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Välkomna till Mölle alla sommargäster och
semesterfirare! Här i vår by hoppas vi att du
känner dig välkommen och åven vill dela
vårt ansvar för vår unika miljö.
Att det finns en del brister har du säkert
märkt och kanske redan klagat över. Men du
skall veta att byföreningen gör och även
framöver ämnar göra mycket som kommer
alla, både gäster och bofasta i byn, till del.
Tyvärr stöter vi i vårt
arbete på hinder som
är svåra att komma
över. Det kan vara
trögheten i den byråkratiska gången. Det
kan vara politiker som §g~
i stället för att tillmötesgå oss hänvisar
E
oss till att själva vända oss till statliga myndig heter för att få vissa ändringar till stånd .
Ett annat, nästan obligatoriskt, hinder är
den försämrade kommunala ekonomin som
åberopas som argument för att skjuta önskade åtgärder bortåt i tiden.
Post, televerk, länstrafik är måltavla för vårt
artilleri när de drar in och försämrar servicen. Men även vår livsmedelsbutik, kiosker
och hotell m fl får kritik när vi anser sådan
befogad. Monopol är många gånger av ondo
och inte fördelaktigt för invånarna.
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Detta kan också gälla det politiska livet
som kanske skulle må bättre av ett utpräglat
personval .
Att Mölle hamn är ogästvänlig är sedan
länge omvittnat . Sönderslagna båtar, dålig
sömn när det stormar. När får vi den nya
vågbrytaren ?
Måste det nya bostadsområdet vid Stationshuset få en genomfartsled som gör att
bostäder, äldrebostäder och barnstuga blir
kringrända av bilar och bussar?
Här har vi ett par frågor där vi bybor måste
få vara med och påverka och påskynda
besluten!
Vi vill fortfarande ha ett Mölle där alla skall
trivas, med god service, säker hamn, välskötta badstränder, bra butik, en post med
öppethållande som passar många, bostäder som smälter in i bymiljön.
Vi vädjar nu till d ig som är politiker och som
har kurage och förmåga att lyssna på våra
argument och göra en insats för Mölle och
dess invånare.
Lennart Silen Alfredsson

Års111öte
Mö11e byförening har årsmöte torsdagen
den 9 augusti 1990 kl 19 på Grand hotell.
Mötet inleds .med uLdelande av föreningens
diplom för kulturbcfTärnjande insatser .
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Verksarnhetsberättelse för 1989 - 1990
Styrelsen i Mölle byförening avger här sin rapport för verksamhetsåret 1989-1990,
det tjugoandra sedan starten 1968. Arbetet har varit synnerligen intensivt. Bland
annat har de tre stora frågorna om hastighetsbegränsningen, detaljplanen förstationsområdet och skötseln av allmänna platser i byn tagit mycken tid i anspråk. Vi
har tyvärr ännu ej uppnått de resultat vi förväntat oss i en del av de ärenden som
ligger hos olika myndigheter. Men vi ger oss inte utan arbetar vidare!
Styrelsens sammansättning framgår av tablån på
sidan 3. I arbetsutskottet har ingått ordföranden

Dagordning
vid MOlle byfOrenlngs årsmöte
torsdagen den 9 augusti 1990.
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän vid årsmötet.
2. Fråga om kallelsen till årsmötet utfärdats
i behörig ordning.
3. Styrelsens förvaltningsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgiften för kalenderåret 1991.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift
med 50 kr per familjemedlem.
Containeravgiften föreslås bli frivillig.
7. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Avsägelse föreligger från styrelseledamöternaTorsten Olgård, Sven Olsson
och Jean Wagner samt från suppleanten
Ellen Sjöstedt.
8. Val av revisorer och suppleant.
Valberedningens försla~ finns på sid 3.
9. Utseende av valberedning.
Under verksamhetsåret har valberedningen bestått av Marianne Cronberg,
Lars Edler och Birgitta Rönneman.
1O.Styrelsen föreslår att byföreningen döper
om sitt årsmöte till ·byastämma".
11.lnformation om firandet av Möllas 500årsjubileum.
12.Motioner.
13.ÖVriga frågor.

