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Möten
Föreningens ordinarie årsmöte hölls 24 mars 2019 i stationshuset.
Styrelsen har haft 14 protokollförda ordinarie möten under 2019.
Medlemmar
Föreningen hade ca 770 medlemmar den 31 december 2019.

Aktiviteter under 2019
Uppföljning av motion från årsmötet 24 mars 2019
En motion med förslag om inhägnad hundgård nära fotbollsplanerna antogs vid årsmötet
2019. Förslaget togs upp med företrädare för kommunen som bestämt avvisade förslaget.

Kulturdagen
Kulturdagen i Mölle lyfter fram en gammal tradition med Katten ur tunnan. Man kan
konstatera att Mölle har mycket färre barn nu än för 60 – 70 år sedan när de många utklädda
barnen energiskt gav sig på tunnan. Entusiasmen är ändå den samma. I Kulturdagens program
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ingick tipspromenad, hembakade semlor och föredrag om Nobelprisens diplom, en resa till
kulturens Mölle, en resa i vildmarken i Nordamerika. Dagen avslutades med mycket
uppskattade musik och sånginslag.

Strandstädning
Strandstädningen den 6 april 2019 samlade ca. 30 personer. Under dagen hann deltagarna
med sträckan från Fäladen till Solviken. Efteråt vankades det kaffe med tilltugg och varm
korv i stationshuset.

Valborg
Valborgsmässoafton blev en vacker och solig kväll. Kaj Zaar hälsade våren välkommen och
efter det tändes bålet.
Vår styrelsemedlem Hans-Erik Romeling ansvarade för Valborgsfirandet och tillsammans
med sin son gick han brandvakt fram till småtimmarna.

Midsommar
En leende sol lyste över Mölle på midsommarafton. Det var mer folk än vanligt. Nästan
trängsel runt midsommarstången. Sång, dans, lekar och tävlingar avlöste varandra. Barnen
fick godis och saft och de vuxna valde kaffe med hembakade bullar. Allt hade en strålande
åtgång. Se det var en riktig midsommar!

Sommarmötet
Den 21 juli samlades ca 75 Möllebor på Grand Hotell för det årliga Sommarmötet.
En kort presentation av styrelsens arbete inledde mötet. Därefter var det dags för årets
Möllebo som detta år var två personer. Aina och Sonny Svensson kunde tyvärr inte närvara.
Vi tackade för allt de har gjort för att stötta och driva olika verksamheter och öka trevnaden i
Mölle.
Därefter höll Otto Ramsay ett mycket intressant och uppskattat föredrag om djurhållningen på
Kullaberg.
Jimena Castillo från Länsstyrelsen presenterade en undersökning av mobiliteten på Kullaberg
och planer för biltrafiken på Kullaberg.
Mötet avslutades efter en kortare frågestund.

Galna torsdagen
Galna torsdagen är sista torsdagen i juli månad. Rekordmånga kom och badade i
Fågelviken och Solviken, 654 personer totalt med Fågelviken som klar segrare. 500
badmärken delades ut. Så det var fler badande än märken även i år. Sedan serverades
en god och närande frukost till alla badande bakom stationen.
På eftermiddagen var det en välbesökt bakluckeloppis i stationens trädgård.
Kvällen ägnades åt grillning bakom stationshuset.
Det var i sanning en tossig torsdag!
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Filmkväll med Frederic Täckström
I två filmer presenterades Årets Möllebor, Aina och Sonny Svensson. Frederic Täckström
hade följt Sonny inför 90-årsdagen. Aina presenterades i intervjuer och tillbakablickar på
hennes engagemang för olika verksamheter i Mölle och i synnerhet Mölle kapell. En mycket
uppskattad kväll med stor uppslutning i oktober.

Naturvård på Kullaberg
Till den 20 november var Daniel Åberg och Otto Ramsay inbjudna till Stationshuset för att
berätta om naturvården på Kullaberg. Föredraget var intressant, informativt och var mycket
uppskattat.
Mötet avslutades med en spännande och intressant frågestund.

Julmarknaden
Tjugofem utställare med varierande utbud och många besökare bäddade för en härlig dag!
Tomte, glögg, lotteri, fika, musik, ponnyridning och inte minst doften av pepparkaksbak
förgyllde julstämningen.
Både utställare och besökare var nöjda!
Något färre besökare i år berodde naturligtvis på Joakim Bengtssons ” Den Goda Julen” ägde
rum samma dag.

