högaµäs kommer säkert
promenera pl själva piren, då all
ihåg ·Läderlappen 'fråii" 1957 .och
okynneskörning kan avvisaS. En Skriftställare Anders W. Möll~ i Stina Brita Melander, som då gjordel sådan har förekommit till ryds tredje bok om Mölle-Kulleli de huvudrollen. Fröken Melander
ohägn för både fiske och flanörer. är nu under tryckning. En titt, i ,är_ n~ei:~. fast, ~~d på
Vad gäller själva ordningen så· manustkriptet visar att den kom- 1statsoperan ·i .Berlin och, J&rber&Z
som den administreras enligt den mer att bli mycket intressant och ,der·sQm_bist. huvudrOllen .. i Rosanya ordnizl,gsstadga har munici- ägnas bl. a. tiden efter :Karl Xll munde till festlv:aI~. · ,Hen fii-ar i
paisamhällena i övrigt upphört att och dess inverkan och villkor för Ar sin seJiiester på ·aran.d· ·Hotell.
finnas till enligt ett i dagarna från folket.och livet i Kullabygden. Vi· i. ·14ölle ocli' 'finner; :Kullabj'gden
länsstyrelsen utsänt pm, som grun· dare fmns ett innehållsrikt kapitel o.ch Kul:la~r.g underbart vi(ckert._
daS på en proposition i december om Bökebolet i Mölle och ~ IHcin ·upps,~tar' Vis~~ ·häj s~
förra Aret och beslut av riksdagen. skatten på Kullaberg. Vad ·gäller mycke~. att 'hon är 'Starkt'·be . . ·
Det Innebär ·att detta viktiga om.- det sista kapitlet har Anders Möl- på :at~ .. Sk~ s?-g,. ~ot>Efget ' ..
-råde helt undandragits den munlci· leryd tecknat upp allt vad ·~ trakten ·för att :riilr som helt och·
pala självbestämmanderätten. Det hört och vi finner det synnerligen för. längre tider- kum:ta dra sig -~~
anses ·nämligen att d~ nya ord· Wlfredställande att så skett och baka och njuta av·tlllvåron i.Kw.-·
ningsstadgan ändrar den grund att det sagoomspunna på Kulla· fii:bygden.·
·· ·· ·
·
I.
varpå municipalsamhällen i detta berg ytterligare bevaras.
. Stina:-.Brita Melader hat : haft
avseende en gäng uppbyggdes. Den tredje .delen av boken om stora f!-'~änpr- up.der ·-~-- 4t
Däremot innebär det icke att nya ~ölle-Kullen är hållen i. en ~t vid Stora reatei'n i ·.Göteborg,. in~ .
munieipalsamhällen kan bildas lättare stil än sin fö~e oCh lian> hon. som m'åliga andra' locka~
. omkring ordningsstadgan. Men det- är slledes ägnad. att utgöra en
4es•;u~4s :och:.'t,lll· operan; :Vid
. ta går man som bekant inte med got lätt~ läsning. Intressanta ur- stiltsoperan i. Ber.~ . ~ar _hon. eil
på .. heller, då munieipaliilstitu- kunder och_ faktiska uppgifter sak· 7~ huvulh'ol.lef/'.axtueila ·samtitiDnen enligt alla myndigheters nas för den skull inte om ~ i:Ugt.·.,
: ,;·:, , ;·.
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av ttirist-1 mycket stor..·Gatuchefen Lennart
säsongen står inför sin avslutning Bomberg, som bor nära hatnnen,
.i och med augustimånens och håller på att' arbeta med· det av
!kräftornas intåg. Fortfarande är hr Carl Gustav Cronberg väckta
! sommargästpub~n. dock i Mölle förslaget till ordnande av parkejstor och man dröjer .sig i allmän- ring och cirkulationstrafik på
het kvar så länge som möjligt in· pla~en. Det vore nog inte ur. vä1
1,nan skolorna börjar.
gen med lite anordningar för. un\ .· :Möle varmbadhus avslutar som- derlätta.nde av fordons tillfart och
, marsäsongen den ·20 augusti i och uppställning. Med hänsyn till de
1
med . att öppethållandet minskas nyss uppsatta skyltarna får man
ner
till två dagar i veckan och kanske i alla fall tänka 'om· jfall
1
sedan i september till varannan ner trafikmärken skall sättas upp
vecka. J>et dåliga sommarvädret om det inte är absolut erforder1,J:iar fört med ,sig . att. bl a. juli ligt. Kanske det kan oldnas med
imånad varit den bästa, på mycket andra markeringar,· t. ex. på marilänge. Antalet badande har yarlt ken eller liknande.
~stort och i .avgifter räknat så har
;det k01nmit in nästan lika mycket I den· alltmer tilltagande debat1på denna månad som man brukar ten om högertrafik funderar vi
1
kalkylera med på hela året. Inget lite på alla de danska bilister, som
\ ont som jnte har något gott 1?11!d besöker Kullabygden och berget.
, 1jsig · · ·
Enli~ vår mlnnesstatistik är det
__ De av Mölle Kvinnoförening ingå eller kanske blott .någon en' iskänkta badkaren h.ar också varit staka olycka som skett på grund
\ 1 gång nu några månader. En be- av vänstertrafiken i exempelvis
1 1svärllg sak är dock · saltvattnet, M6lle. Man kan inte låta bli att
\ lsom tär hårt på både gammal och göra reflexionen som en eloge till
inredning. Fru Hillevi med alla våra bilande danska vänner
1, lny
!maken Percy Molin, som i många här. De har verkligen kört ytterst
· ~r efter gamla fru· Molin skött om hänsynsfullt för ett så gott resul·
'. ~badhuset. lägger dock ner ett gott tat, trots att de kommer sä mänga.
arbete på att hålla· det hela i. ordMen så älskar ju också danskar.; I g och kämpar mellan varven na Kullen och är här som pä sin
:,• j'tappe~mot angripandet rost.
mammas· gata.
' . 'Den .intensivaste. delen

.s

n
b

ii

Il
d1

v

~

I

+GQ.

D nya trafikskyltarna på ham·
nen om obehörig fordonstraf.ik
har nu kommit upp. I och med
'det fär ingen "som inte har legitimt ärende köra eller cykla ut
på hamnarmarna till förfång för
.den rörelse, som skall försiggä
.där. Man kan inte påså att den
:överallt och inte bara på hamnen
i Mölle yäxande floran av förbudsskyltar är vacker, men den tycks
vara nödvändig i och ~ den allt
mer ökande trafiken. Det är givet1 vis inte förbud fört. ex. fiskbilar
eller liknande att hämta varor pä
kajerna. Om seglare och andra behöver forsla varor till och från
båtarna ·fär det givetvis också försiggå, e\ entuellt ' efter tillständ
frän hanrnmästaren.
· Hamnplanen är en av Mölles at·
traktioner och biltrafiken där är
1
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Planerade vattenverket
·
vid Möllehässle utreds.

1

Brunnby kommunalfullmäktige niska utredningen för detta vat- i.\
sammanträdd.e i går efter som- tenvl:!rk. t!tredningen skulle. upp. ;I
maruppe~et.
Förhandlingarna dragas. åt civiling. Gösta Gott. .
hölls under ordförandeskap av ·schalk, Hälsingborg. :
, ·1
skogsmästare Erik A. Eriksson.
Under diskussionen· ansågs att : !
Kring frågan om det planerade kommunen borde tillvarata vattvattenverket vid Möllehässle blev net för egen räkning. Det upp).ys.
det en timslång diskussion.
.tes emellertid att det trippelaVtal
Äl'endet hade föranletts av en som finns mellan Höganäs; BrUnn· '
he~tällan från HögatUis stad att by ~h Väsby går ut på att man ; ~
Brunnby snarast måtte igångsät- skall hjälpa varandra och bygga.
ta anläggandet av vattenverk 1 upp vattentäkterna i mån av beMöllehässle. Kommunalnämnden hov och sedan sälja vatten om det
hemställde nu att få· päskynda i:Ie finns överskott på varan. KN fick
redan inledda förberedelserna för begärt tillstånd om utredningar. i,
säkerställande av komtnunens ärendet. .
., _
l
rätt _till vattenuttag i MöllehässleVi återkommer till övriga frådalen. sam.ta~ igångsätta den tek- gor.

.

r

I

I
,..........,
:i
;:

-

")- ~ JJ\ lJ

~-h~

.

. N ST fredag 2 sept. 196~.

