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Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelse
Magnus Delshammar
Birgitta Göransson
Leif Holmberg, vice ordförande
Lena Johanson-Thor, ordförande
Ame Karlsson
Raoul Kennedy, sekreterare
Pia Mikkelsen (se nedan)
Lars Steen, kassör
Vid årsmötet i mars 2018 valdes Jacob Blom, Gunilla Dreilick och Pia
Mikkelsen in i styrelsen. Jacob och Gunilla har emellertid inte deltagit i
arbetet under året, och Pia har varit med i endast begränsad
utsträckning.
Övriga förtroendeuppdrag
Revisorer: Per Delshammar och Lars Nyrén. Revisorssuppleant: Håkan
Göthe. Valberedning: Elisabeth Brenner, Magnus Löfqvist och Karin
Eriksson, sammankallande.
Möten
Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 25 mars 2018 i
stationshuset. En extra föreningsstämma genomfördes i anslutning till
sommarmötet den 22 juli 2018. Styrelsen har haft 12 protokollförda
ordinarie styrelsemöten under 2018.
Medlemmar
Föreningen hade 487 medlemmar den 31 december 2018.
.oOo.

Aktiviteter under året
Strandstädning
Den 7 april samlades ett 50-tal personer för att städa stränderna. Under
dagen hann deltagarna med sträckan från Fäladen till Solviken. Efteråt
vankades det kaffe med tilltugg och varm korv i stationshuset.
Valborg
Valborgsmässoafton firades enligt traditionen på Fäladen där Möllebor
hade hjälpts åt att samla trädgårdsavfall till ett stort bål. Deltagarna fick
njuta av sång av Höganäs manskör. Trots ett ihållande regn hade många
samlats. Lena Johanson-Thor hälsade våren och manskören välkomna.
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Midsommar
Midsommarstången kläddes på torsdagskvällen. På midsommarafton var
det strålande sol och mycket folk på lekplatsen. Tomas Dreilick och
Lennart Kvistberg ledde lekar och sång. Alla barn som var med i
säckhopppningen och de andra tävlingarna fick godis. Hembakade
bullar, kaffe och saft hade en strykande åtgång.
Sommarmötet
Cirka 80–90 personer samlades på Grand Hôtel. Mötet inleddes med en
extra föreningsstämma för att fastställa årsavgiften. Årets Möllebo, Hans
Peterson, tackades bland annat för alla artiklar som han har skrivit i
Möllekuriren under många år.
Därefter informerade Daniel Åberg, Länsstyrelsen, om hur den nya
»Fäladsgången« är tänkt att fungera. Anette Nilsson från Höganäs
kommun informerade om byggnationen i hamnen, hur den fortskrider
och tankarna kring det. Mötet avslutades med en diskussion mellan
Möllebor och byföreningens styrelse.
En torsdag i juli
På Galna dan var det 409 som badade. Både Fågelviken och Solviken
fördubblade nästan antalet från i fjol. I år var det 170 fler som badade, en
ökning med drygt 70 procent.
Frukosten gick åt som smör i solsken. Tyvärr blev några deltagare utan
badknapp trots att byföreningen hade köpt många fler än året innan.
Julmarknaden
Ett trettiotal utställare, med varierande utbud, och många besökare
bäddade för en härlig dag. Vädret blev bra, trots att det hade blåst
dagarna innan och regnade dagen efter. Tomte, glögg, lotteri, fika, musik,
ponnyridning och, inte minst doften av pepparkaksbak, förgyllde
julstämningen för alla. Både utställare och besökare var nöjda.
Galleriet
Under påskens konstrunda och under sommarveckorna 25–32 ställde ett
25-tal konstnärer ut sina alster – foto, måleri, keramik, grafik och smide.
Mycket uppskattat av såväl utställare som besökare.
Baden
Enligt ett avtal med Höganäs kommun ansvarar byföreningen under
perioden från den 15 maj till den 15 september för tillsyn och skötsel av
Fågelviken och Solviken. Tillsynen av Fågelviken har varit delegerad till
Föreningen Fågelviken Vänner. För tillsyn och skötsel av Solviken,
inkluderande renhållning och provtagning i barnbassängen, har
byföreningen haft tre skolungdomar anställda under nio veckor.
Kommunen har bistått med teknisk kompetens gällande barnbassängen
och täckt en del av byföreningens kostnader.
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Biblioteket
Mölle bibliotek har sin lokal i stationshuset. Biblioteket har öppet varje
torsdagseftermiddag mellan klockan 16 och 18. Alla är varmt välkomna
att besöka och låna på biblioteket. Biblioteket har även en bokklubb, där
medlemmarna betalar 250 kronor för att få läsa ett sjuttiotal, nyutkomna
böcker under ett år. Biblioteket sköts ideellt av Gunn Blom, Siv Dreiwitz,
Gunilla Klang och Lena Strandmark.
