Motion till byföreningens årsmöte mars 2018
Mölles historia ända in i nutid
På vår hemsida finns mycket att ta del av när det gäller Mölles historia. Där finns i digital form hela
utgåvan av Anders W Mölleryds böcker Mölle Kullen genom tiderna. Nils G. Nilssons krönikor Hört
och hänt vid Kullanäsan publicerade i NST (Nordvästra Skånes Tidningar) 1953-1960. Det finns en
badfilm från 1911. Där finns också Möllekuriren från nr 2 2010.
Genom länkarna till ovanstående kan man följa historia och händelser i Mölle fram till runt 1970 och
också i närtid. Men de sista årtiondena på 1900-talet och början på 2000-talet saknas.
Det kan lätt åtgärdas genom att man skannar samtliga Möllekuriren som har utgetts sedan första
numret 1987 och gör dem sökbara. Dessa finns i byföreningens arkiv i källaren i stationen. Materialet
borde också kompletteras med de tidiga verksamhetsberättelserna i byföreningen som också finns
tillgängliga i pärmar i källaren. Byförening startade i början av 1970-talet.
Då kan nya och gamla Möllebor enkelt ta del av åtminstone en del av vad som hänt i byn de senaste
40-50 åren.
När det gäller PYK-donationen har arbetet att skanna materialet ännu inte fullföljts beroende såvitt
jag förstår på resursbrist. Jag hittar inte heller det material som finns färdigbearbetat. Donationen
lämnades till Mölle byföreningen och borde därför göras tillgängligt på vår hemsida.
För att underlätta för intresserade är det lämpligt att samla länkar till alla källor av den här typen av
information på ett ställe kompletterat med en kort vägledning vad länken innehåller. T ex en ny flik
eller en ny rubrik kallad Mölles historia. Nu är det inte alldeles enkelt att få en överblick av vad som
finns om man inte precis vet vad man söker. Här kan man också om det är tillåtet lägga till en länk till
Wikipedias information om Mölle https://sv.wikipedia.org/wiki/Mölle varifrån man kan klicka sig
vidare på en rad sökord.
Erfarenheten från digitaliseringen av Anders W Mölleryds böcker visar att kostnaden för skanning av
befintligt material är överkomlig. Byföreningen har gått med överskott de senaste åren och lite av
detta överskott borde användas till att fullfölja denna kulturinsats som startade med digitaliseringen
av PYKdonationen och nyutgivningen av Anders W Mölleryds böcker.
I första hand avser motionen att samtliga Möllekuriren och tidigare verksamhetsberättelser i
byföreningen görs tillgängliga på vår hemsida.
Om det är som jag tror att arbetet med PYK-donationen på Folklivsarkivet går på sparlåga bör
föreningen överväga att finansiera slutförandet av arbetet så att det materialet också kan finnas
tillgängligt på byföreningens hemsida.
Mölle den 5 februari 2018
Birgitta Hansson
Styrelsens beslut: styrelsen är positiv till grundförslaget – att öka tillgängligheten av byföreningens
dokument och skrifter genom digitalisering. I vilken omfattning, till vilka kostnader osv hänvisas till
tillträdande styrelse.