ång vattendiskussion

l

Brµnnhy

vid fädernas första "höstsession

1_'~

\~

Bninnby'itommunalfullmäktlgeslkänsla av att vi i viss mån bllvit,ning. Kommunen skall endast garsammanträde under skogsmästare lurade på avtalet med Höganis. dera sig för sitt vattenbehov m~
Erik ,A.. Erikssons ordförandeskap Om Mölle ej har vaknat inför be- inte stilla sig _avvisande·. till Hoföriöpte snabbt och utan diskus· hovet av vatten får vi se tlll att ganäs.
_
sion i ·alla nio ärendena utom ett. mölleborna får sin chans.
Hr Freigard forklarade·attkom.
Och det rörde'. inte bara den ak·
Ordföranden erinrade om en ut- munalnlmnden inte tänker sätta
tuella frågan · om vatten för redning som syftade tlll att Brunn- igång utan att ärendet skall beBrunnby kommun från Möllehäss- by borde ha allt vatten för egen handlas av fullmäktige och inte
ledalen utan vattenförsörjningen i del från Möllehässle men att vi heller göra nåsat förrän det varit
både Höganäs stad och Väsby måste uppfylla ingångna avtal. sammanträde mellan de berörda
kommun.
Kommunens rätt har genom av. kommunerna. Distrlktslngenjör~
·Om kommunalfullmäktige inte talet bevakats, då det i annat fall anser som nämnts att man bör
nå
1nran vill komm
hade varit den sökande kommu· sätta större pumpar i Hulta. Det
::!:!:'ämn~1:i ~skynda d~ inledd~ nen som fått rätt till allt vattnet blir dock in~ ~enlngslöst att
förberedelserna och sätta igång även i Möllehässle.
bygga ut .Mollehässle om man
teknisk utredning av vattentäk· Hr Rosenqvist återkom och pA· som väntat kan anta att snart
ten. Så var grunden lagd för en pekade att det var Höganäs som hela Nyhamns!ABe anslutes till
verkligt rinnande överläggning var den "brydda" kommunen. vattenverk~ Vi ~ säkert pum·
tten
Ordföranden höll med om detta. pa vatten billigare an 25 öre kbm
0
~~wia1kamrei· Knut Frei· Kommunen skall tillgodose sitt som vi nu köper för.
,
prd inledde och pekaae pA de eget behov antingen det lir Möl· Ordföranden . meddelade 1 en
åtagaru;len. som ·gjorts: ·i :trippel· le, Arild eller_ lantbru~re•. men längre ,i:,edogörelse, att avtalet var
åvtalet samt att· alla förbere-del· överskott kan gå till Höganäs så till ekonomisk fördel för kommu· 1
ser tar tid innan frågan etter ut. länge Mölle eller Arild inte be- nen•. .Hade. avtalet inte kommit
redningar kan komma igen· till gärt att få vatten från Möllehilss- till stånd hade Höganäs över hufullmäktige som· ett. förslag. Mot le. Man vet ingenting om Mölles vud taget inte haft skyldighet att
utbyggnaden i Möllehässledalen avsikter men det sägs att det sälja vatten till Nyhamnslilge. Di
har dock länets hÖgsta myndig- finns brunnar som ger mycket hade vi sjlilV& måst bygga vathet, distriktsingenjören i Malmö, vatten. Men vi skall inte handla tenverk och basera kostnaderna
inlagt sitt veto i det han tycker så att kommunen bllr utan. Att på en Utent förbrukning. Alla kan
att man först bör försöka med vattentäkten i Rågåkra gått till tänka sig att det hade blivit mycstörre pumpar i Hulta och ta ut Höganäs får väl anses vara en ket dyrt för Brunnby och kanske i
.,"n,'13
mer vatten där. Det har varit gammal synd som kommunen inte 25 öre litern som nämnts oför- iJ b r 7
::-<, f ~
mycket tveksamt kring vattnet I kan lastas så hårt för. Det var happandes tidigare. Däri ligger
Höganäs som visserligen inte är mest aktuellt med vattenförsörj- Brunnbyi;: favör. Trippelkommit..,. (I), '
av dålig kvalitet men medfört av· ningen inom städerna di och inte tm lir eJiiga om utbyggnaderna i r
sättningar. Dessa har emellertid på landsbygden.
den mån de behövs. ~ag är över- MöUe är avskräckande men inte
uppkommit genom att man. lind· Folkskollilrare Gösta Svensson tygad om att om Hoganäs kun· ledningen till Möllehässle. · ·
rat den tidigare strömriktnmgen talade om att tanken inom kom- nat ordna det så så ~de de låtit
Efter denna långa vattendlsltusi rören. Det kommer alltid av- munalnämnden också var att man Brunnby fätt Hultavattnet och sion 1. den som ordföranden ut·
sättningar i rören. Om man emel· skulle försöka ta vatten i Hulta sjlilva behålllt Brunnbyvattnet, tryckte det våta sommaren 1960
lertid ändrar strömriktnlngen loss- i första hand. Nämnden har tänkt ~ Brunnbyvattnet är så mycket skred man si till beslut och an·
nar dessa avsättningar och man sig att man skulle säkra rätten bättre. Han sade sig hålla med tog kommnnaJnämndens fram.
får ett grumligt och missfärgat att få ta .vatten i Möllehässie och dlstrlktsinge~jören om att hälla stlillning · även i vad avser anta.
vatten. Man kan emellertid tänka ordna med markköp och sederme- på Hultas större utnyttjande. Om gande av civlllngenjör Gösta Gott·
sig att det kilnske kan ta tre ilr ra teknisk utredning. Det tar lång man inte gör så kanske Väs'by schalk som utrednlngsman.
.
innan en utbyggnad i Möllehässle tid både i vattendomstolen och att blir den mest lidande parten som
kan vara klar och då· kanske ana få tlllstånd att köpa mark från annars bllr ensamma om att. ta
Av de andra lireJulavsilttnlngar i rören hunnit losS: x;rapperups fid.e~ommiss. Detta vatten frln Hulta och så f~ dyra· kan nämnas- att kommunalfnllna och tråkigheterna·:-11!-ra undan-; bör ordruls så. tidigt som mö!llgt. re. kostnader. Det är möjligt att mäktige utan erinran aodklinde
röjda. I varje fall skall. man av· Trädgårdsmäst. Wllliam Lund· vi får bygga i Möllehässle för I årsberättelse och förvaftningsbevakta ett sammanträde mellan de'. ;qvist a~g det. vara angeläget Viken men det fAr bli en kom- rättelse för AB Kullens Havsbad
tre kommunerna, då distriktsin; för Höganäs att fä. det fina· vatt- mitt&ak. Jag tror nog att det och beslöt ansvarsfrihet. På förgenjören skall vara 111ed och säga. et · från Möllehässle. Brl.µlpby skall gå att få en samförstånds- slag av nykterhets- och kommu·
sin mening i saken.
. . ~r· gardera sig för_ att få behillla lösning även om det kan bil hår- nalnämnderna tillstyrktes också
Trädgårdsmästare Knut Rosen~ mtt v~tten.. Men ...om ut~ggnad da bud. ·
tlllstånd till ilrsutskänknlng av öl
qvist tyckte att man hade avver-: kommel;". till stånd.hör den-ll;blyttHr Henry Svensson undrade om på pensionat Strandhem i· NY·
kat dagordningen i sil snabb takt' jas f?r leverans av överskottsvat. det till Brulµlby levererade vatt- hamnslilge.
·
tidigare, att man gott kunde ägna: ten till& ;lltlölle och·Arllr:l:trommer. net varit bra och fick veta att det Genom en ändring av kommlilite tid. åt en mera ingående vat, Det. hela. är givetvis en flnansle- togs ut av Brunnbys vatten på nallagen i december 1959 kan mutendlskuSsion.. BAde för egen del· ringsfråga. Finns det' någon plan vägen till Höganäs och trädgårds- nicipalsamhälle inte längre vara
och andras som inte varit med-vid för ~ettl!.?
-~
· 111ilstare I.arsson ville ha påtryck· medlem i polisförbund vilket
trippelaytalets. tillkomst kan det Namndeman Henry SVellss!>n ni~! på municipalsamhällena länsstyrelsen i en skrivelseanfört.
vara -lyckligt med en beskrivning menade att det r~an var klart att !osa sina vattenfrågor I rikt· Kommunalnämnden hade därför
av vad· avtalet med Höganäs in· ·med .utby~den 1 Hulta och att ning mot Möll~ässle.
.
föreslagit ändring i förbundsord·
nebär. Vi måste väl i första.hand .~ngen~ng.hmdrade att "vi sliljer .Härmed kom overläggningen In ningen för Höganäs P!>llsförbund
se· till att Brunnby fAr det vatten overskottsvatten I både fem och pa municipalsamhlillenas fortbe· vilken också antogs av fullmäkti·
det behöver både· då .. det gäller titt är tills vi själva behöver". Det ~nd, vattenbehov och . ekonomi ge.
Mölle som har ont om vatten, och är ingen fara att sätta Igång det och ordföranden menade att man
Likaså bifölis ett förslag från
lantb;ukare och andra med slnan· juridiska.
inte skulle göra dyra pålagor för nämnden om kompletteringsbede ·brunnar. ·
.. lir Freigard upplyste.. att avta· samhällen~ si att kommunen se- slut om kommunens åtaganden· i
"Till detta genmälde ordföran- Jet betyder att kommunen inte dim· fick överta konkursbon.
samband med förmedling av Stat.den att aytalet innebär lnterkom- kan begära •vatten· tlll ',Nyhamns•.
liga egnahemslån. Den rän~
munal vattenförsörjning och skyl· lägeområdet ·Om den inte själv Jlleningslost med två ntrednlngar stående delen på 4.000 kr är slodlghet att utbygga vattentäkter bygger. Nu har vi i alla fall stöd Vidare upplystes genom hrr pad och kommunen skall nu.ien·
samt rättighet att få köpa vatten av lilnsmyndigheterna för att ut. Freigard och Gösta Svensson att <last svara för förlust under.;· de
vid behov och di tillgång på vat- byggnad inte skall ske nu i Möl· Mölle gjort utredning om vatten. första tio åren av lånens löptid
ten finnes. Brunnby betalar 25 !ehässle. Trippelavtalet binder Det visade sig därvid att man intill 4.000 kr.
;
öre pr kbm för vattnet. Man har inte ekonomiskt I annat fall än inte kunde påräkna tlllräckllgt
Skolstyrelsens förslag om .god·
beaktat· inunicipalsamhällenas vat. om det är möjligt. Vad som här med vatten vare sig vid Mölle kännande av avtal med andra
tenbehov men de har Inte_begärt begäres av !tommunalnämnden ~! kapell eller nedemot järnvägen. kommuner om avgifter för el~er
att få något vatten. Om Molle be- inte annat an vad som skulle go- Kommunen och. municlpets . vat· Vid läroverk antogs.. Vid llirOveriiöver vatten får man köpa över- ras ändå. Laglig rätt och mark· tenutredning möttes så vid Mölle- ket och yrkesskolan i Ängelholm
skottsvatten från Höganäs. Vi bör förvärv måste säkras. Vattenun- hässle. Det överenskoms dA att skall det kosta 230 kr för 1960''0Ch
dock inte bygga ut i snabbare dersökningen är gjord men tlll· det var meningslöst att ha två' ut- 240 kr för 1961. '.Vid samrealsko·
takt än som behövs och använda gö:ngen måste kontrolleras samt redningar jämsides, varför sam- Ian I Höganäs skall det kosta 215
de vattentäkter som finns utan teknisk. utredning göras.
. hället lnstilllde sin och kommu· kr pr eJev och år dock ·utan fri
att bygga nytt. Möllehässle ·eller }jr Gösta Svensson påpekade att nen fortsatte under förutsättning· transport mellan skola och hem
Viken kan komma. att byggas ut avtalet Innebär att Brunnby kö- en att Mölle skulle bli delaktigt och Inte fria läroböcker .~!ler ma·
men det är en kommittesak att per vatten på sommaren då be- i den vattentillgång som skulle terial.
avgöra vilket som behövs. Det hovet. här är stort och säljer un- kunna finnas I Möllehässle.
Utan · diskussion bifölls ·fram·
finns vissa risker för att man kan der åtta till nio inånader pA ·vin- Hi" Svensson omtalade också att ställning från skolstyrelsen' med
få in saltvatten i Hulta och pA så teni vilket' s~u.lle be~da att det den"" egentliga · svårigheten för tlllstyrkan av komniunalnilmJiden
vis underskott pi det vatten som hela 'jämnar ·ut' sig ·~h kanske Mölle yar den bergiga.~. om tilliiggsanslag på s.ooo kr' filt
inte kan användas. Det föreligger be~r s1&:;
som. gjqrde att man . inte· .. kunde saliitilra ·installationer. l Brulinby
alltså skyldighet att utbygga vat- ·Rektor Gösta ~råhed hade varit gräva 11er ledningar utån fick och Gylleröds fOlkskolor. · . · .
tenverk men också rättighet att med om att godkänna avtalet utan spränga. Det' är detta· som är den
På gruiid. av lindring i kommu·
köpa överskottsvatten enligt trip- kompromisser. Jag förstår Rosen· stora kostnaden att lägga servis- nallagen skall kommunalfullmlkpelavtalet. Kommunen har tnte qvist då han talar om Mölle och ledningar. Billigare att borra för t1ge antaga lokali ordningsstadgar
haft möjlighet att handla på mu· Acild men kommunalfullmäktige tre-åtta, tio fastigheter och !äg- även för municipalsamhälle .vi!·
niclpalsamhällenas vägnar.
kan inte· lastas för dessa samhäl· ga plastledningar, vllket går myc- ket kommunalnilmnden arubälde
Hr Rosenqvist' fann svaret tilm· l~n där de municipaia myndlghe- ket bra för t. ex.· sommarhus.
med förfrågan om man ville öve;-.
llgen uttömmande. Men om. det terna bär ansvaret.
Byggmästare Gösta Andersson väga behov av lokal stadga inom
blir en kommlttesak miste vi läg· Hr Lundqvist återkom sil och påpekade. också att man gjort ut- kommunen, då Mölle kommer att
ga kommitterade varmt på hjär· ·förklarade ·sig vilja vara· med på redning om hur mycket vatten begära faStstilnelse av den redan
tat att beakta kommunens rätt markköp m. m. och yrkade bifall som kan beräknas gå åt för Mö!- av lilns8tyrelsen antagna stadgan
och behov av vatten. Jag har en tlll komJnunalDlmnde framstlll· les del. ServislednlllgarDa 1nom för :Malle.
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Br?nnby :~-~mmun protesterar ~ot .
1ndragn1ng~r av. poststat1oner:

1

Kommunalfullmäktige i Bninnby sammanträdde l går kväll under ordförandeskap av skogsmäs.tare· Erik A. Eriks.son. Tio ärenden stod på : föredi'agningslistan
men fqrhandliiigarna. tog lång tiq
eftersom liv~ debatter uppstod i
flera ärenden.
. Detta var bl; a. fallet beträffande kommunalnämndens förslag till
disposition av övertaliga skolfastigheter. I denna fråga beslöts att
utredningen skall fortsätta:
. ..

-

Deil tilltänkta · indragningen av
poststationerna i · Brunnby och
Krapperup blev också ett stort debattämne. Atskilliga ·talare prote- ,
sterade mot en indragning .efter- ·
som ·man .. an."åg' · att· detta ·skulle
bli en nackdel på· olika sätt. ·Fullmäktige beslöt uppvakta postdirektionen i . södra distriktet m~ '.
begäran att förslaget · ifråga inte· '
bör verkställas~
..
Vi återkommer. ~ övriga· ären-.
dell:--'- __ ~- · _·· .
. · '-

~

N ST torsdag~-~ sej!t. 1960

Hörr och hänt vid kullanäsan
. Man har sagt helt nyligen bland
att Mölle inte va·
t rit vaket för att ordna med vatten~ och avloppsfrAgorna och att
sA länge besked saknas sA kan
kommunerna inte-ordna med detta
sl länge samhället är municlpal·
samhälle.
Det. sista är nog formellt rik·
; tigt men det finns kommuner i
.
. SkAne som ordnar dessa .saker
,, inom· municlpalsamhällen. I övrigt
r skall erinras om samhällets an1: strärigningar att göra· utredningar
! och som ocksl finns på papper
! och att de vad gäller vatten inte
i: fortsattes dl de kom till _samma
: punkt som kommunen ·var. Vid dA
· förekommande förfrlgningar frAn
: kommunen svarades att Mölle dl
inte hade resurser att ordna vattenverk men. ville ha säkrat att
1
I det kom med dA det blev ~ov
1 och utbyggnad skulle slte. ·
I
Nu är det nog ingen fara att sA
inte ~er, dl kominunalfullmäkti~
självklart tar detta framtida
behov med i beräkningarna dA de
, skall gl att förhandla med andra
I intressenter om Brunnbyvattnet.
Det höjdes dock förstAs vid samma
•· tillfälle som relaterats röster för
/ att det blir dyrt även för kom·
munen nied alla utgifter för . vat1 ten· och. avlopp och att pengarna
skall taS någonstans. Ett av krux·
1en härvidlag är väl de bestämmel·
' ser som skall gälla för att fä ut
statsbidrag. Allt skall vara fint och
ordenligt redovisat i prydligt bund·
~ na utrednin.g_.ar som kostar mycket
1pengar. En annan sak är att dl
rör och allt kommer på plats så
! ser det inte sA märkvärdigt ut. Ett
Il tekniskt gott ar.bete torde inte kun·
, 1na se ut. mer än på .ett sätt, fast
i .det är viktigt naturligtvis at~ allt
! lär rätt beräknat från ~jan.
.
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Man kan dock fråga sig om dessa företag alltid skall behöva kon·
strueras och planeras pl visst sätt
av topporgan och att de som skall
nyttja dem skall komma in först
allra sist och fl veta att det kostar så och sA mycket. Man kan '
i detta Mmmanhang peka pA det
samarbete
i flera fall och helt
tekniskt tillfredsställai;1de till mycket rimliga kostnader ägt rum mel·
lan fastighetsigBre och samhälle i
Mölle. Man har här beslutat sig
för att efter konstaterandet av
visst behov gA samman och fA rik~
tiga och lämpliga- planer och där·
efter gltt till ve:ket och betalat
pl förh~d fastställda delar av en
anläggning.
Det är klart att detta strider
mot all gängse praxis och expertis dl det gäller sAdana allmänna
anläggningar och att man inte fltt
statsbidrag.
·
E~ellertid har totalkostnaderna
bliv.it sA smA · att man tjänat pA
affären och inte behövt dra in ånd·
ra omrAden än som just är aktul·
la för tillfället. Vatten till Mölle
är det mAnga än som fortfarande
skakar pl huvudet åt - det är
sl mycket berg att ta sig fram\
igenom. BAde kommun och sam·
häiJ.e flr nog med hänsyn till möjlighe~ att få dessa nödvändiga
ting tänka sig för flera gAnger in·
nan man gAr att besluta. Man mAste alltsA vara vaken för om
tan motsvarar utgiften. ·
.