Lennart Silen Alfredsson, vice ordföranden Siv
Drci witz. sekreteraren Lennart Ohlsson och kassören Gösta Tivelius . .Intendenten Aina Svensson har adjungerats vid alla styrelse- och AUsammanträden.
Arbetsutskottet har haft tio protokollförda sammanträden och behandlat över 300 ärenden och
dessutom fungerat som redaktionsråd för Möllekuriren. Styrelsen i sin rur har haft 13 sammanträden med över 400 punkter på dagordningarna.
Till detta kommer alla kontakter med personer
inom och utom styrelsen och med myndigheter,
som föranletts av sammanträdesbesluten och som
i synnerhet legat på ordföranden och sekreteraren.
Vid ett extra föreningsmöte den 10 maj behandlades främst fTågan ombyggnationen och firandet av Mölles 500 år nästa år.
Vi har fått många önskemål om att agera i olika
fTågor. Om dessa inte v~it av personlig oc_h
politisk karaktär- byförenmgen skall vara opol!tisk - har vi försökt åtgärda dem, ofta med positivt resultat.

Ett styrkepro,,
Det har tyvärr visat sig vara svårt att få v~a
medlemmar att medverka i föreningens olika
arrangemang. Detta kommer nu ~tt~ättas påpro~
inför firandet av Mölles 500-årsJubileum. Om v1
skall kunna genomföra firandet behövs det bctydligtfler medlemmar som hjälper till än deel~a
som vid föreningsmötet i maj förklarade sig
villiga att medverka i planeringsarbetet.
.
Vi vädjar nu: Har du nå~raförsfag e~ler vill
hjälpa till, så låJ höra av dig till nagon l styrelsen!
Gången i de olika ärendena under arbetsåret har
efter hand redovisats i Möllekuriren. Verksamhetsberättelsen blir därför endast en komplenering till tidigare informationer.
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Detaljplan för statlonsområdet

I

Vad har hänt sedan det extra föreningsmötct den
10 maj?
Ordföranden och sekreteraren har på styrelsens
uppdrag talat med stadsbyggnadschefen Sören
Stenqvist och framfört de konkreta synpunkter
på den nya genomfartsleden i området son1 kom
fram vid mötet. De olika alternativa lös ningar
som föreslogs tmder mötet presenterades ocks å.
Något intresse för att nu ändra den fö reslagna
planen fanns emellertid inte. Man avser att 1ägga
fram planen vid det samrådsmöte som bybo rn a
skulle bli kallade till någon gång under som maren.
Planen har presenterats i kommunstyrelsens
planeringsutskott där den tyd ligen också vunni t
gehör. Enligt protokollet har endast förv al tn ingarnas synpunkter presenterats . Våra argument
mot den nya \ ägen har inte framförts oc h in te
heller föreslagna alternativa lösningar . Man
menar att Vägverket kräver den nya vägen.
I de handlingar vi har "förordar" Vägverket
visserligen en ny genomfartsled men kommunen
bestämmer, eftersom den själv skall betala kalaset. Vägverke t vill däremot att man rådgör med
vägförvaltningen. Det borde därför vara möjligt
för kommunen att med stöd av våra argument
och alternativa förslag slippa anlägga den föreslagna gcnomfartsleden.
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Planeringsutskottet vill också öka antalet lägenheter. vilket synes egendomligt med tanke på
det. markutrymme som den nya genomfartsleden
skulle ta. En ytterligare förtätning i området
skulle förmodligen medföra att byggnationcn
inte skulle stämma överens med bybornas önskan att bibcl1å1la Mö lles karaktär av gammaldags
by.
Vid ett möte anordat av Brunnbymoderatema i
Stations huset lovacte man att agera för vå.r räkning . Det vi sade sig emellertid senare att deras
s tyre lse inte vi li e ta s tällning i frågan . (Bor inte
någon i Mö lie?) Vi kommer nu att ta kontakt med
andra politi ska partier i hopp om att kunna påverka ledamö terna i beslt1tande organ.
När sarn.råd ,nötet om detaljplanen komm.er till
s tånd hoppas vi att alla ställer upp och deklarerar si,1.a synpurtkler .
Det bör kanske nämnas at t såväl vi i styre lsen
som det e xtra före ningsmö tc t är eniga om att
protes tera mo t den nya genomfartsleden . I detta
s töd s vi också av Kullabergs pensionärs förening
och Gyllcröds amfällighct m fl.
Mcil le 500 å r
T yvärr harv i inte lyckats engagera någon "Festgencral" att hålla i planeringen och genomförandet av firande t av Mölles 500-årsjubilcum. Vi
,nå te emel lcrt id komma igång för att få tid för