Vinprovning
Traditionsenligt ordnade byföreningen fyra vinprovningar under våren
och tre på hösten i stationshuset. Kaj Zaar har varit en mycket
uppskattad handledare vid provningarna. 38 platser erbjuds och
utnyttjas av entusiastiska deltagare. Under året har ett antal frivilliga
medlemmar i byföreningen skött det praktiska. Verksamheten gav ett
visst överskott under 2018.
Uthyrningen
Stationslokalerna inklusive annexet hyrdes ut i stort sett någon timme
varje dag från tidig höst till början av sommaren. Lägenheten hyrdes ut
sex veckor på sommaren till Svenska kyrkan. Därutöver var lägenheten
uthyrd åtta, nio veckor under året, helt eller delvis. Väntrummen i
stationen var uthyrda till privatpersoner, föreningar och företag under
60–70 dagar.
Kulturdagen
Kulturdagen i Mölle hölls 2018 för tredje gången. Kulturdagen är på väg
att återupprätta den gamla seden med Katten ur tunnan. Kulturdagen
inleddes med aktiviteter för barn och fortsatte med ett varierat program
med föredrag och musik för de vuxna. Stationshuset var fullsatt.
Föredragen växlade från konst och natur till upptäcktsresande i
Kullabygden. I pausen bjöd byföreningen på hembakade semlor.
Möllekuriren
Tidningen har kommit ut med fyra nummer under året; varje nummer
bestod av 56 sidor. Omkring 25 personer medverkande i varje utgåva
med artiklar, fotografier, teckningar, insändare med mera. Drygt två
tredjedelar av innehållet har bestått av redaktionellt material, resten av
annonser, fördelat på cirka 35 annonsörer. Tidningen gav 2018 ett
överskott.
Möllekuriren trycks av Exakta AB i Malmö i en upplaga av 900 exemplar.
Medlemmar med en Mölleadress får tidningen i brevlådan. Den som vill
kan få tidningen per post mot en avgift som täcker portokostnaden.
Fortsättning om Möllekuriren på nästa sida …
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Under 2018 var Bengt Nilsson redaktör och Leif Holmberg var ansvarig
utgivare. Christer Wallentin svarade för redigering och layout.
Med utgångspunkt från ett beslut på årsmötet i mars 2018 startade
under hösten arbetet med att digitalisera alla gamla nummer av
Möllekuriren. Det beräknas vara klart under första kvartalet 2019.
Hemsidan
Föreningens hemsida finns på www.molle.se. Den omfattar cirka 100
webbsidor. Då och då tillkommer nya sidor, och ibland får någon sida
utgå. Webbplatsen uppdateras vanligen 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 ofta
klicka sig vidare. Under de senaste fyra, fem åren har hundratals notiser
funnits på Start-sidan. Samtliga är arkiverade och lätta att nå.
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 i månadsbrevet finns länkar till
information på hemsidan.
Via hemsidan kan besökarna nå gamla nummer av Möllekuriren, läsa
handlingarna före och efter byföreningens årsmöten, få glimtar från
styrelsens möten, söka i alla delar av Anders W. Mölleryds böcker om
Mölle–Kullen, titta på bilder från större evenemang och hitta en hel del
annat. Hemsidan produceras av Christer Wallentin.
Stationshuset och annexet
Trasiga takpannor har bytts ut, och innertaket i första klass-väntrummet
är ommålat efter en fuktskada från balkongen. Radiatorerna i båda
byggnaderna har setts över och fått nya reservdelar. Under oxelträdet har
en markbelysning installerats, och ytterligare ett bord till trädgården har
köpts in.
Pykutställningen
Temat för 2018 års utställning var Hamnen i Mölle – dåtid – nutid –
framtid. Ämnet föll sig naturligt med tanke på de förändringar som
kommunen planerade för hamnområdet. Hans-Otto Pyk invigde
traditionsenligt utställningen i början av juni. Många hade bidragit med
bilder och bakgrundsinformation. Projektgruppen bestod av Peter
Appelros, Chatarina Lindgren och Christina Ullenius. Höganäs kommun
stödde arbetet ekonomiskt.
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Samarbete med kommunen
Samarbetet med kommunen präglas av gemensamma ambitioner och en
konstruktiv dialog. Möten och andra löpande kontakter om stort och
smått ger byföreningen möjlighet att leva upp till ett av sina syften, det
vill säga att påverka kommunen i för Mölle angelägna frågor.
Utegymmet har kompletterats med ett träningsredskap anpassat för dem
som önskar något lättare tyngder.
Tre representanter för styrelsen hade under året ett möte med den
fastighetsansvarige i kommunen, och en åtgärdslista för 2019
upprättades.
Tack
Tack till alla som har ställt upp och arbetat med föreningens många olika
verksamheter.
.oOo.
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