Mölle By- och Kulturförening
i tradition med förnyelse
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
Styrelsen för Mölle By-och Kulturförening får härmed avge rapport över föreningens verksamhet året 2017.
Styrelse:
Ordförande - Mats Jönsson, vice ordförande – Christina Ullenius, sekreterare – Ingemar Löfgren, kassör –Lars Steen,
ledamöter -, Elisabeth Brenner, Magnus Löfqvist, Maria Svensson (aktiv endast delvis under året), Lena Johanson-Thor samt
Bo Larsson (avled i november2017).
Styrelsen har haft 9 protokollförda ordinarie styrelsemöten under 2017 samt 2 extra styrelsemöten.
En extra föreningsstämma genomfördes i samband med sommarmötet den 23 juli 2017.
Antal medlemmar uppgick till.
Föreningen hade ordinarie årsmöte den 26 mars 2017 i Stationshuset.
Valberedning:
Chatarina Lindgren, sammankallande, Karin Eriksson-Wisten och Arne Medin.
Revisorer:
Lars Nyrén och Per Delshammar, ordinarie och Håkan Göthe, suppleant.
AKTIVITETER:
Strandstädningen
Den 8 april samlades ett 50 tal personer för årets strandstädning. Städningen gjordes från Fäladen ända fram till och med
badet i Solviken. Efteråt bjöds det på fika och varmkorv på Stationen. Vädret var som önskat, soligt fint vårväder.
Valborg
firades som vanligt på Fäladen med brasa. Firandet öppnades av Mats Jönsson. Körsång sköttes av hela den församlade skaran
av människor. Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande, höll vårtalet. Mycket folk ca 300st kom för att hälsa våren
välkommen, sjunga med i vårvisorna och lyssna till vårtalet. Mölleborna hade bidragit med material till bålet. Det blev en
fantastisk brasa som försvann i lågornas rov. Vädret var gråmulet utan regn med en kylig vår temperatur.
Midsommar
firades traditionsenligt på lekplatsen. Några trogna medlemmar i Byföreningen klädde stången på torsdagen. Den blev
smyckad av ovanligt mycket blommor. På Midsommarafton restes midsommarstången, många hade samlats och deltog i
lekarna som Tomas Dreilick ledde. Kaffe, bullar och saft gick åt.
Möllemötet (”sommarmötet” även kallat)
inleddes med en extra föreningsstämma för beslut om stadgeändring. Därefter informerade Christer Paulsson, arrendator av
Strandgården, om planerna för verksamheten. Rickard Åkesson, kommunekolog, redovisade valda delar av den nya
naturvårdsplanen. Daniel Åberg, Naturreservatet Kullaberg, gav en inblick i hur arbetet med certifiering av Kullaberg till s. k.
Europarc, fortskrider. I sammanhanget noteras att Mats Jönsson och Tina Rydberg medverkat i arbetet med en
handlingsplanen för denna certifiering.
En torsdag i juli –
ett nytt initiativ som avslutning på de grillträffar som anordnats de fyra torsdagar i juli. Dagen – som bjöd på ett fantastiskt
vindstilla sommarväder -,började med en tävling i antalet morgonbadande i Solviken respektive Fågelviken. Därefter gratis
frukost i det gröna, många av de 200 iförda badrock och med blött hår. Dagen fortsatte med tipspromenad genom Mölle,
loppis, fotboll, boule, utomhuspingis och avslutades med grillning.
Julmarknaden.
Drygt trettio utställare och massor av besökare gjorde dagen till en stor framgång. Ett brett utbud, god försäljning, tomte,
glögg, lotteri, fika, musik, ponnyridning… Arbetsinsatser från många medlemmar gjorde arrangemanget möjligt.
ÖVRIGA VERKSAMHETER:
Galleriet.
Under perioden vecka 25 – 32 ställde ett 25-tal konstnärer ut sina alster - foto, måleri, keramik, grafik., smide. Mycket
uppskattat av såväl utställare, som besökare. Lägg därtill påskhelgens tre utställare, med över 3000 besökare.
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Bibliotek.