Valberedningens förslag
Nuvarande
Ordförande
Lennart Silen Alfredsson

Vald till

1990

Förslag

Till

Omval

1991

Omval
lnge~erd Ed ler
Leif ersson

1991
1992
1992

Pia Svensson

1992

Ordinarie ledamöter
Siv Dreiwitz
Lennart Ohlsson
Torsten Olgård
Sven Olsson
Gösta Tivelius
Jean Wagner

1991
1990
1991
1991
1991
1990

Suppleanter
lngegerd Edler
Arne Hagberg
Ellen Sjöstedt

1990
1990
1990

Carl Anders Claesson
Omval
Gunnel Elfverson

1991
1991
1991

Revisorer
Ingeborg Höber
Ingemar Larsson

1990
1990

Omval
Omval

1991
1991

Suppleant
Elsa Könsberg

1990

Gösta Welin

1991
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planering av de aktiviteter och arrangemang som
skall genomföras. Vi samlade därför den 9 juli
alla so111 anmält sitt intresse att hjälpa till till ett
första planeringsmöte.
Resultatet vid detta möte blev att jubileumsfirandet skall ske i vecka 28/1991. En grov skiss av
programmet talar om temadagar:

7/7 1400-talet med kyrkan I centrum.
9/7 1500-talet: Fyren och sjöfarten.
10/7 1600-talet: Krapperup och dess betyddelse för Mölle.
11/7 1700-talet: Naturen.
1'1i7 1800-talet: Havet och fisket.
13-14/7 1900-talet: Grand flnal med massor
av olika arrangemang.
Under våren och hösten dessutom olika arrangemang under mottot "Mölle 500 år."
Arbetsgrupper och ansvariga för respektive ten1a
utsågs. Arbetsutskottet ansvarar tills vidare för
ledningen av det totala projektet. Förhoppnings vis kan vi redovisa preliminära program oct1
planer vid årsmöteL

Sämre post~ervice
I likhet med så mycket annat har vi också drabbats av indragning av öppethållande på postkontorct. Svaren på den enkät som Posten gjort har
tolkats så att besöksfrekvcnsen på vissa tider, bl
a på lördagar, var så låg att ett öppethållande
"inte är lönsamt".
Även i detta fall kommer styrelsen att agera för
en förändring som ger byborna en bättre service.
Särskilt lördagsöppet eller längre öppet på fredagskvällen skall di skuteras.

Solviken
Som utförligt referera ts i Möllekuriren 2/90blev
det inte någon ny brygga i å.r. Tekniska nämnden
i ko mmunen l1ar emellertid givit gatukontoret i
uppdrag att ta tipp konstnader för en betongbrygga i 1991 års budget.
De frivilli ga krafter och badare som på ett
förtjänstfi.1llt sätt höll o rdning på badplatsen förra
året har när clenna rapport skr ivs lovat ställa upp
även i år. M en man vill ju gärna ha hjälp - och
fTar11för allt : S kräpa irite ner.

l ~oaletterna i Solviken
V ~gskyddet försenas?
Trots att handlingarna till Vattendomstolen, enligt
uppgift, ligger klara har..de inte sänts in. Man
måste fråga sig Varför? Ar möjligen denna för dröjning ett nytt sätt att skjuta på genomföran det? Vi kommer att ta reda på det.

Ko mmunen (gatukon tore t) har utan alltför stora
påtryckningar erbjudit sig att anlägga vattentoaletter vid Solviksbadct. Grannarna har emellertid protesterat. vilket medfört att det inte blir
några nya toaletter i år.

Vägnamn i byarna l Kullabygden
För att förbättra möjligheten att orientera sig
inom de områden i kommunen där man saknar
vägnamn har byföreningama i Kullabygden lovat
hjälpa räddningstjänsten och renhållningen med
att inventera vägar som i dag inte har något namn
eller där det inte finns vägskyltar. Vi skall forska
efter gamla vägnamn och om vi inte kan få fran1
sådan~ föreslå namn.
Klappe byförening leder arbetet och sammanställer uppgifterna till kommunen att ha som un derlag för beslut.
Vet du något om gamla vägnamn eller att det
saknas väg sky It - ring då sekreteraren (34 71 71).