som

nyt-

-

I

• och även .utanför på gatan, dä. lör·
~~~ .. att göfa fint. ·till
söndagen alltf~rLär .levande pA .
mär!g;l. håll. För att emeller fästa .

fastighetsägarnas_ uppmarkSam.het
. pA .~es8a förhAllanden har nämnc;len; sänt ut ett cirkulär till alla
.. Qch hoppas pA gott samarbete. För .
jlet ·är ju dock den inbördes ord·
'; Q).ngen och trivsamheten det gäl·
.·~ ·,er. och inte meningen att hälla
"'; µpp en pekpinne eller hota med
%i lqparagrafer.
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För någon tid sedan skrevs det
i en tidning att en del häckar. i
Mölle gick ut på gatan och var
trafikfarliga. Det är förvisso sant
i. en del fall och man har ocksA
vid sina tillfällen riktat veder_bö·
randes uppmärksamhet på detta.
I de flesta fall ir det nog mycket snyggt vid alla hus i Yölle 1
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fick känning av TV-konkurrensen·

I

Kom~-KmiiF're1garii.!

zoo kr. till Kullaskyttet
---...-sva-rade att en Jyftnlng till A 10 Inte[
Fullmlllttlge blf611 alla de ansök·
kan framtvinp<I men väl att enligt 1 nlngar om · anslag aom kommunal·
Kommwutlnllmnden an~lde Ull
Eriksson som ordförande och endast den centrala överenskommelsen skali. nlmnden t!Hstyrkt och som tldlgan sist akrlvelse till )IOStdlrektloneJI om
14 närvarande av 25 ledamöter ar- den vara retroalr.tlvt frAn den 1 ja- publicerats. I ett fall emellertid llad<o. blbehAuande av poststatlonerna I
tade sig till en smått vemodig dl&- RUarl 1960.
· · Jtom!minalnamnden avatnkt ett • an· Brwmby och Xrappenlp och fick fuM..
lwdlBlon om landsbygdens avfo-.itr 1 över!Arare Gösta Brilhed ansAg. att slag. PI.· ·200 kr. till KuUena aQtte- . mllitlges stöd. Man vände sii; slrskilt
och folb överg6ende frln bololllanl!lg tiden den 1 januari 1960 lir en cent. s11J1abi> ocli l denna Maa · tog orc1-· mot. att ]IOStstatlonen I Bnmnby dras
Wl TV-tittande. Fr11mst bidrog hlrvld ral llverenskommelse som Inte kan föranden tDl orda· dA lian lJCbA lr In· 1 sllmhnd med ett evantueHt nedfrlpn om poststatlonene lndragntng brytas. Det är lite llventyrllgt litt ordfllrande l ~ Di!t Hlnande av M'6llebanan, dA demla
l Bnuinby .och lr.10lltnaderna flir l:Jlb. lönenllmnden sitter och före~ ~ hade under beredning framlrommlt poststatlon. tillkommit lAngt fllre !Je.
~ och den s,fmllrande Jlne. sonliga lllneirader. Men bu man;~ att ~t bade Sod· bebAJl. nan. Herr Ivar Nilsson menade att
frelm!nsen.
A sA· fAr• im1d: sllgå' B. ,·· ......,
" • · n1ng· men hr Eriktlson påvisade. nu fllr jllmvägen kommer enllttnlng
Men Innan man hade ko~t sil
se'rr. KnutYFtelprd uPil!Yate· 4öOk att denna bestod 1 byggnader etc. men Inte f6r posten men detta höll
JAngt hade ett stort antal llrenden, att 'det vare flillmllk.tlge ... Sjil:va,. adm.. och Inte gick att använda som pengar. Inte onlfllranden med om. Det hela
kliu.bbats utan ett enda menlngsut. I knlisatt principen. om personllg Jö. En del medel hade lagts lt lri.dan lir för att kllllcylerns skall gA Ihop
byte. Tftl överfllmiyndare fllr Aren negrad och att nllmnderna sedan fl!ljt men det skulle ,.,..,, till underhlll flir posten dA man ligger neJ banan.
1981-1964 omvald<!• kommunakri!Jnn. denna princip.
, ~.
av anlllggnlngar som kostade "stora östra delen av kommunen blir ocl!d
dens ordförande lantbrnkare Sture
Hlirefter tog konunUnalfuKmli.rdlie penpr...Han påpekade ocksl det vll' se upp. Herr Nilsson tyckte det var
NH<sson och Mbsl ersllttaTen kom· utan omr6stnlng social-, ~· defuHa I att ungdomen fick ~ sig d)rstert f6r landsbygden med avfolk·
· ~ Knut Frelgard. V - och lönenllDindernac förslag om· npp- skjuta Inte minst fllr hemvllrnet och :lllnc och försämrad service men ir
· fllr utseende av 1goc1e1n1_.,11mnc1e- flyttning till A 10 av förestAndarln· .att de togs vi! omhand I s!Q'ttefilr. väl ett led I ratlonallser!ng.
man blev som fllrut nllmndemilnnen nan på Björkhaga frAn den januari :enlngarna.
Lim1s Hassel.berg ooh Henry Svensson 1960.
· Ber'r Carl Gustav Cronberg som
, med bankdlrel<t8Navirilr
cml m
· Arvodet till blllsovArdsnllmndens 'ledamot av kommunalnämnden och
med b&nkdlrektllr Ivar Nilsson och ordförande fastställdes tlH 300 kr. fllr · utskottet för nagelfarande av anslag
slroll'8milstHe Erll< A. Eriksson som Ar och till hilsoWrdslnspelttören erldlnde att han hade haft sitt finger
enllttare. Samma personer I nu nlmnå f. n. samma person - till 700 kr. 'med 1 spelet dll det gällde avstyrkan~ ~ .,.,. ") ~
, ']
ordning blev ocksA valmlln och 8UPP- sedan man nAgvn tid I enlighet med de och bade ansett att mec. de till·
\)
Je1111ter för utseende av en vatten- lönenllnmåens rekommendation pril- gångar som skyttesällskapet hade
1
· rllttsnllmndeman.
vat vad hlileovlrdsarbetet enligt den skuHe det Inte ba fordrats anslag
Lönenämnden anmälde till kommu- nya hlilisovArdutadgan Inneburit. Sk<il- pl 12 lr, dl man jU Inte skaH ge
nalfullmlUttlges kllnnedom att den ~sene ~e och akolblbllo- bidrag till flireningar som kan klara
'1- /I), fattat fllr kommunen bindande be- tekarlen .flclt vanlera 700 kr. om iret sig själva. DA br Cronberg nu hörde
slut I llverensstämmelse med 1960 Ars 1 sWlet f11r som tidigare 5clo kr. att det Inte var floAga om kontanta
centrala llveremkommelser om kom- vardera.
·
tlllgAngar utan skju: och ammunimunens anställdas löner och penaio.
tlonslager etc. vllie han ·Inte vara
ner. Kommunalnämnden Inte
Bibliotekets placering
emot anslag. och sad• skllmtsamt att
nAgot att erlDTa och Inte heller komBib1lotekaatyre hade. 1'6reslagtt Ingen vi! heHer ~llntat sig att anslamunaifnllmlHttlge.
hlljnlng • At platabibHDtekarlema. vid get &kulle utebli trots kommunalSvens!ta kommunaltjlinstemannaför- kommanalbibUoteken
Mn arvode nlimndens avstYrkande. Fulimllktlge
bundet bade begärt att kontorsbl- med 100 kr; om Aret tm 200 kr. beslllt ocksA hllrpA 200 kr. I anslag
trlldestjllnsten på kommunalkontoret Li'nenllmnden och Jromnpmalnlmnden till KuHens Skyttesilllskap emot sin
sk.uMe hlljas till kontorist I Nmegrad var doclt eniga mn att frAgan skulle kommunalnllmnds avstyrkar:de, som
A 9. Efter regionala fllrbandllngar Aterremltterail till blbllotelalstyrelsen dock Ingen tog sil hArt.
genom utsedda representanter och fllr omprilvning med bllnsyn Ull före.
Pl fllrslag av skolstyrelsen . beslöt
med stlld av Svenska Landsltommu· Jlsgande uppgifter om JAnefMltvens kommunalfullmäktige att hllja Il·
nernas fllrbund ~ det dock stan- m. DL Blr kom en hel del lntresanta dersgrllnsen för bidrag till ortodon·
nat vid fllrslag frln Nlnenllnmden om siffror fram vad det gllRer folks lind- Usk tandvård •ller till rllttnlng av
nnnflvttnln« till kansllb!trllde .1 . fil,:, rade lilmmor m. DL 191511· hade frln snedstllHda tllnder dA ·en del elever
negrad A 7. Detta moUverades med
bokbnsaen gjorts 333 Jlln l Bnunlby, har f6r sen bettutveckllng och annars '
arbetets art sAsom kassatjilnst, ..,.
311 I Arlhl, 350 I M611e, 235 I N\?" lnte kan fA kommunalt bidrag. Vlllclalreglsterfll m. m. Tjllnsten
bamnslige och 44 I Lerhamn.
koret skall dock vara att vederbliran·
skulle uppflyttas från den 1 januari
Herr Gunnar Levln ansllg efter de gir I skolan och Inte bar egen
1961 och kommuneklll.mnden hade In·
dessa upplysningar att lllnenllmnden arbetsförtjllnst. Förslaget ocb beslu! stämt. KommunaHullmlllttlge beall!t lujde haft vissa synpunkter pil kom- tet bade föranletts ·av ett aktueMt fall
oclcsl I enlJ81het härmed.
DIUJlbibMotekets placering dA den som gjort att bestämmelserna Inte
' FllrestAndarln.n pi Alderdomshembehandlat denna frlga. llllan borde ansetts rllttvlsande.
1met Bjild<hasa ~ haft en pel'SOa.
ompröva om Inte biblioteket borde
Mg placering 1 lönegrad A 8 eller
floyttas tlH. en annan plata dllr det
Skolhusen
en &'l"8d bilgre lln som fordrata f6r mer folk. Med de f6reslasna
Kommunalnllmnden hade tllnkt sig ·
fllrestllndarlm som Icke uppfyller
arvodena - . . det lrommunen . att llllmna fllrslag till dlaposltlon av
ltvallfJkatlonsvlllkoren. Efter den 1
filr 6 kr. för varje !Anad bok. Men llv'ertallga skolfastigheter men hade
Jan. skuDe sldana förestAnderlnnor man kan kanske tllnka sig att dra• Inte bHvit färdig med frllgan. varför
enligt den centrala 11v......-mmelIn Lerhamn och sMI Ihop med Nl'· · .fllnllaget Inte föreltg~stll}Jet tog
sen stl I lönegrad A 9 men de med
hamnslllge. I VBTje falt slarlle det fuDmliktlge en p;lncl
tt om skolformell kompetens I lönegrad A 11. VM'll trevllgt med en utredning om husen
Fjila&torp och . .klld, deras
1 Icke vara I konlb:nmaJ ägo
Soclalnllmnden hade dock föresla8'1t bibliotekets placering. Herr Bror vara eHer
ett steg högre och personlig placering ·Persson anslöt sig Ull tanken på att oCh behovet av. SIUll)ID8'I..
. ~kal~. .! oll1 A 10 frln 1 januari 1961 och bl· åra In en platsblbllotekarle och spa- låf eJäi'
k
'iilieil
· ·\
trlltts av kommunalnllmnden och 111ra 100 kr. och utreda om det gir
~~mi'!'~r N~~
nenilmnden, dock vHle Jtonumma{- att fiytta biblioteket.
att ,J',lila~s ·&kcilhua borde ·;övernaJnlimnden placera f6restAndarinnan
Ordföranden pekade på att den all- !Atas till en Intresseförening men
I A 10 frln 1 janUarl 1960 enligt 1minna tendensen betrllffande bol<li- att helst gamla skolhus blir lliljas dA
överemrkommelsen.
nen lir att den lir vikande och man· de blh- dyra koDllllWlel ägo.
·
1 Nilsson. menade ·'att
Fo-..Iiärare Göstt. Svensson me- skall 11\te liif!ga ner pengar om det
Herr Lennart
nade att man dock skulle stanna vid Inte finns.· Intresse. Det blir utredas fullmllr.tlge glömde bart' ~
lönegr;id A 9 dl nu den centrala onlenWgt.
och att man kunde behAlla·~
överenskommelsen I alla fall var en
KommunaMuunrer
Freigard · I.lim- som samHngslokal ooh för ·~
lönegrad högre än den fullmikUge nade ytterligare siffror om bok!An. ter m. m.
· '.·~/:<~· :
en gAng givit som personlig. Det 1950 var ~Andet 3.102 böcker,
Herr Bror Persson tyckte d\!t'·fanns
finns därför Inte a·nlednlng att lyfta 8.569 !An, 449 l'intagat"e och kost. :gott om samllnga!okaler I kommunen
dA den centrala överenskommelsen naden 3.260 kr., 11156 resp. 3.867 och att man lltt kunde fllrfJytta e1g
nått hllgre•.Om man Jimf6r med and- blicker, 10.274 Nn, 410 ltntagare och tlM dessa dA aHa bade bilar. Detta
ra tJllnster sil fAr t. ex. en lllrarlnna 5.678 kr. samt 191511 4.610 blloker, 'röiite starka genmlllen av bAde herr
'börja 1 lönegrad A 7. Man vill på 6.654 lin, 332 låntagare ooh kOlltna· Nllsaon OOh Wllbelm Lundkvist. Det
allt slitt stimulera ungdomen att skaf· derns 7.075 kr. Man blir dllrvld
·lir llltt för en N~ som har
fa s1g utblld111ng, men det behövs ta hllnsyn till TV-ns Inflytande. Kan- ~
en ny skola att tala
1 lir att· f'drflytta sig.
ju Inte ~ kommunen satsar ändå
ske när det första Intresset lagt sig: om bur Hitt det
trots att det Inte finns formell kom· att man Atergftr till att ~ bllclter · Herr Nilsson hade kart ett per gamla
petens. Detta som en princip ocb och Jäsa. Motorfordonen gör det lät- till val och gudstjllnst och r6nt DIY'>
det gäller ju även då det var frllga ta-re för folk att komma till blbllote- ken tacksamhet fl!r detta· men oc1rsl
om polisman Bruno Johansson. Han ket men ~ke N;vbamnalilge Hcirer erfarit att man hade var1t .glad f6r
hade också tidigare en personlig 16- nllrmast till vad gäller foHanlingden awlstjiinster FJjlJaatorps gamla &Jro. .
1
negrad som han miste då föneför- och det ligger mera centralt lln vad Ja. Herr IJandkvlst
pekade pl att ·
handlingarna givit hilgre placering. llll<ille, Arlld och P'Jllllastorp &'Öl\ Att Adida. llvaktlgla MAndaglklubb Inte
L6nenllmndens ordförande lantbru- lika arvodena till platsblbllotekarler- badl!.'·lokal och herr Berggren meka-re Lennart Nilsson menade att Jö. 1111 Hl<a överallt hade med hllnsyn till lllU!e att kommunen bar. rid att offra
nen borde följa den tidigare prlncl- de olllra IAneslffrorna fllr de oM.ka ~ lilla som gk ·llt fllr att hlHa
pen med l!D lönegrad över ·~en cent- platserna Inte ansetts riktigt.
. ~erna.
.
..
rala 6verenskommelsen och fann Inte
Folkskollllr8t'e ·Erik Berggren an-: r_. ·TrilclsArclsmis. Evert Larsson
att man borde ändra pA den prln· I · b<IH med herr Nll8son, Lundkvist och
clpen I dag. Man kan Inte göra jilm· sllg att en decentrallserlng av det
Beqrgren och lovade aHt stlld åt att
före1'se med Johansson dl det för stora biblioteket var dtt rllttlga och
behAlla lokalerna. · Det kan kanske
hans del . var ändrade tjänstgllrlngs- Inte . att· fiytta det Ull Mlllle eller 'vara bra med lntressefllreDlngar som
förhA!landen som Inverkade. .
Fjlllastorp som hade de iltilrsta !Ane- . fAr Jromm~nillt bidrag men man skali
Hr Gllsta Svensson llerkom ocb Ut· ·siffrorna. ·andA bittre von:' det kam·
Inte gtil'll elg a'I med busen. I.~
vecklade .att det Inte var för att ;ske att fllrsöka med llte agitation.
taget.
.