Öppet för boklån varje torsdag eftermiddag året runt. Denna verksamhet som verkligen är gagn för alla läshungriga fungerar
tack vare några av byns eldsjälar.
Vinprovningar
Byföreningen ordnade vinprovningar i Stationen tre gånger på hösten och fyra gånger på våren. Ett uppskattat arrangemang
som tack vare frivilligt arbete och generösa deltagare gav ett visst överskott under året.
Uthyrningen
Stationslokalerna inklusive Annexet hyrs/ lånas ut ett par timmar nästan varje vardag under terminerna.
Påskveckan och sommarveckorna hyrdes lokalerna ut till konstutställningar.
Lägenheten hyrdes ut 6 veckor på sommaren till Svenska Kyrkan.
Förutom dessa veckor var lägenheten uthyrd - hela eller delar av - 7-8 veckor under året.
Väntrummen i Stationen var uthyrd ca 60 dagar för varierande festligheter.
Kulturaktiviteter
Byföreningens ambition att fylla stationshuset med olika kulturprogram har utvecklats under året. Därtill har nya idéer
förverkligats på olika platser i Mölle.
År 2017 inleddes med en musikkväll i januari i stationen när Thomas Svensson presenterade musik av och med Meme
Åkesson. Frederic Täckströms film – den 9 april - om Meme Åkesson blev ett fint porträtt.
Fastlagssöndagen bjöd på Kulturdagen för andra året. Katten ur tunnan, ansiktsmålning och verkstad för barnen och ett
varierat program med föredrag och musik för de vuxna fyllde stationen och annexet
I oktober bjöd Visans vänner från Helsingborg på en högtidsstund med sång och musik av och till Bo Laestadius. Vi hoppas på
nya besök.
I december inbjöd nya Mölleborna Anna Wirsén och Christian Alvad till hemma-hos adventskonsert. Detta blev ett nytt inslag i
Mölles rika utbud av aktiviteter.
Möllekuriren
Möllekuriren har utkommit med fyra nummer under året. Antalet annonsörer har varit stort och antalet medverkande med
artiklar, insändare, fotografier m.m. har också varit stort. Tidningen har haft artiklar utformade i högklassig layout med högt
läsvärde och har lämnat ett överskott till byföreningen med drygt 40 000 kr. Tidningen har varit uppskattad och redaktionen
har fått många uppskattande mejl och muntliga kommentarer från läsare.
Tidningen trycks i en upplaga på 900 ex och för medlemmar med Mölleadress delas tidningen ut direkt i respektive brevlåda.
Av byföreningens medlemmar (totalt 494) har 149 postadress utanför Mölle. De får tidningen per post mot en avgift som
täcker portokostnaden. 11 av dem är bosatta utomlands. Möllekurirens redaktör är Bengt Nilsson, Christina Ullenius dess
ansvariga utgivare.
Hemsidan
Föreningens hemsida finns på molle.se. Den omfattar cirka 100 webbsidor. Då och då tillkommer nya sidor, och ibland får
någon sida utgå. Webbplatsen uppdateras rutinmässigt ungefär en gång i veckan, vid behov oftare. På Start-sidan publiceras
puffar för aktuella aktiviteter, viktiga händelser med mera. Från en sådan notis kan besökarna oftast klicka sig vidare till mer
information. Under de senaste tre, fyra åren har flera hundra notiser publicerats på Start-sidan. Samtliga finns arkiverade och
är lätta att nå från Start-sidan.
Antalet besökare på hemsidan varierar mycket över året. Under till exempel februari får hemsidan totalt cirka 400 besök, och
antalet unika besökare en genomsnittlig dag på vintern är cirka 20. Juni och juli är toppmånaderna. Då ökar antalet besök och
antalet unika besökare till mer än det dubbla. När byföreningens månadsbrev går ut åker besökssiffrorna upp; det beror på att
det finns flera länkar i månadsbrevet till information på hemsidan.