En försvunnen telefonkiosk
Utan någon som helst information var telefonkiosken vid Stationshuset plötsligt borta. Televerket hade meddelat kommunen om detta men
där stannade infor111ationen.
Den gamla kiosken måste bytas ut och intäkterna på 600-800 kr per Ar sägs inte täcka sådana
kostnader. Att flytta en av kioskerna från hamnen låter sig inte göra eftersom sarntalsfrekvensen där är så stor att man måste ha två kiosker.
Också för räddningstjänsten.
Man har lovat att sätta upp en skylt vid Stationshuset med hänvisning till kioskerna i hamnen.
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Solviksbryggan, "'ed tvd trappor, juli 1990. I gatukontorets budgetå'skandeför 1991 har till reparation
och förlängning av bf}1ggan tagits upp 460 000 kr.

Trafikskyltningen
VamingsskylLar för skarp kurva (sk sergeantskyltar) på väg 111 vid avtagsvägen till Vattenmöllan kommer att tillstyrkas av Vägverket.
Handläggaren på vägförvaltningen i Malmö har
tillsammans med distriktets vägmästare besiktigat vägavsnittet och konstaterat att det är befogat
med sådan skyltning.
Enligt de indikationer vi fått kommer trafikpolisen att tillstyrka flyttning av 30-skylt~~ på
Kullabergsvägen till söder om Postvägen. Aven

Vägverkets representanter ansåg att Kullabcrgsvägen har sådan standard inom byn att det är
befogat att flytta skyltarna för att dämpa hastigheten och att vi också får samma hastighets gräns
i hela byn.

Vi ser det som en uppskattning och ett stöd för
vad vi gör om alla betalar sin medlemsavgift.
Containeravgiften är också nödvändig för att vi
skall kunna bibcl1ålla den service det innebär att
l1a möjlighet bli av med vårt skräp.
Du har väl betalat avgifterna?

Statlonshuset
Utvändiga reparationer på tak och balkonger har
delvis utförts . Fortsättning har utlovats. Invändig renovering har granskats av kommunantikvarien med tanke på målningarna i taken och
panelen som måste specialbehandlas. Arbetet
skall sättas i gång Lill hösten.

Höganäs-Mölle Järnväg 80 år den 30 april
SO-årsdagen, den 30 april i år, av öppnandet av
Höganäs-Mölle järnväg gick "spårlöst" förbi. Vi
räknar med att på något sätt celebrera detta
jubileum i samband med "Möllc 500 år".

Loppmarknaden
Loppmarknaden inbringade ett brutto på ci rk a
11 000 kr. När kostnaderna är betalda återstår ett
netto på över 9 000 kr. Ett välbehövl igt tillskott
till kassan.
Styrelsen framför ett hjärtligt tack till alla som
hjälpte till.

TV 2-mottagningen
Efter en motion i kommunfullmäktige och vårt
påtalande med enkätsvaren fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta kontakt med Televerket och
kräva åtgärder för att eliminera störningarna fTån
Danmarks TV . Efter kommunkansliets förhandlingar har vissa åtgärder vidtagits, vilket också
framgått av att det hittills under sornmaren varit
ganska störningsfritt.
Den definitiva lösningen är emellertid inte klar.
Vi följer upp ärendet.

Diplom för kulturella insatser i Mölle
Styrelsen har beslutat tilldela Bert Knafve och
Hans-Otto Pyk årets diplom för förtjänstfulla
insatser för kulturen i Mölle.
Diplomen delas ut vid årsmötet.

Midsommarfirandet
Traditionsenligt träddes dansen kring midsornmarstången, trots regn och rusk, av }1undratalet
unga och gamla. Vi tackar Horst Itzigehl n1ed
dragspel och Ingvar Ohnell med positiv för deras
medverkan, liksom alla som hjälpte till att klä
stången. Hämtning av ris och blommor samt
ledning av sång vid lekarna inte att förglömma.
"Fyren" skall ha ett särskilt tack för att man som
vanligt ställde upp med saft och bullar.
Medlems- och containeravgifter
Av 524 hushåll har endast 235 betalat medlemsavgift för 1990. Eftersom inbctalningkortet bifogades med Möllekuriren 2/90 redan andra veckan i april misstänker vi alt en del sommarboende
inte fått vare sig Möllekuriren eller inbetalningskort. Vi har därför sänt ett brev till dem som inte
betalt och bifogat Möllekuriren och ett inbetalningskort.