tjllnsten var för !Agt placerad som ·Jag bar aldrig .sett· n11gra annonser 1
det bllvlt en peraonllg lönegrad. Nu eller amJaS nAaomtan&
.
bar det kommit llverenskommetse '.- ~ menade 'att t1JBmmt.
som ligger över vArt gam·la beslut ten: ·av ..;pJaiilblbJtotetam VIil'·· en·. Cleoch dll behllvs det Ju Inte. Det Inne- cen~ 'Bi&pl be8l6t futlmlllr,.
Jbär Inte någon som helst prickning tl8'9: ~ . hela :frlpn , Ull
·av nilgon- tJäns~num.
·
~ . ftlr · gTUJidllg ..ute.· . Ht!rr;c G;unnar Levln vu förvånad ...........- ..... · ,
.
: . .:.:,: ..,.
att ,det gått sA Jtng tid av. Aret.,utan· ·~
·" "
att· det k<>mmlt nAgoil.·.. framstiiHntng
om ·'uppflyttning. Jag v.et. Inte· ~d
facl<Illrenlngen kan framt111nP'; !'111,
det blir ·17ftnlng frln den. t. :tanuarJ
1961. : ··,: <.'!-' ·' . , __ . . ';-...... .
. .,
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. Mölle elverk skall nu överlåtas

I

till förening bland Mölie-borna
·· Vid Hlille municipaUullmliktlges från 17.514 år 1959. I stället har det bidrag pl förslagsvis 400 kr till tryckJIJi&ta smnmanträde bar man att ta kommit sjömansskatt med 2.115 kr ning. av bok om Mölle Kullen. del 3.
8ilmninc till förutom budgeteu för för båda åren 1960 och 1961. Det be- Tryckningskostnaderna har · uppgltt
Uel förslag från municipalnämnden lopp, som influtit 1960, har nämnden till 1.706 kr. Längmanska KulturfonOin öYerlAtelse av elverket till en dock föreslagit skall konserveras och den har beviljat 500 kr och Brunnby
likoRomlak flirenblg bland mölleboro beräknas som Inkomst att tas 1 bruk kommun 250 kr (samman!ajrt 500 ·för
ila. FlirsJaget kommer som konsekvens 1961, varför man dl flr två sjömans- del 2 och 3). Munlcipalnllmnden har
49 överväganden som gjorts om skatter att stoppa i det häl som minsk- prutat och föreslAr ailslag med·· 200
iiaJnhJmeta upplösnblg. BAd!m förenblg n1ngen i skattekronor medför. Er- kr att taps ur fullmäktJges anslag:
· under bildande och om den kan sättningen i skattekronor från staten
Det gamla "Sjöstrandska" trlldgårdsitU klar till irukiftet har man tänkt är oförändrat 5.100 kr. Sammanlagda mästeriet vid grindarna till Solviken
sig att den skulle kunna träda i funk• antalet'skattekronor
har att räk• är DU borta och marken styckad och
*'- redan dA.
.
na med är dl 14.808 plus från sta- slid till sommarstugebebyggelse. In"
· Det var· i december 1959 som full· ten 5.100. Multiplicerar man dem med om området vill fastighetsägarna gärinäktige först behandlade frlgan om en skattesats om l: 25 blir resultatet na bygga· men mA.ste avvakta att av·
överD.telåe av · elverket i samband 24.885 kr VljEaV från staten 6.375. Tar loppslednl.ngar kommer till. Mall har
·
med att man hade uppe frågan om man en skat!f.estats av l kr blir resulo förhandlat länge om dessa fr.A.gor men
siimhliuets upplösniiig. Sedan dess bar tatet 19.908 kr varav Mn staten nu föreligger en framställning från
v1ss.. utredning förekommit och förslp.· 5.100 kr. Minslp!lngen i s8mhllllets fastighetsägarna att vara med och be. get gäller nu att elverket överlåtes Inkomster blir dl 4.977 kr, varav från kosta nedlliggnl.ngen av rör om samftsr det lagfarna ·värdet och att för. staten ·l.275 och från egen skattekraft hället hekostal" dessa.. Munlcipalnllmn. eniDg'llJi också skall ff. ett anslag på 3.702 kr.· Medelskaitekraften i hela den föresllr nu att pengar får tas i
•. 5.000 kronor, som nian dock skall ta riket är 42: 79 och för Hiille munici- ansprlk
anslag till huvud.avlopps/ stllllning till vid sammanträdet 1 de- palsamhille 29: 68, allt rQnat per hu· ledningar för rör.material och att desom fullmäktige i övrigt följer vud, varför bidraget från staten inte sa flr inköpas om ~etsägarna
· det förel1ggan4e förslaget.
nedskurits för 196L Den samlade skat- sätter ned sina andelar på sllrskllt
. .ÄVexi. i. ett annat ärende verkar dei.: teinkomsten för 1961 ber111mas till konto 1 Br.unnby Sparbank.
1 ia
f.örslag i sA. mA.tto att budgetförsla- 29.772 kr med de överföringar som
Lllnsstyre1sen har i cirkulfirskrl.vel-.
P.t ·för 1961 i viss min återspeglar här nämnts.
·
se talat om att paragraf 79 1 komålverltets skiljande frå11- staten. I bud·
I övrigt slutar staten (årets siffror munallagen ändrats så att alla beslut
; getförslaget är för helhetens skull el· inom parentes) på följande belopp. i anledning av den nya ordningsstad; verkets kostnader och intäkter med- Huvudstaden för drift 162.687 (165.223) gan skall fattas av kommunalfullmäk• räknade men endast med lika belopp De största posterna på driftsbudgeten tige och inte av mun1c1pet. Municipal·
in· och utglende och detaljsiffror sak· är affärsverk kostnader och intäkter samhällena har med andra ord förrias•. Skulle förslaget för överlåtelse 103.695 resp. 103.000 kr.
·
·
svUnnit omkring allmilnnB ordnings. av en eller annan anledning inte kun·
Kapitalbudgeten upptar endast ut- stadgan, . dl de inte har nA.gra uppna. antagas föreslår municlpalnlimn· gifter och inkdmster 1.977 (39.981) gifter längre enligt denna. Detta oak·
den att :fullmäktige i december antar som utgör avskrivningsmedel och des- tat att länsstyrelsen den 12 maj 1958
detaljerad budget för elverket. Man sas avsättning till allmän investerings. på grund av den nya ordningsstadgan
har emellertid i det föreliggande för- fond.
fastställde lokal ordningsstadga för
slaget visat att det går att genomföra
På specialstaterna redovisas i stort Mölle. På denna grund har samhälvilket alternativ . man än stannar in· sett oförändrade eller i något fall Jet också haft inne förslag för fastför och skattesatsen. kan fastställas. lägre belopp. Fullmäktige och deras ställelse angående torghandelsstadga
Budgetförslaget för 1961 upptar beredningar 584 (709). Bland dessa och -taxa. Municlpalnämnden föreslår
samma skattesats pA. 1: 25 som för mindre belopp ifrlgasätter municipal- nu att dessa ärenden överlämnas till
nevarande år. Hundskatten föreslls nämnden och ställer till fullmäktiges kommunalfullmäktige I Brunnby för
ocksA. oförändrat till 10 kr. Även här avgörande om Mölle fortsättningsvis förnyad underställelse.
finns
det utrylilme för ändringar i skall vara medlem av Svenska TuristPå grund av cirkulär i anledning
1
· :det att nämnden inte har föreslagit trafikförbundet då varken Brunnby av samma lagändring har man också
\
. nlgra anslag till anläggning av hu- kommun eller Arllds municlpaJsamhäl. fått veta att municlpalsamhälle inte
· I vudavloppsledningar då sldana en· le är det. Man ifrågasätter om man kan vara medlem av pollSförbund och
: : ltii tidigare beslut i fullmäktige inte Inte lokalt rent reklammässigt har nämnden föreslår att fullmäktige i
; skall byggas i avvaktan. på utveck· större nytta av lokala turistsamman- anledning av detta skall. godkänna
~· Alingen visavi samhällets ,fortbllvande. slutningar, slsom Kullens Turlstför- ändring av paragrafterna 1 . och 2 i
·
'Det flnns i sA. fall reservationer som ening och eventuellt Skånes Turist- förbundsordningen · för Höganäs Pokan iansprlktagas för de nödvändi· trafikförbund. Skulle fullmliktige ut- llsförbund, som säger att municipal·gaste utbyggnaderna i den mån man över statförslaget vilja anslå mer me- samhälle inte kan vara medlem.
vill inskränka sig härtill. Vissa gatu- del till Turistreklamen föreslås medel·
Innehavaren av Strandpensionatet
byggnader till nya hus kan dock ford· anvisning ur fullmäkiges anslag.
fru Allda Bengtsson vill bygga när·
ra anslag.
UnderhA.11 och renhållnlng av ga. mare gränsen till Varmbadshustom·
För dessa ändamäl har 1 förslaget tor har sammanslagits till en post ten än byggnadslagen föreskriver och
sammanförts alla tillgängliga medel och minskats med en tusenlapp med nämnden har intet att erinra med
. till anslaget till municipalfullmäkti· hänsyn till Strandvägens permanent· hänsyn till förhållandena på platsen.
•j ges förfogande för oförutsedda behov beläggning eller 9.000 (10.000) kr. Detta förslag ligger i sället för ett
' i eller 12.618 kr som kan tagas i an- Bland Intäkterna märks lansprlkta- annat, som äter.tagits, och enligt vil·
· j sprlk för att täcka utgifter i sam- gande
av driftbudgetens .överskott ket fru Bengtsson ville köpa halva
, band med byggande av avlopp eller från 1959 10.865 mot motsvarande i hadhustomten men nämnden avstyrkt.
. vägar i den mån fulhnäktige inte vill årets stat 19.794. Till Kullens Turist·
använda en del av pengarna till att förening föreslås oförändrat anslag j' •1
I~
. sänka skatten med. Årets anslag till med 200 kr och till Höganäs Lotta- /4
r- f
'1•
oförutsett var 10.246 kr.
kår öO kr för Räddningsstationen 1
i Skattekronorna för Mölle har sjun· Mölle. Skriftställare Anders W. Möl; k1t kraftigt ellek- med 2.706 till 14.808 leryd har inkommit med anhållan om
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Mölle El-verk till .
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Mölle municlP!lifullmäktige be
slöt vid sammanträde 1 går unde
ordförandeskap av folkskollärar
Gösta Svensson att överlåta Mö:
le elverk till .eii ekononllslt fö1
ening mot väl-det på elverkets. ar
läggningar. '· Skatten. fai:tställde
till ·oförändrat l: 25 pr s~attekr<
na. Vi återkommer . till övrig
ärenden. ·
·

.StOr!~m:n=~~:=t:::~=in~J
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~
g
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KommuiialniJnlldens ordföraDde hr
Henry ·Syenason amsag---,.••
Sture Nilsson upplyste att det var lo.000 kr. till utred!lllng gllllde hela'
. räknat m<!d att en större firma skUlle byn och att den .utrednln&' som f1nns
utföra arbetet. Man bör nog rilkna räcker för den avskllrande le4nlnpJI.
högt sA att man vet att pengarna rllcOrdfiiranden · menade. dil1'elllot .. att
ker slrakllt o1li arbetet inte skali .ut- om man gör utredning om vad varje
föras filrrlll!.l!!l!2· .
Hfastighet skall betala sA kopplas hela
· ~den hr Erik A. Erlksson1; byn In dA det dA miste avse varje
menade ·oOksA att det inte ir fel att fastighet.
.
.
·
beräkna högt. Entreprenörerna flr
·Hr .Wllhelm Lundqvist . höll . med
komma med de b!Hlga siffrorna I sina sekreteraren att man vet si lite. I föranbud. Arbetet är ocksl berlknat 81 väg ..om var ·kostnaderna slutar. Man
att det lir att fl statsbldng men är. kan Inte lsborera med kostnader utan
ej att. jllmföra med NyhaDHlldige.
man får ·rl~ sig ~ om det finns
Hr Sture Nilsson: Det är en en· behov och det gör .det. Finns det begångsföreteelse med llggradlgt re- hov si skall vi bifalla kommunal·
nfntlsVerk som sedan Inte kostar ni- nliDlnden fast man kan hAlla med om
llOt underblll men det ir utloppet I att det hela flyter. Bifall till Utred·
havet som kostar pengar.
·. ning och arbete.
Hr E,Jlert Nilsson undrade hur mycHr Knut Frelgard menade att liren.
ket som skall reserveras för gamis det lrunde kon1ma' lter. till· fullmlktlge
avlopp 1 Lerhamn för det. miste man sedan u~ gjorts -och att· man,
väl räkna med liksom I NJ'hamnslllge d6 hade möjllgbet att stoppa det hela ·
samma skedde med~ och fick av ordföranden veta att detta om man si ville.
dena amnlllan om Atgllrder för lging· Inte kunde bli fallet dl tvångsanslut- Konununaifullmllktlge blfllII hirslttandet av planerad vattenverkssn- n1ng här Inte förellg.
efter kommunalnllmnde förslsg .men
lllggnlng vid lllöllehllssle. Xommunal·
Hr Knut Frelgard friserade deasa dllrplc uppstod· en stunds dlstusslon,
fuHmllktlge hade vid sitt förra. sam- uppgifter. Utet d4 han upplyste, att , dl ordföranden ansAg att det var Ute
mantrlde beslutat att verka för att om det b1tr en avstlirande av1-kd-1 pA ltng ·sikt .att anvisa medel för ett
vattenverket vid Nyhamnsläge Inte nfng i Lerhamn si flr glvetvla Inte.arbete som· ~all utföras 11162 och
skulle sättas I glng si snart som vat-1<losetter 1 - vid sldaa om: upptagas 1. detta ·.Ars budget. Hr· Jl'rel-.
kommitterade fiir Höganäs, Visby och utan hllsoVArdsnlnmc!en kommer att'gard ~'tt'•ll>lla..niiste· llill'Vlsa
Brunnby förutsett. Men enligt kom• kräva anslutnfnc till den avskllraDde medel .
.
oC:b
munalnämndens protokoll kunde de.!· avloppaledningen. Däremot ir det en- miittlge · fl1n
t pi om .de likulie
legerade Inte anvisa nlgon annan lils-1 dast frAga om att ansluta de ,enstnda bevllJa. medel'' enbart ·till ulnldnlng
nlng In utbyggnad och ytterHgara I privata avloppsledningarna som finns eller till det hela, som kan komma
uppskov med Brnnnby kommuns It- . 1 den avskärande och Intet av det Jglng en höst och säkert hösten 1961,
gärder kan sA!edes Inte lfrllgakomma. gamls bHr överflödigt. Inte heller biföll lµniununaifullmlttlge
även
. Detta lndrlngsbeslut Inom kommunal-'. vattenfiirsörjnlngen stall vara central nämndens förslag om , medelsanvlanämnden understllldes nu kommunaI- \ utan alla ]lydroforer och brunnar .som, nlng.
fullmliktlge samtidigt som anmlllan . nu finns skall blbehll:la& Vad det i' B