Via hemsidan kan besökarna nå gamla nummer av Möllekuriren, läsa handlingarna före och efter byföreningens årsmöten,
söka i alla delar i Anders W. Mölleryds böcker om Mölle–Kullen, titta på bilder från större evenemang och hitta en hel del
annat. Hemsidan produceras av Christer Wallentin.
Möllerydsprojektet.
I påskas var byföreningens projekt med nyutgivning av Anders W Mölleryds böcker slutförd. Projektgruppen har uppnått de
mål som ställdes upp i samband med ansökan om bidrag, dvs en digital fil med hela materialet i sökbar form på
byföreningens hemsida och ett tryckoriginal till en bok om 388 sidor.
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Arbetet har pågått sedan hösten 2015. Projektet fick bidrag från fyra olika bidragsgivare - Gyllenstiernska
Krapperupstiftelsen, Stiernstedt Kockenhus kulturförening, Sparbanksstiftelsen Gripen och Ollie och Elof Ericssons stiftelse
för Vetenskaplig Forskning med sammanlagt 105 000 kr. Kostnaderna för bl a redigering och grafisk formgivning och
tryckning av friexemplaren uppgick till drygt 103 000 kr. Boken som framställs genom print on demand sälj i kommission på
ett flertal ställen i kommunen. Projektgruppen bestod av Birgitta Hansson, Christer Wallentin , Lena Larsson, Christina Ståhl
Hallengren och Christina Twengström.
Som avslutning på projektet anordnades ett boksläpp och releaseparty på påskdagen den 16 april med ett knappt en timme
långt seminarium där projektgruppen berättade om bakgrunden, vilka finansiärer vi haft till projektet, Anders W Mölleryds
söner Bengt-Anders och Sten berättade personligt om sin pappa och några av projektdeltagarnas favoriter i boken
presenterades. Därefter tog byföreningen över försäljning av böckerna och projektet bjöd på mingel, dryck och lite tilltugg
Pykdonationen
I hamnen samlade sommarens utställningen ” Ett Skepp kommer lastat – Skeppare, skutor och laster i Mölle” många
intresserade besökare. Pyk-gruppen hade fått tillgång till material och muntliga historier från ett antal Möllebor med knytning
till hamnen och sjöfarten. Pyk-utställningen kan ske tack vare stöd från Höganäs kommun och för 2017 även genom ett
stipendium från Swedbank, baserat på en konstauktion i samband med Swedbanks förvärv av Sparbanken Öresund och flytt
till nya lokaler 2016
Samarbete med Kommunen
präglas av gemensamma ambitioner och konstruktiv dialog. Möten och andra löpande kontakter – om stort och smått – ger
byföreningen möjligheter att leva upp till sitt syfte, och påverka kommunen i för Mölle angelägna frågor.
Trafiksituationen
I Trafikverkets regi har en s.k. Åtgärdsvalstudie genomförts, med byföreningen representerad i arbetet.
Studien ligger nu som grund för de åtgärder som kommunen och Trafikverket genomför.
ANSVAROMRÅDEN:
Stationshuset och Annexet
Trasiga takpannor har bytts ut och skorstenarna har lagats.
Pannan i Annexets källare har bytts ut.
Lägenheten fick en upprustning under sommaren. Ny TV installerades, lås åtgärdades, ringklockan lagades,
stolar tapetserades om.
Under året installerades ett utegym på området, med festlig invigning och förevisning av hur redskapen kan brukas. Ett bord
för utomhuspingis finns också på plats.
På lekplatsen, Hantverksvägen, har uttjänt lekutrustning ersatts.
Två representanter från styrelsen hade i september ett möte med representanter från kommunen.
Ansvarsfördelningen för fastigheten klargjordes. En inspektionsrunda genomfördes och en åtgärdslista för 2018, upprättades.
Baden.
Byföreningen ingick avtal med Föreningen Fågelvikens Vänner om skötsel av Fågelviken. Solvikens badplats har skötts av
byföreningen. Tre skolungdomar var anställda för detta arbete. Kvalitén på vattnet i bassängen var utmärkt under hela
sommaren. Bassängen fick emellertid stängas av två veckor för tidigt p.g.a. tekniska problem
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