Utställarna 1990
Av sammanställningen i Möllck'Uriren 2/90 över
ut.s tällarna i sommar framgår att både Stationshuset och annexet är fullteckade ända fram till
slutet av augusti månad.
Vi har vädjat till tidningarna att notera utställares namn och öppettider för gallerierna på samma sätt som för museet ocl1 Krapperup. HD har
i "Id ag-spalten" endast hänvisning till torsdagstid ningens "Konst i KL1llabygden". I varje fall turi sterna har ju svårt att få tag på torsdagens
tid ning. Vi får se om vi får gehör för vår propå.
Symbolerna
Försäljnin gen av artiklar med Möllesymbolema
har gått bra, n1en vi har både vykort. dekaler och
brevmärken i lager. Artiklarna finns i kioskerna
id l1amnen. pä "Fyren" och på hotellen. Tröjor
kan köpas i rtzigehls )<josk i hamnen och hos
lngcgerd Edl cr. tel 34 73 87.
Köp och gör rekl am för Mölle!
V

\ 1

ll}'fogden
Vid de fort satta förhandlingarna med parkavdel ningen har vi informerats om att man nu har tagit
fram åtgärclsli stor som underlag för vidare diskuss ioner .
Efter sen1cstTarna återupptas förhandlingarna.

M innestavl<>r ·på l1us i Mölle
Vi liar fått fc)rfrågan om vi är intresserade av att
sätta upp minnestavlor på hus med namn på
bernärkta personer som bott där.
Styrelsen kommer att behandla ärendet och
L1ndersökcr vem som lämpligen kan hjälpa oss
med detta.

Ungdomarna i källaren
Ungdomarna har under våren fått disponera
källaren. Man har utnyttjat möjligheterna ganska
flitigt. Där har de träffats och spelat sina band,
läst serietidningar. diskuterat och umgåtts i största allmänhet. Vi tror att det varit nyttigt att på
detta sätt låta ungdomarna rå sig själva och
fördriva tiden i stället för att tvingas vara utomhus.
•
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Om- och tillbyggnad pä Kullagården
Vid ett informationsmöte. som Kullabergs Natur
ordnade, har vi informerats om planer på en
omfattande om- och tillbyggnad av Kullagården.
Planerna går ut på att renovera samtliga gamla
hus och inreda hotellrum i en del av dem. Nya
längor med rum skall byggas dels i trädgården,
dels mot golfbanans första tee. Konferenslokaler
med restaurang byggs på den stora parkeringsplatsen. "Naturum" flyttas från fyren till den nya
anläggningen. Nuvarande restaurang och klubblokaler skulle få disponeras helt av golfklubben.
Totala kostnaden beräknas till 50-60 miljoner kr.
Styrelsen har beslutat att inte agera i frågan.

Möllekuriren
Möllekuriren är nu inne på sin fjärde årgång och
har givits ut med fyra nummer under verksamhetsåret. Tidningen skrivs nu in av Per Staffan
Johansson och trycks genom hans försorg till en
betydligt lägre kostnad än tidigare. Redaktören
Åke Thomson har liksom tidigare förtjänstfullt
redigerat de olika numren med lagom blandning
av infor111ationer från föreningens verksamhet
och artiklar av intresse för oss i Mölle. Styrelsen
tackar för ett utmärkt jobb.
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i MöUe - med 50
elle r 30 kilo111eter ?

Ekonomin
Som fram går av vidstående ekonomiska redo\' isning kan \'i i år glädjande nog registrera ett
Ö\'erskott i motsats till föregående års underskott.
Vi har dessutom reserverat 15 000 kr för underhåll av Stationshuset, som är i behov av reparationer i olika avseenden. Kommunen har bl a
ställt i utsikt att bidra med att renovera taket och
boaseringen i stora salen, vilket anses vara av
kulturhistoriskt v ärdc.
Vad beträffar medlemsavgifterna och de frivilliga containeravgifterna har vi under räkenskapsåret tillställt medlemmarna inbetalningskort
dels i augusti 1989 för 1989 års avgifter, dels i
mars 1990 för J 990 års avgifter. På grund av att
medlemsavgifterna avser kalenderår men räkenskapsåret är brutet, har vi i redovisningen till
nästa räkenskapsår överfört halva det inbetalda
beloppet för båda inkasscringama.
I budgeten för näs ta räkenskapsår har inga
rnedel reserverats för det påtänkta 500-årsjubilect. Vi förutsätter, att detta blir självfinansierat
n1ed hjälp av en kraftig medlemsinsats och välvilliga sponsorer.
Med hänsyn till ovanstående redovisning föreslår styrelsen oförändrad årsavgift.