b k
för
_..
att det miste vara samar- maIIan ·1
glller aJ1mlnna vattenrunn Y ommun
sviun...-,
Vattenbyggnsdsbyrln och clvlllngen.: =~ si ir det frlga Nästa str:ldsllpple varfrlganomdJs.
Jör Gösta Gottschalk för att arbetet > om sklillghet och rlmHghet 1 frlgs posltil>Jten av de övertaliga skolorna I
· skall kunna ske utan onödig omglng. ,. om kostnader för kommUDen och dm: FJllsstorp och Arlld.. Kommitterade
Detta anmllldes som sagt nu och god-; enskilde och kommunens vilja at\ hade här ansett att kommunen borde
kindlf. utan att nlgon begärde ordet. ;. göra nAgot och eventuellt llmna bl behlHa Arllds smlstola och göra sed.,.,._ _. t.ill V•
lä
In
dralr
vanliga underhlllsarbeten samt hYra
~--~·
.,..an_ ggn_gen
~ Gösta Svensson: Denna sak ta ut skolsalen till }I08ten och bo8taden
IJte mera ordat blev det dl kom- t sägas pi si m1nga vis och jag up till enskild person. FjllastorpsakoI
munalnämndens förslag till grunder · repar dirför vad som fOrevarlt
borde iiftrlltas till en lntressefO<ening
för fördelningen av det kommunals 1. att skapa större klarhet.: .Den eral eller tia hllcate anbudsg:lvare. Kom• bidraget till lldre vatten· och avloppg. I nlng pi 80.000 kr. som bes!Utats
munalnlmnden hade hllllt med i frlgoa
anläggningar i Nyhamnsläge kom PI I· Nybamns1llge är ersättning för anordo om Arlldssl<olan. men ansett att F.11·
taL Det glllde 80.000 kr. att fördels· ningar actn redan finns 1 f~ 1astorps skola borde över!Atas till
och nämnden an8lg att man borde na och som stuHe lösas In. För att kyrkoförasmllngen . om· denna · hade
ge 10 poäng för ildre vattenanJigg. slippa värdera Varje fastighets an- behov av den- och ville ta emot den.
nlngar och 10 poäng för J!llmfa av- lllggnlngar och bur mycket varje Hr Henry &venason ansåg att det
loppssnlliggnlngar, som kommer att hade av allting bar mai; stannat f~ var Intressant att ta del av .koJDIUltte.
I Ingå i det nya systemet. Faatlgbets- schablonmllssfgt uppställda grunder! rade och nliJnnden9 förslag. Om inte
ägarna skaU själva anmäla vad de Det kan Inte bll frlga om 1 Lerhamn. deUa.: ir den sista si ir det väl den
; hade för anllggningU' och pA detta __ - - - · - · - - - - - ·
nllj!i· alat!t fllllmlYttlgefiirBllmllngen I
skall bidraget grundas. Sedan man Det glller bara att samls Upp de Brunnby kommun- med· den Utred·
fördelat pi detta sätt bar man an- gamla ledningarna och leda dem ut 1 nlngstatt som nu förellslw..' i rlJtt.
vänt 65.000 kr. och_ sedan stall lter- havet 1 en gemensam ledning. Men nlng mot storkommllllel', lndl .större
stoden användas utover huvudregeln kommunen flr avara för vissa kostna- lill vi bar nu och då Brunnby allkert
för annan ersättning 1 onormals f1>ll. der av företaget.
.
försVfnner .som kommun.
Herr EJiert .Nilsson undrade hur 1 Hr· Evert Larsson cyckte det v~· Det hela ~sig om 81småkostna·1
mycket det blev pi vt.rJe fastlgohet I synd att utredningen Inte ·var full-~der och vi bör behAlla de smA sko- 1
ute I kommunens periferi, som Inte I ständig 81 att man kan berlllma lorna. Kan vi Inte göra det 1 dag då
fick vara med I det goda omrldet I i ,
fllr Varje fUtlghet, av vi lir en liten .kommun och beslutar .
Nybatnn91äge.
·gifter och statsbidrag. net· har talats .aJllva lär vi Inte Jwnna göra det se- '
Kommunalkamrer Knut Frelgard om DY eller mer utredning och den dan. F,lilaatorps atoJe bar anvllnts för
upplyste att man värderade en mo. kan vQ konmur pi kommunalfl1llmlik• .' mlnp förenlngamllten och det l r
de~n fastighet till att _lnnehllla 15 . tJges bord lita si väl som pA kom-; lyckligast om den· blbehAlle som föi<.
poang och med den foreslagna be- munalnimndens. . .
.
u~ Arllds förenlnpllv kommer att
stlmmelsen om ersättning skulle detta
Ordföranden geiimilde att det lr' lamslt.s Diil man Inte har lokal. Man
bli 1.500 kr. rör faatlghetsilgaren, var· kommunalfullm~ges eget fel att' miste nu hYra In sig pA hotell. Hr
Ifrån gAr 300 kr. I kommunalt bidrag Inte utredningen är fullständig di: Svensson vädjade till kommunen att
eiler hälften om anslutningen avser endast 2.000 kr. bevllJats fllr detta :Arl1ds smlskola akuIIe behlllas som
bara· avlopp.
utrednfngsarbete. KommunaJnAllUl<len •samllngslolaaL Posten vill ha större
Hr Ejlert Nilsson menade att det ber nog gjort ·vad den akulle • och lokaler och det lir utan att ta eko- ,
var bidrag även tlll utomstlende I kunde Inte utreda mera för dessa. lMD-° Jan.
·
'
'
kommunen som bra nära liknade so- gar. Hur lltatabidratret bUr och Jmi-.
Fru Wlttander upplyste att kvfn·
clalbjälp.
!!Inge det dt'öjer kan ingen ·uttala. al&" norna har . hllllt till och haft 8lna
Hr Knut Frelgard: Kommunen är om 1 ~.
· . ._ ., sammankomster I Fjillastorps skolhus.
skYlcllg att betala en ersättning för
Hr :Knut FreJgal'd: Eftersom !rom- Mlnga kurser har hllllts dir som an•
. äldre VA'Bnläggnlngar soir. blir obe- llK'D&lnlhrmden. haft bara ,;2 .ooo kr;: ordnats av lsndstlnget och husbil!: ltOy,ll~a fast denna. bara skall van tlU utredning kan
utradnblg, nlngssäUstapet. Det blir kanske Inte
. liililili'e ocb fastigheten ej tidigare va- Inte· presteras. Om det blir ·bifall. i ' sklllned om församlingen övertar slfo.
rlt ansluten Ull gemensam anlllgg. dig till förslaget kommer det att gö- Ian men kommupen bör behllla den.
nlng. Det kan tänkas att kommunen ras detaJJutrednlng för upp till 15.0oo
Ordföranden tYcltte det var konstigt
också flr ta upp frågan om generellt kr. och hela arbetet med' utrednfn. med all denna dlsknsslon dl det falt•
bidrag l!ven till andra VA-anläggnlno gen ir ju beräknat· till 90.GOO' kr. ·•Men tlstt Inte förellfter nlgot förslag
gar, dl det kan ges statsbidrag si man vet mycket litet om· hur de slut- om skolornas försiljnlng. Han friga·
snart det är frlga om anliggning för 11ga kostnaderna atilier . s1g vilket de fru Wlttander om hon Inte tyckte
minst fastlgbetl!I". DA kan även fastlg· man kan se. exempelvis 1 frlga om att Fjilastorps skola flr samma :funlt·
heter 1 perlferlen komma med.
Nyhamnallge.
Va~ tlon om kyrkoförsamlingen ta.- den.
'Kommunalfuilmäktlge biföll bär- räknade med en ~ pi .1 kr och Om det blir Intresseförening får Ju
eft!'r kommunalnämndens förslag.
19 öre per kubikmeter vatten fftm. denna. skjuta till pengar genom 8lna
"°.. ,·•
A I
i Lerha
forslst och ·bortfört genom avloppa. medlemmar som nu församlingen komv opp
mn
ledningarna och nu ir man uppe 1 mer att göra. Mlµllclpalfullmäktlge I
. ·Till avskärande avloppsledning I över 2 kr. Man mAste betala vad det Arlld försvinner· väl före Bnumby
Lerhamn vlJle kommunalnämnden att kostu och därefter berllkna avgifter .kommun och dl finns det Inget· behov
efter den utredning pil 2.000 kr., som och sen flr ' ocksl kOmmunen vara .av lokal för derils sammanträden 2
före!Ag, sätta Ingång med <!"taljerad med och beta1a en deL De . fasttr• :sAnger om Aret. Huvudsaken lr väl
utredning och utbyggnad for 90.000 hetsigare Inom kommunen som inte ·att. vi bel>6ller skolorna som .,. före.
kr. Beloppet skulle sedan tagas upp I fltt nAgot kan frlga sig varför _ slagits - Arll-.,lsn i kommunen
1962 Ara budget. Den.na fråga bl
men kommunen kan Ju göra för andra och Fjlllastorpa I församlingen. · ·
föremål för mycket menlngsutl>xte. ockal. · Vid aD8llkan om ataubldrag , Hr HelllT SVensson: Ordföranden
H.- Henry Svensson uppbr~ att rllcker det Inte som här f~ ! bar lovat att ta emot konkursboen nir
Lerhamns-borna var chockstaäa'"de dA med en del fnklsre rltn.lngar och ei1 munlclpalsamhillena försvinner, Nu
de hade hört den stora summan pi jarbetsbsakt'lvnlng 1 b1Yertssldss•. Det hoppas vi att det Inte blir nAgra kon90.000 kr. Det giller ju endast en mAate andr& och detaljerade hand!Jn.' kunbou men här talas. om att posten
Jedt>Jng. pi 710 m. och den skall IJglfJa/ ger till och. därtill kommer entrepn. skall ha saml1ngslokalen i Ari1da skola
en4ast t>I . 1,5 m. djup. Det belt4!"1 nadhandllncarna.
·
· och vllr ~De tvi rummen
mer. In 100. kr. per meter. Det går
I bostaden rllcker för postens behov.
dkert att ta bort en tTedjedel av den
Ordfilranden menade att om posten
Stora ko-.ten och fl en bra lednhlg
~ v Q ()
belillver · de·. tvi rwDnien end8st si
I• alls.' fall!· ' ., ~..,.:
· ·
· · · ··
'!- ~
<J • 11
blir salen' llver. ·

Brwmby
kommunslfullmlktlges
sammanträde, som 1 - av stop.
mästare Erik A. Eriksson, f1ck en
..tss vemodsfylld ansuvknlng och där
gjordes en del utblickar både It att
. blbehllla trevnaden pA landsbygden
och At CrAgän om kommunens för·
svlnnande och uppgående I en storkommUn för hela bnd:en. Dessa tankegiDgU' kom man. In pA I samband
med överliggnlJJ&l>rna om de nedlagda skolornas fraJDtld. statteböJnlngen
1961 tog Inte sA Dlll"'ket tid I ansprllt
frånsett en del dlsknssloner I ett par
mnlftlgor, men kanske berodde detta
pA att tcyrkan slinker sin skatt och
si blir det Ingen verklig skatteböjnlng I alla fall.
Förste provfnsfaWitarens lnspek.
Uon&berlttelse fiirellg som amnlllan
och ladea utan att ett ord spilldes till
handlingarna.
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det 1nte ~ • - ,
nen behllw!r , ~ .,,_ ,
.
posten ~;f,;'.'i'f•_.
.
1
,j\rlld som ·bal'>'lippet
~
In alg.:fllr,6 kr. l timman. '".'" >r • ~
·• Ordfilrandea· •pekadeunder
pi de dJl'll
··-·~
vintern.
· Hr Henr:J. sVensson: om kommnileD · l·mlate ae-pl....., el<onomlekt. - ·
bestlr 4-6 Ar tlll sl lir det Inte mer. nllll ·dra pi. oas ·11.nv P.l bldrag"Mn
. Men nog bar kommunen rid att indra llAll oolqll. '. · '
offn. 1.000 kr. filr detta llndaltlAL i Br Evert.. Larsson &lutade med ·att
MAnclagsklubben blev förtvivlad dA ?eka pi att'Dlan akall-arbeta för treV;den fick reda pi kommunalnimndena laden pi laDdsb7Bden aom .lend8lromfilrslag. Man ·behöver lokalen men mun och uppnp&de· altt" ~
kan Inte plta $111 det 8JllMlr ·aom det
lnn8bllr att ll8a och ba .-. haiid om· Efter be8lnm om votering av hrhnset.
:
. . . . .., "
Da!ll8trilm beslöt ~
Hr Gösta BrAbed: Det bar. uPPl7sts med 13 rl58ter mot 6 och 3. nedlagda
om att posten bar behov. Mm ilet 1r att bordlllaa fripn OIJ! slroBokaler,sl mAnca In~ 'som atllla ·Diat nu anvllndnlq.
.
varandra. Skall man ocksl stlllla upp Efter yttedlpre lillllg. och· dl det
arild8bornas · lntreaen · sl 11.. det .vill Inte ans6p att Jrommnnelnlmnden
viktigare Died en bra pastlokal. ·Hu• lter aknlle.behöva ta denna~
hade. det llltt . om kommunen bacle vari ,den' .lllmnat fUllatllndlgt furslag
b7nt medborgarhus? Dl bade Ju och tagit.' ;,atlllnlng beslöts att ntse
detta' f&tt stl tomt. vt bar Ju gott om en ltomallWI pi fem ·personer att
lokaler i kommunen och det lir
knilcb ~ och avge nytt filralag.
Ugt att bAlla·-. pi gmnta lokaler.. aom K~ '·'81des inom fu1lmllktlge
ir · cl:l'r& . 1.11Dderhl1J. Filrat -.m:man och skalJe·lia en perai>n :frln vardera
bJ1 av ine4 ~ dA ·de \jlnat;~..
ArlJd och FJaJutorp och tre nentra!L
llkDklr och 8lidan vlll ·man tlll':'L'U'je Valda blev Evert Larsson, sammanprla behlUa .dem.. Om det finna m; kallande, BeM7 lhensaon. Lennart
treaae för blbeblll&nde bilr v&l dettli Niisson, fru Wlttander och G6sta Brl·
1 fllrata hand ·visas pnoni !DU- hed. Yttrande skall avges pi -'1'et, - - - - - - - - - " fllrenhigar,
· · ·
.
.
och Jeyrir,an t1llfrlsas om FjllalltGrp.
Hr EJlert Niisson. insköt att ' kom- . Fullmlktlge 8lllllog ntan att stlmmelserna betala .till fonderna och
munen b)T ut :s& att det gir med för- nAson .beglirde ordet 2.000 :i.i,. pi filr· sedan dlirlfrln till banlter:na.
lust. och undrade hnr myeket som sia
tlR ...:.__ till
Skattereglerlngsfonden och den sil~
lnllmnd
1
'kom In 1 11na··fi1r ll8Dila skolor dlr
Il av aoc_a_en
-skilda skattereglerlnpfonden skall en.
man bar ligenheter.
.
lnvallcibll it Jnvalldlserad person, och Ugt förslag . som kommunalnlimDden
Hr Kmit Fl'elgard. upplyste att hy- 5.000 kr. till arbetsliisbetsitgllrder kommer med I december fl sina penresfaatlghelerJ!a gir Ihop ~ undan- :'.51 ur fullmiktlges anslag fllr samma gar tJllbeka genom att man avsiitter
tag filr det anslag aom nu npPtactts
·
.
bela . sjilmansskatten, som lir fördelför Arllds skola lnllan man kommit
Gellomging av budgeten
aktlll filr Brwmby.
lglng. Innan det göres förfr6gan för 1961 vidtog hllrefter och Inga
Kommuna1fullmliktlge .faststillde si
hos Jcyrkofönamllngen bör fl111mlik. lndrlnpyriamden gjordes. Hr lllJlm1 hundskatten.. tJl1 10 kr. och utdebltetlge ba sagt sitt om Fjllastorps skola. Nllsson vme ba rl!da pi varför ~ ringen tJ11 6:65 utan debatt samt godMen kyr!u)herden liar l&tlt filrat6. att slaget tlB frltidsverksamheten · blivit kinde llllmndena lilrslag om .fondav·
det finna behOv filr filrMmllnllen att dubbelt s6 stort och fick npplyanln. sittningar och lansprlktagande c!Arur.
ba slrolhuset.
gar av hr Br&hed och hr Berggren.
Efterlt framförde hr Gösta Svens& Evert Lanson: Det finna vill