Värdefulla insatser
Skyltarna på Karl XIl:s Skansar har på ett proffsigt sätt slipats och lackerats av Alf Nilsson.
Texten har fördjupats och målats. Alf har lovat
att varje år wtderhålla skyltarna.
Våra vänner i Ruffen har skurat stenen vid

Hamnplanen och fyllt i bokstäverna till utmärkt
läsbarhet
Vi tackar för denna hjälp att bevara gamla
minrles111ärken!

Mölle den 30 juni 1990

Lennart Sile11 Alfred.t:i.\'On

Lennart Ohlsson
Sven Olsson

Siv Dreiwitz
Torsten O /gård
Gösta Tivelius
Jean Wagner

•

I

•t

I

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 117 1989 - 30/6 1990
Vinst- och förlusträknlng
INTÄKTER
Medlemsa vgi fter
Containeravgifter
Hyror
~önebidrag
övri9a bidrag
Olhe och Elof Ericssons stiftelse
Bidrag från sponsorer
Höganäs kommun
Loppmarknaden
Solviksbassängen
Symbolartiklar
Räntor
Diverse

26
9
71
80

100: 21 O: 322: 645 : -

5 000: 5 000 : -

2 500: 9 385:50
5 000:5 486:25
8 178:01
859 :60

KOSTNADER
Stationshusets drift
Olja
21 129: Elektricitet
15 438 : Reparationer _ _ _...,21..._4;1,J0-3~:__
Löner
Sociala avgifter
Möllekuriren
Containerkostnader
Valborgsmässobålet
Representation
Reparation av piano
Kopiering
Trycksaker
Symbolartiklar
Administration
Flaggning
Ruffen i hamnen
Diverse

57 970: 62 390: 28 222:80
22 492:17
14735: 2 458: 1 355:20
1 500: 2 232:40
1 716: 12 438: -

5 654:60
629: 338 : -

5811:65
219 942:82

5 000: -

Av skrivn ing
..
Ove rskott

224 942:82

Kronor

Kronor 228 686:36

3 743:54
228 686:36

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Bank
Postgiro
Kassa
Inventarier

103 163: 11 950: 19
143:30
36 907: -

SKULDER och EGET KAPITAL
Skulder
Medlemsavgifter 1990
Containeravgifter 1990
Möllekuriren 3/90
Reparations fond

26 100: 9 21 O: 5 000: -

15 000: -

55310: -

..
Overskott

3 743:54

59 053:54

Eget kapital

Kronor

Kronor

152 163:49

93 109:95
152 163:49

BUDGET för verksamhetsåret 1/71990 - 30/6 1991
INKOMSTER

UTGIFTER

Medlemsavgifter
Containeravgifter
Hyror
Lönebidrag
övriga bidrag
Loppmarknad
Solviksbassängen
Symbolartiklar
Räntor

30 000: 11 000: 75 000: 90 000: 5 000: 10 000: 5 000: 4 000: 10 000: 2 000: -

Diverse

Stationshuset
30 000 : Olja
20 000: Elektricitet
Reparationer
15 000: Löner
Sociala avgifter
Valborgsmässobålet
Trycksaker och kopiering
Containerverksam heten
Möllekuriren
Flaggor
Representation
Administration
Diverse
Avskrivningar
..
Overskott

Kronor

242 000: -

65 000: 70 000: -

35 000: 2 500: -

4 500: 12 000: 24 000: 1 000: 2 000: -

6 000: -

6 000: -

228 000: -

10 000: -

238 000: -

Kronor

4 000:-

242 000; -

Utfyllnaden vid Mölle hamn:

''Ett av kommunens
dystraste områden''
''Utfyllnaden bakom Mölle hamn är I dag ett
av kommunens dystraste områden, placerad
på en avd~ vackraste platser."
Detta framhölls I en Interpellation till kommunalrådet Lars-Olof Strufve av Klrsten
Knarve och Ulla Krenchel, vpk I Höganäs.
Hur området skall utnyttjas och förbättras
är en fråga som aktuallser~ I samband med
detaijplanerlngen av förhållandena Ioch kring
hamnen, svarade kommunalrådet.

I interpellationen tecknas bakgrunden till den

I

nuvarande situationen:
Fram till 1960-talet fanns en idyllisk skyddad
vik mellan stora hamnarmen i Mölle och den
långa stenarmen, den s k Oren som skyddar
hamnen.
I samband med avloppsarbetcn i samhället tippades sten, grus och jord i vikens ime del. Efter
kommunsammanslagningen skedde ytterligare
utfyllnad i vanenområdct.
Många Möllebor protesterade mot deponeringen och i april 1974 besökte representanter från
länsstyrelsen och stadsingenjörskontoret i Höganäs hamnområdet. Besöket resulterade bl a i
en skrivelse från länsstyrelsen där det konstaterades att deponeringen var av tillfällig art i avvaktan på återanvändning. Det vore inte försvarbart alt forsla bort de tippade massorna eftersom
de bedömts värdefulla vid planerad hamnutbyggnad.
Det har nu, fortsätter interpellanterna, gått 16 år
sedan länsstyrelsens besök. Utfyllnaden omfattar i dag några tusen kvadratmeter. En sträng
utmed hamnarmen har asfalterats. Frän och till
töms kommunens gatusopmaskiner på området.
Själva strandkanten användes inte sällan som
avstjälpningsplats för byggnadsmaterial av skiftande slag. Utfyllnaden har använts som uppställningsplats för båtar under vin ter hal vårel men
sedan kommunenavgiftsbelagt området har nertalet båtägare föredragit att placera sina farkoster
på annan plats.
Samtidigt placeras såväl husbilar som husvagnar på utfyllnaden. Den tidigare fria utsikten
över Öresund och Kattegatt som många flanörer
uppskattat har reducerats betydligt.
Möllekurlren, Box 44, 2<>0 42 Mölle.
Ansvarig uCiglvare: Lennart Sll~n Alfrcdsson.
Redaktör: Åke Thomson.
Madntosh-lnskrlvnfng: Per Staffan Johansson.
Tryckt hos Tryckeri AB I Höganäs.

Frågor och svar
Interpellanterna ställde fem frågor till kommunalrådet. Han påpekade för sin del inledningsvis
att vare sig den. aktuella stranden eller andra
stränder får utnyttjas som avstjälpningsplats. Det
material som utnyttjas vid utfyllnader skall vara
av sådan art att deponering kan ske på en miljömässigt godtagbart sätt.
Det framgick av frågor och svar att Höganäs
kommun inte haft ytterligare överläggning med
länsstyrelsen om utfyllnaden efter 1974. I samband med planarbetet för hamnen sker samråd
med länsstyrelsen.
Om sten- och grusmassorna kan användas vid
den framtida utbyggnaden av hamnen kan man
inte. ta ställning till nu. Detta förefaller emellertid
tveksamt då det råder andra utbyggnadsförutsät tningar i dag än på 70-talct. Pågående planarbete får visa om L1tfyllnaden skall vara kvar eller
•

inte.

Utbyggnad i form av vågbrytare finns upptagen
i den ekonomiska planeringen för åren I 9911993.
På den avslutancle frågan om det är rätt av kommunen all av giftsbelägga uppställningsplatser
på tillfälliga scl1aktmassor svarade kommunalrådet att del inte torde föreligga några hinder för
kommunen att disponera sina upplagsområden
e11er att ti11fälligt t1yra ut dem.

Lokaler att hyra
i Stationshuset
Stationshtiset i Möllc är en stor tillgång för
föreningsl iv och aktiviteter av allehanda slag.
Här har Ktillabergs pcnsionärsförening ofta sina
sammanträden med intressanta föredrag, här
träffas damerna i Kapellsyförcningen, här idkas
st11dier i språk ocl1 rustoria, här håller studiecentrumet Nordiska L'Abri konferenser. här lagar en
matcirkel den godaste mat, här spelas bridge.
I annexets motionssal gymnastiseras det och
spelas bordtennis.
Lokalerrta kan utnyttjas ännu flitigare. De går
att }1yra även till samkväm och fester, och stinsens våning är tillgänglig för övernattning eller
Mölle-vistelse kortare eller längre tid.
Under sommarmånaderna är Stationshusel
mycket uppskattat av traktens konstnärer. Du är
väl själv en flitig besökare på utställningarna?
Och du går naturligtvis också in på Stadsbibliotckcts filial och tillfredsställer din läslusta?
Ryföreningens intendent, Aina Svensson (tel
34 73 29) informerar dig om villkoren och kostnader för tillgång till lokalerrut.