Han efterlyste ooksl Vissa siffror son frAn MilUe munlcl~llmäktlge
ungdom 1 Ar!1\i som kan ba behov av 1 jordbrukets kalkyl och det framgick ett förslag om gemensamma muDlclatt ha lokaler. Är lokalen llimpllg d6 att detta llJOrde en vinet pi s.ooo paJa och kommunala framstlllnlngar
.som ]I08tlokal med tanke pi den stora 1kr. om 6ret bL a. genom att leverera tJl1 jaktvArdare och förmyndare på
·trafiken som lir filrbL Vill posten : produkter till llderdomshemmet men Krappernp och tlll Kullaberp Natnr
ha lokaler sl skaffar den alg nog. i att buclgetuppstl]lnlngeJl lir den för om ltdrder mot kanlnp!Agan. Kom.
Om Brunnb.V poatstatlon bllr kvar 'kommuner g1npe.
muna1f1J11mllk1l beslöt enhillUgt att
som koml1111Dalfullmllktlge uttalat för- t
·
•
sklclla protoltollsutdrag tJl1 de ovan·
svinnet kanske poststatlonen I Arlld. . Hr Berggren 11dtte att man borde nlmnda och plka1Ja Atgllrder. Det kan
Arendet bilr Inte avgilras I dag i fr&ga j avbetala mera p6 de dyraste llnen 1 ocksl tllnkas att man gir lllngre om
om uthyrnlng. Har Ingenting emot att Ibankerna in till esna fonder.
det Inte hjlllper och l?ellllr frldlysnlng
Fjlllastorps skolhus gir Ull iörsaJD.
Kommunalkanlrel' Knut Frelgard av rovdjuren en tid. Som det nu lir
!Ingen men Arll-olan bör behAllas upplyste att detta var avsikten men -tYCkte man Inte det kunde vara. Filr
i kommunen tl1l8 vidare. BorcHllgg- man kan Inte betala tlllbalra riktigt I fiirslaget talade förutom hr S\·en•son
nlng.
den takt man vill och dlil'filr miste hrr Gögta Andersson ooh Frank
! Hr Lundqvist: Kommunalnimnden man med hlmyn tlll statsbldrapbe- Elf\·erson m. fL
bar ju stannat för att fastlgheteme
s~ll behlllas av kommunen och gilras nlgot rllntabla. Det är ·tv& saker
som lir ·viktiga - behov och utDyttjande - men detta· är Inte klart. Post
och polis kan lneymmas I akol.an; Pout11nae till en liten I.igenhefaten bllr
ilvrfga tJll
mDJ och det
IJgt att det":" ~ir inte r!Jii.
l.OOO kr att h41la
koJmnunen·
mantr11~ om lre~ för tvi 811b.
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lis och poliskontor bar ~tal hit och
dit .1 Arlld sedan fJllrdlnpman Nll&aon slutade. Kommunen bilr tlnka pi
att hjlllpa. till sl att vi · flr beh61la
post och polis I Arlld.

Hr Henry Svenason upplyste. att
polisen vlll tlytta frAn Arl1d och
fr&gade om · kommunalllllmnden filt
·nAcon. sldan · framatlUlnlng men fick
av hr Stun Nllaon veta att -detta
sir genom . pollsfllrbundet. Boataden
i skolan·. ·rlcker för . högst
ener
tvi personer. Posten; behllver ordentlig lolral. men kan tnte fl det. Kommunalnllmnclen iyclrer att kommunen
: bilr hyra '.ut till posten. och gtlra hu·
: aet rllntabelt och 8A att Arlld tAr o~
!dentllg }I08tlokaL.
, >, · ..,, ·
.· Ordfllranden medilelatle-att gruilden
· för P,>llsfilrbundet var' -att Bn111J!..b7
. f&• ~ 'Blnlt. . pollse1'.·4..>Atfi4
Millla och att man aldrlg>·;jll:lt
lfr6n. detta.. ._ ,, . .,.,,,_,'. ··v· ...,. .
:. ,Br Lem;iart Dah1atrib!I: ·Det.'·rilr alg
.Inta om 1!lka1er i ArJ14 eller ej.: Det
yer.kar jn aom. om. IJ;-nen · llkuHe
behDa s1f.olan. Det f1l!Da ju lokaler
t . Arild -dsom ml-tCl!!8!maet · Att
-4rl1d 8QID -~'har ell"llldm post.
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Om &kolan .

Skall.~filrfogancle

~~r· milteD...Jlr .fllr

cm-t ~ilr .kommunen..
1fr Henry -Sv- ltezbm och
menade att · det ·hite · gir att ·ik ·b)Ta
m181i10D8huaet till ·vad· aom helat och
num flr aempelvls Inte~ där.
: Hr Carl Guatav ~ "Vmii:hite
bluncl&; för. ~~·-'.det*. blir
POBtlokai D>e?'•1ran ".lt~;med

trottoar. Vl-..'l>llr,tllnb.pl'~ Ban
frApde 'vad ·nnfa:, M6lla :ur'.'a\r" 1111:0IOl'Da.i.-v1 ber'·.·
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Svenssc>n som
·
·cessionen och att verket skall be, över tre timmar men så hade man tala med att lagfarna värdet och
Kaninerna i Kullabygden skall räcker till är säkert. Att med ke-1 ·.också så· viktiga ·ting som .?verlå· f ö - e n fA ett anslag pA 6.000
nu utrotas I stor skala om kom- miska eller bakteriologiska medel
munalfullmiktlge i Brunnby tar bekämpa kaninerna förefaller Inte• 'telse av elverket och_den d~ ~k· kr so~ man skall besluta nllrma·
om skymtande samhällsupplösnm• · ·t'december
·
upp förslaget frlln Mölle att på trevligt.
..
gemensam front göra framställ· Mölle kvmnoförening har ge- gen samt. stat och skatt för 1961 re~n ··debatt tog fullmäktige så
· .·
nämndens förslag om .. att tll.l
ningar till de ansvariga pA Krap- nom sin ordförande fru Ingeborg att överlägga om.
Till att börja med beslöt fUll· Brunnby kommunalfUllmiiktige göperup för jaktvården och till myn· Höber överlim~t 1.000 kr tl!l
diRlteter med flera.
..
Mölle varmb!ldhUll ·1ör bastun ocn mäktige att anslå 200 kr till Kul· ra framställning om antagande a_v
Man har i flera år kunnat mär- driften. Föreningen har tidlgar.e i · Jens Turlstförenlng och 50 kr till redan fastställd ordningsstadga för
ka en reaktion mot att det vilda Ar lämnat 1.000 kr. till badhuset Höganäs Lottakår för 1961. Sam· Mölle .och av mun!clpalfUl!mäktige
i form av kaniner flltt växa till i till . nya badkar, som sattes In i' hället.har varit m~dlem av Sven- antagentorghandelsstadga för Mölden utsträckning som föreligger vllras. Förra hösten lämnades ock·
ska·' Turisttraflkforbundet men le med tillhörande torgbandelstaXB.
nu till dags. Alla nysatta :ffultt· sA 1.000 kr. illl att sammanlagt har
nämnden hade nu hänvisat till att samt att till Jänsstyrelsen resp.
träd och andra växter I trädgAr- badhuset fått tre· tusen kronor till
varken:... ;Brunnby eller Arlld läm- KungL Maj:t göra framStälbliJlgal'
darna fllr grundliga påhälsningar drift och underhåll.
nar bidrag till denna organisation, om dessas fastställelse- Denna om·
och tar skada av kaninernas fram·
Nu har emellertid Inte Kvinnovars reklamvärde rent lokalt !f~· gån( är nödvändig sedan rikSda·
fart när det är ont oni föda pä f"'oreningen denna gång stannat ' gasattes. Fullmäktige stann!-de vid gen beslutat om llndrin&: av komannat Mil. I övrigt menar man att bara med anslag till badhuset
anslaget till Kullens Turlstforenlng munallagen så att mumclP!-1sam·
dessa djur trivs så bra inom be- utan· bar ocklll lämnat 3.000 kr.
·
hälle inte längre har nilgra forvalt·
byggelsen att de mer eller mindre tlll hamn&tyrelsen att användas.. c~h m~naci;;;lt det.fick räcka för. ningsuppgi{ter I enlighet med All·
är lnvllnare även där.
till hamnens behov'. Man har' nog. samhällets del. .
.
minna ordningsstadgan.
I snirjena pA Fäladen utrnoo här tllnkt alg att den tidigare ~
:gkrtftställare 'Anders W. · MölleUtan debiitt godkände också full·
järnvägen frodas kaninerna. Po- kuterade belysningen skulle kom' ryd fick anslag med 200 kr till mäktige förSlag tlll ändrin~ i för-·
llsman Bruno JohanSBOn kan be- nia till uUörande så lllngt pengar·
tryckning
av
tredje
delen
av
bobundsordnlngen
för Höganäs polis-\
rätta att förre traflltblträdet G. na ricker. Men hamnen har dessken om Mölle-Kullen. Ansöknln· förbund, där munlclpalsa~e pA
Möller i detta omrllde kunnat utom stort behov av medel för
gen lydde pli 400 kr liksom sam- grund av samma lagändnng Inte
skjuta Inte mindre in 300 djur. underhåll av kajer etc. så att man
hället tidigare en gång lämnat till heller längre kan vara medlem.
Nu är det väl troligt att man får väl överväga var beloppet
InnehaVaren av StrandpeDSionakanske måste göra sådana dnu;- skall sättas in.
. • tryckningskostnader · men nämnden hade föreslagit 200 och full· tet fru·Alida Bengtsson hade gjort
tiska åtgärder som att bl. a. frid- Oen avskäranpe avloppslednmg·
mäktige beslöt I enlighet härmed. - - - - - - - -- - - ---- Jvsa 1ih·en. Man har hållit strängt en i Mölle hade nog ~t P.tt
Nästa fråga blev en ganska framställning !)m att fli bygga lnert:"· rovdjuren pA berget och I faktum i dag om inte myndi~.e
lAngdragen debatt i etapper om an- .tlll tre meter frän badhustomten
skog~n. r-;onske den första och då tema ·fordrat i:ner utredning an
slag. till. rörlllllterlal till avlopps- ·och nämnden hade tillstyrkt med
största rc•k:•~·.•n var när man vad som behövdes för denna
ledningar för nytillkomna fastlg· hänsyn till förhlllandena · pA plat·
miste sina kattor, som förirrat Sig sträcka, som för' i!Vrigt var utheter vid Solvlken i norra Mölle. sen och om byggnadsnämnden i övpA jakt upp I skogen. Detta strän- redd redan tidigare och godkänd
ga efterhållande av rovdjur och OCh om det inte·varit .. Bli blatert
Nya tomter har styckats ut och rigt kunde godkänna byggnaden.
även av krlkor har givetvis gjort klimat pA ll!Demarknaden. Säga kommer sannolikt att belysas med Municipalfullmllktlge beslöt i . enatt människan ändrat pA naturens vad man vl11 så har samhlillet pA
sommarfastigheter och fastighets- llghet härmed.
ordning och tllllltlt bl. a. småvil· den punkten inte tvekat flir att ägarna hade gjol'.t framställning
Som sista ärende pA dagordnin·
tet sAsom kaninerna att fritt fA för'bllttra fllrhllllandena.
• om samarbete för att få till stllnd · gen hade man att antaga stat för
växa till och husera. ,
Att tala om stillastående vatten
avlopp och därmed kunna få bygg- 1961 och fastställa hundskatt. och
Nu vet man väl inte exakt vil· vid hamnen ir l!Og också Inte alJ..
nadslov.
munlclpalskatt. Hundskatten blev
ket som har den största allmän• deles riktigt. då alla mllllebor vet
Sedan man nästan ·en timme ven- oförändrat 10 kr per djur och det
nyttan - att hålla efter rovdjuren att det finns en. stlndlg ström ·in
tllerat denna fråga om möjligheter-. för 1961 framlagda statsförslaget
och låta jaktvården verka pA den· och ut frän hamnen. I gamla pap-, na att få""med fler fastlghets~e · fastställdes ·med den ändringen att ·
na linje eller att lllta den gamla per finner man att llanmms. vat.. samt· kostnaderna för · en ledning byggnadsnämnden fick sitt aQ&lag
naturens ordnfng råda åtmlllstoDe ten inte är dl!lgt utan till ochl I olika . etapper beslöt fullmäk"tlge ökat med extraanslag pli 700 kr för
ett slag ocls hllla efter kaninerna
Iamde godkin- som badi enlighet med munlcipalnimndens senare framkomna ökade. utgifter.
därjimte. Att avakjuuatngen .Inte~ dl mllUla ldmllJllbp . förslag. Ingen hade yrkat avslag I Elverket är formellt upptaget med
men gymnastlkdirektör Carl Gus- In· och utgående summor. omkring
för nllgra år sedan bade slmtiv·
tav Cronberg menade att man skul-1 renhlllningskostnaderna . uppstod
llngar där.
Je ha kontroll pA anslutningarna en stunds debatt, då man an,såg att
Nu stannar väl det hela - upp
och jämka priset framdeles. dA fler detta var kommunens ·angelägennligra lir tills en massa andra frA·
kommer till. Byggmästare G:ö!;ta het enligt den nya hälsovlll'dsstad·
gor avverkats i andra riktningar.
Andersson ·ansåg a11a fasttghetel'. gan. Då kommunen· emellertid. inte
Men att saken skall ordnas sA
Inom området borde vara med. Mii· nu är ·färdig med sin organ1$atlon
smlnlngoJll det bar man nog klart
lare Wictor Johnsson var rädd för pA detta omrlide flir Sl!mhäJ!ena
för alg.
.
·. . att man skulle bli 41ag4 ,att lägga sA länge sköta denna admlnistra-GQ
.
\ ) . .ne1· avlopp·· oni ·lilan ·nu började 1tion på förutvarande grunder•. Här. A,
~
•med en del och polisman Bruno 'efter fastställde fullmäktige den
'
~.l'
Joh~son. yrkade borclläggning för. framlagda staten och munlcipaljtterllgare. överläggning med fas-! skatten till oförändrat 1.25. Anslatlghetsigarila.
' get till oförutsedda utgifter · till
När man sedermera övergick till fullmäktiges förfogande upptar
~i
att debattera överllltelse av elver- även eventuellt behövliga medel
.
V
ket till den under bildande varan· för avloppsledningar och dylikt.
• N.. ~t') ~
:de Mölle ekonomiska förening för För statsförslaget har tidigare re-"'- ~·'-'.
,elektrisk distribution blev det här dogjorts.
·
.
A~
;inte så mlinga inlägg. .Förslag till
Efter genomgång av dagOrdnln~'•"
kontrakt föredrogs och godkändes. gen tog polisman Brlino Johansson
'1
Det innebär ·att överllitelsen skall upp den besvärliga kaninplågan.
~
~
s!te den 1januari1961 men endast Man hade tid,lgare skrivit tlllKrapT
under förutsättning att förening· perups Fideikommiss och. påtala~
en dli har fått övertaga koncessio- mlssförhlillandena och den. skade.:...
nen oeh ·är inregistrerad. Wlctor görelse kaninerna vllllar. Hr Jo(' ~
("fi,,,-.J
Johnsson pekade pli att föreningen hansson ansåg nu detta Inte längre
· ("fi,,,'\J ~'1
såm icke municipalt verk hade vara tillfyllest, fast ett antal skyt'1
större möjligheter att sätta ·1n •åt- tar flltt. tlllStånd av landsfiskalen
gärder bl. a. för övergllng till hög- att skjuta kanµier I ~ället.
· .l~ ~t') .
re spänning, trots att man nu lagt Exempel lämnades pli att en skytt
,
,
. '-'
ned·mycket pengar de senare åren, skjutit 300 'Inom ett litet. avsnitt
1
·
~
sil att av 300 fastigheter redan 100 och att andra på. en eftermiddag
'~9'\'!
~
har fått spännlngsomläggning pA avverkat 25-30 st. Frågan har
n'V
Al V
~ 2. Pi ""'l.
Il 1J ungefär ett Ar; Om verket Inte ka:n mAl!ga .ll!!Pek~ och det kan.. tän~
R. )J ·1 ... IO. AJ l överllitas ·p1anen11gt bör detta an· kas .att. även llI\dra mynd~heter
.
·
_ ~'1
stil tills ml!I\ fått· fram spännings- än de• jaktvårdande ·flir inkopplas
~ '"' . ~~~
omläggning för alla fastighl!!ter. . med bl. a. fridlysning.av r.ovdju' "- 1
i.:~
Gymnastlkdirektör Carl Gustav ren. en tid såsom riven m. fl. Det
~
Cronberg ansåg att samhället inte tr.inte bara i Mölle utan hela byg1'1
bestllr bara av ·elektrisk dlstribu- den s0m kaninerna sprider sig Bli·
t') ~ _
tfo!l utan man måste ocksl tänka som bortåt Nyhamnsläge och ända
'->
pli alla de andra sakerna· som är till Höganäs. De kommer frlln skoviktiga~ inte för.länge binda sig gen och berget.
·
·
vid 4en nuvarande organisationen. ·Folkskollärare Gösta ··svensiion ·
.
I detta-sammanhang lämnades ock" upplyste att man.även. Inom kom·
Så -den.•;upplysningen. att •länssty- munen observerat.frågan man och
relsen.'nq _överlämnat bildandet av man emellan. Till' sist ·beiilöt man
vägföreriingen. till dlstrlktiantmi· sig för att uppdraga lit municlpal·
.......
Målare.WiCtor Joluisson vme·vetåren sll·att man torde kunna· vän· fullmäktiges ordförande att i kom·
ta om det I den nya 'Planen ·för
ta att denna angelägenhet blir Ord· munalfullmiktlge taga ·upp· ären, Sergeantens åker fanns · medtaget
nad. D~ municipalskatt. m;m nu det och att man pli bred front till·
iutrymme för bibehållande. av ka·
betalar uttages· enbart pli grund av sammans med kommunen borde g11
;beln till Kullens Fyr qA. Svenska
samhällets administration av bygg- fram för att få fram åtgärder ·för
Cellulosa AB skall bygga" ut med
nadsväsendet,
byggnadsplaner etc., att fli slut pli kanineländet.
mera hus och parkeringsplatser
varutöver man använder pengar
och fick veta att så var förhållantill vägar och gator av de8sa me.~el.
det samt att. man 1p11. planen marsom dA somm!lrfastlgheterna Inte
.kerat för 'servitut. för ·deåsa> ån-_
alls- lir med ,och .betalar. . ' . . . .
;ordningar.',.::__.
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Mö ll eb anan .b.ehöv-s för-- turlsmeli·hävdade kullenboma Vid möte i går

En bild frdn mötet där skogsmästare Eriksson ju. st är i debatt-tagen.·
Det ridde delade meningar om,bära en fördyring för posten med,vägen och satsade penga1·na nå-

behovet av Möllebanans nedlägg- cirka 2.000 kronor, men han mening vid girdagens informatio- nade att för dessa pengar blir det
möte på Turlstbotellet. Frln orts- en förbättrad postservice. Bland
befolkningens sida hävdades a~ annat kommer redan från den . 1
banan behövs för inte minst taris- juni i år att inrättas brevbäring i
mens slmlL FrAn s.J:s sida fram· Nyhamnsläge berörande cirka 200
lades en ntredning om att den Ar- hushåll. Kullens havsbad kommer
IJiga förlusten är 50.000 kronO... att få. sin post från Nyhamnsläge
Flera talare menade att denna in· medan en del i Strandbaden torbeflparing inte var nigot bärande de bli betjänade av brevbäring
skäl för nedläggning av en sA vik· från Höganäs. Ävenså kommer en
tig handel som denna. Hela salen lantbrevbärlngsllnje med bil evenvar fullsatt aär distrildschefen tuellt att utgå från Nyhamnsläge
Carlstedt J 8.1 tog till orda och och planer föreligger att inom en
Jlmnade en atförUg översya av framtid dra in poststationen i
olika fakta som lett fram Ull att Brunnby. Därmed skulle sistnämn8.1 planerar en driftslindring.
da brt försvinna rent postalt, vil.
ket en av mötesdeltagarna beteck·
Persontrafiken har sjunkit
nade som en mycket större förlust
Beträffande persontrafiken· på än nedläggningen av banan. ur
bandelen fanns 1948 57.995 rese- postsynpunkt beröres inte Mölle
närer. Siffran hade sjunkit med och Arild. av nedläggningen av
40 procent tio år senare och ifjol banan.
hade nedgång skett med ytterliga· Vägdlrektören Planten tyckte att
re 3.000. Minskningen var störst vägarna i Kullabygden var rätt
vid Strandbadens station med 69 hyggliga och trodde nog att de
procent, vid Nyhamnsläge var den skulle kunna svälja även den öka·
66, vid Krapperup 61 och i Mölle de busstrafik som blir följden om
likaledes 66 procent. Vagnslasttra- banan nedlägges. ·
fiken hade under samma tid ned- Sed.an SJ:s och postens repregått med Inte mindre än fem sjät- sentanter sagt sitt och vägdirektötedelar.
ren lämnat sin Information vidtog
-Ar 1919 då staten övertog banan den allmänna diskussionen. Till
gick den med 97.000 kronor i för- ordförande valdes drätselkanimarlust, efter 1945 blev det ytterliga- ordföranden Otto Bengtsson i Höre försämring. Intäkterna utgör ganäs.
nu 193.000 kronor och utgifterna Förste talare var kommunalfull·
243.000. SJ får alltså satsa 50.000 mäktiges ordförande skogsmästare
kronor om året på denna bana för Erik A. Eriksson i Brunnby. Han
att täcka driftsförlusten. Talaren erinrade i sitt inleclnlngsanföranansåg att trafiken kan gå lika bra de om vad järnvägsdöden betyder
på landsväg.
· för en bygd. Den mister ett öga
Den uppfattningen hade även ut mot världen. Han erinrade ock·
trafikinspektören Hall som kUnde så om · vad en järnväg betyder i
utlova att .det skulle bli en ök- tider av avstängning och att kon"
nlng av antalet dubbelturer mel- kurrensen med b\Jssarna också är
Ian Mölle och Hälsingborg om bus· svår från bilismens sida. Han lik·
sarna övertog trafiken. ~lo dub- nade Statens järnvägar vid ett rotbelturer dagligen på sommaren system där som alla vet de små
vore att räkna med. En del buss- rotträdårna betyder mest för tillturer fick gä ner om Krapperups växten. Klipper map. ava de minstation. Priset på biljett kom dock sta järnvägsbitarna tar man ockatt stiga med en femtioöring mel- så bort något som kan vara för
Ian Mölle och Höganäs och mel· det hela värdefull och tillföra traIan Mölle och Hälslngborg blev fik och hur går det då med de
det också en ökning av priset. stora pulsådrorna.
·
Trädgårdsodlarna får dyrare trans- · Med statistik kan man komma
porter men godslnlämnlng skulle långt. Men kan man verkligen bekunna ske i Strandbaden, Ny· visa alla faktorer, ·fortsatte tal.
hamnsläge, Krapperup och Mölle. Möllebanan tillkom genom insatPostd!rektören Reinholdsson pre- ser från· kommuner och enskilda.
senterade postverkets syn på ned- SJ talar om försämring och förläggningen.· Den kommer att inne- lust, men fick de som ilnlade järn·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gonsln någon utdelning på . sina
aktier! Man talar också om bandelen Mölle-ÅStorp, men aldrig
har jag sett bandelen HöganäsMölle .någonstans i kommunikationerna.
Varf'.. bar d I u··
·· u .. 1
or
a e en oganas-••ao1 e
Delen Höganäs-Mölle har prövats ur alla synpunkter, men varför har inte hela sträckan prövats
och varför har man fått in just
bandelen Höganäs-Mölle I blickpunkten... Vi vill ha riktigt besk~d.
Tal. foredrog en sammanstallning av uppgifter om inkomster,
som han Inhämtat på ort och
ställe hos stationsföreståndarna i
Mölle, Krapperup, Nyhamnsläge,
och Strandbaden. Den visade ett
med 30.000 kr. förbättrat resultat
vad gäller Inkomsterna för 1959
jämfört med ·de av jämvä-·n
framlagda kostnadaerna för I I 3.
Enbart Krapperup har ökat med
10.000 kr. från 1958-59. Vidare
påtalade hr Eriksson att man numera. ·kan köpa seinester;blljetter
med tre månaders giltighet och
att dessa i stor utsträckning köpes
på andra orter. Detta var inte
möjligt 1948, basåret för statistik·
en, varför denna haltar. Hur räk·
nar man fram siffror för bl. a.
potatistransporterna ,som tlllfär
SJ mellan .40. och 50.000 kronor,
som erlägges på andra stationer
än vid Möllebanan.
Det kan väl inte vara fördel att
gå ifrån ett bra trafikmedel till
ett annat. Postverket kalkylerar
med en kostnadsökning på 2.000
kr. men · hr Eriksson betvivlade
att detta skulle räcka. Han menade att -det kanske kunde göra det·
samma var skattebetalarna lägger
sina pengar, på järnväg eller post.
Hr Eriksson frågade också om
man ville konkurrera ut järn·
vägen genom den parallellkörriing
som förekommer på samma tider
med tåg och bussar och om det
var för att undergräva järnvägens
ekonomi.
·
Hur bär sig egentligen bussarna? Skall man slopa järnvägen
för att göra bussarna bäriga. Är
det Inte bättre att säga v:ad man
får än att detta skall bestämmas,·
sedan man bestämt sig för att
slopa banan. Hr Eriksson undrade
oc~ om inte den eneskllde bilis·
ten. subventionerade bussarna och
hqr det v:ar med deras beskatt-

mng.
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Hört· öch hänt· vid kullanäsan
Möllebanan ·

1

hin~·

na' i procent utan också ta
syn till olika odlingsår och av
Jaistnfög. Det är inte lika lätt au
.köra tre km. längre in i Höganäs,
·med · traktor och . potatislast pli'
tränga gator. En försämrad Ber•
vice, som qn göra att SJ mister.
alla potatii;trsnspor· ·1a från Kul- 1
labygde~
,
.

:.~··

1rad.

I

Hr ,Eriksson kom 1gen och undrade· .oln det var ortsbefolkning· ·
en &om krävt parallellkörningen ·
med bussar och tåg. Jag har för ·
;länge~.- sedan föreslagit insättande
av de rälsbussar som nu traflke- ·
1 rar ·banan. Han rekommenderade
i .d~ som talar för vindskydd att stå
i· eti sådant en kall vinterdag och
{ lli.rita pli en försenad buss. Kostar
inte de omtalade godsombuden
• nAgot? Det måste väl bli håltim·
i mar i Höganäs för dem som kör
· Tllåbussarna. Vi vUJ höra alla
siffror fast det verkar som om
• ·rlllnsnaran var gillrad och det ba·
ra lir att dra till. SJ har Väl redan fattat sitt beslut. (Kraftiga
a:tiPJAder). Stationerna försvinner
och det blir· en. derangering för
bygden utan järnväg. Hr Eriksson
stlillde också frågan om kommunen får överta jlirnvligsbanken sedan allt värdefullt tagits bort där. lfrAn. Det skulle vara liksom ett
· piieter pli · sAret. Till sist Jliste
liiln upp ett telegram mot nedlligg·
ningen från gamle ku1lakamrern
Ake Lindström, avsänt frAn Angelholms lasarett.
I lortsättningen klarlade · post!fu:ektören en del uppgifter be. träffande posten och menade att
: "ti. 2.000 kr. kanske med nlgon
. jämkning skulle räcka till merkostnader vid nedlllggning. Posten
·betålar till· SJ 22.000 kr. för post.stationerna vid Möllebanan.
·. Gymnastlkdirektör Carl Gustav
Cronberg i Mölle inlade som
t}llnsteman en slrarp protest för
· tt mötet hållits pli en tid då alla
. iµastlillda inte kunnat komma
.ifrån. Det är de som åker med
fågen. Han krävde också redovisning på ·denna punkt och fick
sedermera besked att. distriktschefen och hr Eriksson - efter den•
senares protest· mot au mötet!
skulle· hållas 10.15 i Höganäs kommit överens om plats och tid·.
punkt. Hr Cronberg var ändå inte
nöjd utan menade att kl. 19.00
halte varit lämpligare.
I fortsätt.ningen uppstod litet
polemik mellan Visbys represen·
tanter Wtihelm Bengtsson och
' Eric · Larsson och skogsmlistare
,\ Eriksson om betydelsen av olika
. ·. ·~ transportmedel och om vägarnas.
·. · iordningstållande m. m. På deti·
hela taget menade hr Larsson att:
Eriksson fått svar på en hel del'
frågor som borde avföras ur
diskussionen, där bara viktiga sa·
ker skulle få vara med. Visby" har '
Inte tagit ställning för eller emot.
Det har bara varit inbördes. överläggning inom kommunalnämnden. Vägarna· bör stlillas i ordning oaVsett om det finns järnväg
eller inte.
Hr Bengtsson vidhöll sitt llA. stående om att endast ett llr!l trafikmedel bör finnas. ·
··
Vligdirektören upplyste till sist,
att man får börja vid Hälsingborg
och gå norrut med vägförbättringar. Förbättringar sker .oberoende
av järnvligsnedlliggelsen men kan·
ske .Påskyndas i viss män genom
. , parkerlngsflckor etc. De stora
sakerna tar· dock. Jlingre tid.
Till sist plitalade hr Gunnar
Nilsson, Höganäs, gräskanterna
och trottoarerna ~ Strandba· .
'1den och Höganäs•. ·
..
r." • Mötet avslutades .av DK-ordfö' randen Otto BengtsSon &Om 1At den
förda diskussionen. utgöra svar. pi,

Vad gör man i regnväder på Mårbacka·turen kan vara både
badort? Ja, i de flesta fall sitter lärorik, trevlig och vilsam.
man kanske inne i stugan och ·
tittar ut på en regn- och storm- 'Vad som i år bör särskilt glädja
svept sandplage. Men så dock inte turisterna är givetvis förre järn·
vid Kullanäsan. Här har man handlaren i Höganäs, numera
berget och skogen som en skön keramikern Otto Klassous lilla,
och skyddande avkoppling att men utsökta utställning vid Kullaströva omkring i och man kan spetsen av egna keramikalster. De
till och med ha det riktigt triv· utställda alstren av troll och andsamt om det inte vräker ner ra figurer utgör liksom en konst·
precis förstås, förutom all den närlig inkarnation av det trolska
härliga skogsluft man får i lung- på Kullaberg. Om man får kalla
orna i motsats till alla bensin- åtminstone en del av alstren för
. ångorna. Mölle Vänners en gäng souvenirer blir man glatt och
utmärkta skogsstigar finns kvar, angenämt överraskad att någon
. trots a~t markeringen vid detta har tagit upp en sådan konstnär. laget är borta.
lig ttilverkning av handmodellereEn annan avkoppling ·är rund· rade arbeten, som man kan ta
turer till sevärda platser. Mölle med sig hem som minne i stället
station har då och då sådana för allehanda fabrlksalster, som
arrangemang med färdledare.
tillverkats. på annat håll och påFrån en resa i Värmland kan. målats Mölle eller Kullen i vack·
vi notera att en bussrundtur il. la ra slingor.
·
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kan vara de senaste regnen som
hunnit verka så snabbt, fast de
varit kraftiga. Förbättringen är
dock svag och man måste betänka
att av en torr jord tar den kraf·
tiga växtligheten sin stora tribut
så här års. Men eftersom vätan
inte kommer annanstans än uppifrån så måste man väl anta att
det är regnen som något ökat det
grundvatten, som är beroende av
lokala regnväder.
Interimstyrelsen I den unlter
vardande varande Mölle ekonomiska förening för elektrisk distribution har haft sammanträde pi
kallelse av målarmästare och elverkschefen Wictor J<ihnsson och
gnuggat förslag till stadgar m. m.
Ytterligare ett sammanträde kommer att hållas innan förslagen .
förelägges ett· konstituerande sammanträde. Det första sammanträdet för bildande av föreningen
var inte så rikligt besökt som
varit önskvärt och nyttigt för bli·
vande förenlngsmedlemmar. Men
om municipalsamhället skall för·
svinna, vilket det så småningom
kommer att göra, var principerna
och riktlinjerna så klara, att de
närvarande kunde utan någon som
helst avvikande mening besluta
sig för att bilda en elverksför·
ening för bibebållande av elverket
åt ~mhällsborna. Det spelade så·
ledes vid detta första sammanträ·
de inte så· stor roll hur många
som kom, men man gick ju miste
om en del information. Fullmåk·
tige ·har ju redan uttalat sig för
: att överlåta elverket på en förening och då denna är bildad och
lagfäst kommer .säkert beslutet om
överlåtelsen utan mankering, då
.det ju · gäller en. sak som man
överlåter pA sig själv.
Vid 'konstituerande sammanträde för antagande av stadgar och
val av 1 styrelse är det dock ur
den enskildes synpunkt viktigt
att vara med, dA man ju har sin
möjlighet att göra sin röst hörd
till skillnad från fullmäktige. Sam·
ma gäller vid tecknande av an·
delar för alla fastighetsägare i
Mölle. Den gamla stämmoinstitutlonen kommer åter till heder~
iinom denna sammanslutning i
form av föreningsstämmorna, där
alla medlemmar har en röst. Man
kan således efter tillblivelsen av
föreningen gå till sin föreningsstämma liksom förr till municlpalstämman och säga sin, mening om
elverket och dess skötsel och llig·
ga sina förslag.
: . Dessemellan är dock styrelsen
.allenarlldande på ett stort antal
·områden och viktiga frågor. Del·
.tagande i konstituerande och and. ra. stämmor inom föreningen är
:därför en :viktig deinokratisk rät;tighet att. fullgöra· även ·om man
! i alla fall säkerligen kommer au
få sin ström till lägsta möjliga
priS · och. till ~ möjliga splin·
ning,. då mycket av denna distribution Jltyres inte bara av ekonomiska. ··utan. av· viktiga tekniska
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Eriksson. deras stora behov avlingen möjlighet. finns för oss att svarade att man fick ställa upp
och satte denna fråga lasta upp grönsaker och blommor dem på andra platser och göra
i ett nationalekonomiskt sam- i en buss vtd en hållplats I Krap- bussutflykter. Han ·menade att
manhang. Han framhöll också perups alle. VI är heller Inte ·1n- denna frAga var oväsentlig 1 sam1olägenheterna
vid blljettförsälj- tresserade · av att köra till Höga- manbanget.
.
, .
Pensionatsäg. Bemhard Bengts. nlngen till avlägsna platser då sta- näs.
tlonerna Inte finns och besväret Det är givet att hr Rosenqvist son pekade på sju lAnga tid som
och olägenheterna av att rusa in också skördade långa applåder för droskförare och .' pensionatsinne. i Höganäs och köpa blljett · till sitt Inlägg om loppspottet.
havare och ansåg utifrån sina er·exempelvis StockhoJm efter att ha Förre chefen på Grand '.Hotel i farenheter att nedläggning av bastitt och väntat på en buss ute Mölle direktör Gunnar Ek hade nan är en tillbakagång. Han unpA en kall landsväg. Och hur blir från Lund mött upp för att kämpa derströk också den stora betydeldet med godset. Kan man klara för Möllebanan. Han underströk sen. av en direkt förbindelse till
allt i Höganäs med samma perso- också med skärpa järnvlgens be- Hälalngborg.
.
nal på en gång. Måste det Inte tydelse för turismen och byggde Sekreteraren i Kullens turistförockså bil kostnadsökningar.
sitt anförande på erfarenheter enlng källarmästare Lennart DahlFinns det tillräckligt med
som styrelseledamot i Turisthotel- ström i Arild föredrog föreningens
reservbnssar
!ens topporganisation och som enhälligt gjorda uttalande mot
försäljare av Sverige I utlandet. nedläggningen. Han påpekade ockKan ocks~ SJ på forhand_ veta En järnväg är synnerligen bety- så kostnadssänlmlngar genom rah.ur vädret :t>Hi: en sommarsondag delsefull för sitt område och vad tlonallserlngar bl. a. Inom banunoch .~All~ tl~räckllgt med bussar man förSt gör vid försäljnlngsre- der~et och genom personal' I Hoganäs för att ta emot alla sor för turismen I utlandet är att mlns!?fiing genom nedläggande av
,som kommer med tågen. Det for- ta fram kommunlkationstabeller- Krapperµp och Strandbaden. Vad.
idras .en stor reserypark av bus- na. Detta bör väl också .beaktas tinker SJ på som vill lägga ned
sar lördagar och söndagar. Han vid en nedlllggnlng och SJ bör väl Höganiis-Möllebanan?
. .. . . . . .
pel.tade också på skolbarnstrans- också ha Intresse i sammanhanget.
I en replik svarade distriktschef porter inom bygden .. till Höganäs Vi har haft många diskussioner
Parallellkörningen fördel Ccir
Carlstedt att man fick betala både och. deras betydelse for ungdomen. med SJ om bästa sättet att sälja
bygden
· bensin ,och busskatt 1 full utsträckTill sist un~rade skogsmlstare turism och man skall Inte rycka
Distrlktschefen Arne Carlstedt
· nlng och det tackade hr Eriksson Eriksson om .?verhuvudtaget tid- ut Möllebanan ur sitt samman- kom så Igen och menade att alla
· för att få veta. Men om nu bus- punkte~ var ratt vald att börja en hang. Vi har råd att offra dessa argumenten låter väldigt bra. Men
· sarna går med förlust vad skall ~USSlon ~m Möllebanall!' ned- 50.000 kr. för turismen.
vi har tagit hänsyn till endast
man då betala med. De närvaran- läggning. Vägarna. är alls mte så Hr Wllhelm Bengtsson talade alla k,ostnader beträffande Högade lit höra sitt bifall i kraftiga bra S0?.1 v~lrektören säger, fast för kommunalnämnden I Visby nls-Mölle. Skillnaden i ink.omster
applåder, som för övrigt hr Eriks- man garna seger sA när man blir men mest för sin egen mening. mellan de av honom redovisade
son fick skörda flera gånger uit- trängd.
Han tyckte att man skulle iamcen- och i uppgifler från stationerna
der sina anföranden, vilket visar
l!lloge ät personalen
trera sig på · ett trafikmedel och beror på att stationsföreståndarna
· att stlmnlngen till övervägande Järnvägspersonalen vid statio- göra detta så bra som möjligt tagit med försäljning till alla an~ del var för banans bibehållande nerna på Möll~banan har vid alla samt pekade på de dåliga förbln- dra stationer. Det är ej möjligt att
. bland de församlade.
tillfällen på ett synnerligen för- delser som nu finns. Det finns ha en SA dyr trafikapparat som
·
I fortsättningen Ifrågasatte hr tjänstfullt sätt skött sina Allggan; även fördelar om järnvägen kom- både järnväg och landsväg. Att
, Eriksson också starkt om inte den och utan all byråkratism stått mer bort. Det händer olyckor vid tåg och buss går· samtidigt beror
övergång till busstraflk I alla hin- '1lmänheten till tjänst vilket hr jimvägsövergångarna vid banan. på att ~ vill tillgodose alla tra. delser var en försämring och på- Zrfksson starkt unde~trök. . De Det är Inte heller bars järnvägen flkbehov. Det är en fördel för byg.
talade bL a. den serviceförsämring har minsann inte gjort något för som har del i turismens tillväxt. den som man bör vara tacksam
att få stå ute på vägarna och att resultatet skall försämras utan Se ·bars på Viken och Lerberget. för. Om man fAr bussar får man
vänta och 1 bästa fall I ett litet tvärtom. Han passade på att vid Hr Bengtsson hade också räknat in~ statlonsväntsalar, men.vi räkkalalt vindskydd eller en oeldad detta tillfälle framföra allmänhe- blJ!IS&r och bilar och funnit att nar med att få göra vindskydd för
!tik någonstans vid vägen i stället tens tack till järnvigspersonalen järnvägens nedliggnlng skulle be- bussresenärema. Det är. Inte meför på uppvärmda stationer.
utmed banan.
tyda en 'och en halv buss mer l nl:ngen att precisera alla detaljer
Hur är det med blommor och
timmen på sträckan Höganäs- utan de får komma fram i en lnfrakter utanför Möllebanans omLoppspott I MissiSKit•Pi
Mölle. Han ansåg också person- timare krets, där kommunernas
råde. Man talar så mycket om det Trädgårdsmästare Knut Rosen- llgen att järr.vägen kan ersättas utvalda får säga sin mening.
där 20-kllospaketet och hur billigt qvist menade att man inte . skall med andra traflltmedel och för- Det finns dock inte mera trafik
det blir, men hur blir det med se på handeten bara till Höganäs. stod järnvägsmyndlgheterna, som
högre vikter och alla de blomster- Här har 'talats om 50.000 kr. för- vill slopa banan då· förlusten ir _ . --..
sändningar man kan se på statlo- lust men hr Rosenqvlst menade 50.000 kr. om Aret.
·
f-""-'=~-----nerna vid Möllebanan. Kan man att tillsammans med postutgifter- Kamrer Eric Jönsson undrade I· på järnvägen nu än att Iandsklara allt detta med bussar? Den na kunde man spara 25.000 kr. En en kort ·fråga hur· det skulle gå vägen kan ta den. Turismen beenskilde 'företagaren komme• I sådan förlust är väl i alla fall som med de populära tåghemmen och tyder mycket men de korta avvarje fall att förlora 'på längre ett "loppspott i Mississippi". trafikinspektör Hall vilj SJ bussar stlnden ger inte den betydelse
transportsträckor. Flyget blir kan·
·
man vill tillmlta tlgen i sammanske littare att resonera · med I
hanget.
fortsättningen, särskilt om vi får
Källarmästare Ek insköt här att
flygplats I Ängelholm. Men om
det•är de långväga turisterna, som
man skall betala mer under alla
kommer med tåg.
förhAlladanen, varför Inte öka på
Fru Klingener på Grand Hotell
jämvlgsprlserna och där ta igen
lämnade den korta men betydelsede pengar som behövs och behålla
fulla uppgiften att tyskarna plajärnvägen.
nerar direkta vagnar från Berlin
till Mölle för tAghemsllknande reTurismen av stor bet)'de!St'
sor.
Hr'Erlksson tryckte synnerligen
Trafik.inspektör Gösta Ek, Hälstarkt på tmismen bland a Ila ~kli·
slngborg korrigerade härpå de
len för järnvägens blhehiillande.
uppgifter angående inkomster som
Den kan kanske inte mätas i
uppgivits från stationerna vad bepengar, men turismen tillför I alla
träffar 1959 och fann att det I en
händelser Skåne inte mindre än
del fall varit minskning I mindre
200 milj. årligen och ä1· en m·
omfattning och I en del fall plus
Yära främ!lta exportartikla1·.
minus noll och i varje fall ingen
Hur kan, menade hr El·ik~~on i
ökning. Hr Ek menade att hussarfortsättningen. en buss hli hilliga-1
' na har företräden framför tågen.
re. Rälsbussen måste väl vara del'
: Turismen är bara några veckor
billigaste som finns. Där h.vter ni
på sommaren.
väl Inte hjul så ofta (appläcl) som
Frti Lalla Ollnsson, Mölle. fann
på landsvägsbussarna och hur äi·
det mycket egendomligt att S.J
det med drivmedlet. Här inskö!
kan diskutera en så liten förlust
distrikl~chefen att det var unge-I'
som 50.000 kr. Mölle blir enda Infär sainma kostnade1· för drivmeternationella badort utan järnväg
del på lanc~ägs- och rälsbuss.
då både Båstad m. fl. utefter västDistriktsche/en Car!Btedt st4ende och trUj;kinBJ18kför HGU.
I fråga om vägarna påpekade hr
kusten har sådan. Hon menade att
man skulle kunna subventionera
turismen soni man gör l Norge
. (med 16 miljoner) och då särskilt
!Möllebanan.
! upprustmng
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! Lantbrukare Ivar, Slmonsson ta1lade .för potatisodlarna och ·mena.de. att lDaD för Ingen del

kunde

gå med j;>A att köra till ~öganäs
:från . Strandbaden : med potatisen•
. Han: ville' ha enskilda överläggha spåret kvar
ctlll Strandbaden; ·.
; . ·Distrlktschefen .. plockade· · åter,
;fram; siffror:: på att .-potatistrans-.
tpo~.g-~f\.ned- med '12 procent,.
rvilketi !µ'_, $1ilionsson senare prote-

:lilnP.r om att· få
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