Verksamheter under 2019
Galleriet
Gallerigruppen ansvarar för och arbetar med utställningarna i stationshuset och annexet.
Maria Creutzfeldt är sammankallande. Gruppen har haft nio möten under 2019.
Utställningarna började med Konstrundan den 19/4 – 28/4. Utställare var Lillemor Löfgren i
Annexet och i Stationshuset Mimi Belfrage Molin och Hans Alve Larsson.
Under perioden vecka 25-32 ställde 25 konstnärer ut sina alster inom Foton – Måleri –
Keramik.
Det var mycket uppskattat av såväl utställare som besökare. Medlemmarna i gallerigruppen
delade upp sommarens veckor för att ta emot utställarna och se till att allt fungerade under
deras vecka.
Under 2019 fick vi ny belysning i Stationshuset som har varit mycket uppskattat av samtliga
utställare.

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
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Solviken, inkluderande renhållning och provtagning i barnbassängen, har byföreningen haft
tre skolungdomar anställda under nio veckor. Kommunen har bistått med teknisk kompetens
gällande barnbassängen.

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 och utlåningen sköts av en arbetsgrupp
som leds av Lena Strandmark.

Vinprovning
Byföreningen har traditionsenligt ordnat sju vinprovningar i Stationshuset under året, fyra
under våren och tre under hösten. Kaj Zaar har varit en mycket uppskattad föredragshållare
och handledare vid provningarna. Hotell Kullaberg har ansvarat för måltiderna, också mycket
uppskattade. 42 platser har erbjudits varje gång och de har till sista plats utnyttjats av
medlemmar i Mölle Byförening. Frivilliga medlemmar har skött det praktiska med bl a
inköp, dukning, servering och städning.

Uthyrningen
Uthyrning av stationshuset, annexet och lägenheten under verksamhetsåret 2019.
Både stationshuset och annexet har varit flitigt uthyrda under hela året.
Under vardagar bedrivs olika verksamheter och sammankomster så som bridge, gymnastik,
pingis, akvarellmålning, stickgrupp, vinprovning m. fl.
Hamnföreningen, Kapellföreningen, Bouleföreningen, SPF m. fl. har sina sammanträden i
lokalerna.
Under påsken och sommarmånaderna hyr byföreningen ut stationshuset och annexet för
konstutställningar.
Lägenheten var uthyrd till Brunnby församling i sex veckor under sommaren. Därutöver var
lägenheten uthyrd ytterligare 28 dagar under året.

Möllekuriren
Tidningen kom ut med fyra nummer under året. Cirka 25 personer medverkade i varje utgåva.
Tidningen gav, liksom tidigare, ett överskott.
Leif Holmberg var ansvarig utgivare. Posten som redaktör har varit vakant. Christer Wallentin
svarade för redigering och layout.
Arbetet med att digitalisera alla gamla nummer av Möllekuriren slutfördes i början av 2019.
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Hemsidan molle.se
Föreningens webbplats omfattar drygt 100 webbsidor. Den uppdateras löpande. Start-sidan
publicerar puffar för aktuella aktiviteter, viktiga händelser med mera. Under de senaste fem,
sex åren har hundratals notiser funnits på Start-sidan.
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.
Via hemsidan kan besökarna nå gamla nummer av Möllekuriren. De kan också läsa
handlingarna före och efter byföreningens årsmöten, få glimtar från styrelsens möten, titta på
bilder från större evenemang etcetera. Hemsidan produceras av Christer Wallentin.

Facebookgrupp MBKF
Efter flera års diskussion i styrelsen skapades facebookgruppen Mölle By och Kulturförening
den 14 juli 2019. Styrelsen utsåg två administratörer. Syfte och regler har utformats och ligger
tillgängliga. Reglerna har stor betydelse för att hantera olämpliga inlägg eller konflikter.
Antalet medlemmar har vuxit snabbt och gruppen hade ca 400 medlemmar den 31 december
2019. Medlemmarna är spridda över landet. Styrelsen lägger ut information om
verksamheten, inbjudningar och kallelser till olika arrangemang inklusive årsmöte.

Pyk-utställningen
Efter den omfattande renoveringen och förnyelsen i hamnen under vintern 2018/19 var det i
det längsta osäkert om det skulle finnas en ställning för att presentera en utställning. Den
gamla hade monterats ned när arbetena startades av kommunen. Till sist bidrog kommunen
med en ny stabil ställning. 2019 års utställning kunde invigas i närvaro av Hans-Otto Pyk.
Årets tema ”Husen berättar Mölle historia” lyfte fram den varierande miljö som ger Mölle sin
charm. Varje hus har fått en kort historik. Utställningen har haft en stor publik.
2016 års utställning ”Italienska vägen” kunde renoveras och nya skyltar sattes upp utefter
Italienska vägen.
Årets utställningar har stötts genom bidrag från Höganäs kommun och Gyllenstiernska
Krapperupsstiftelsen.

Stationshuset och annexet
Stationshuset har genomgått ett ordentligt ansiktslyft under året. Allt detta ombesörjdes av
kommunen.
Innertaket i Stationshusets stora väntsal fick ljuddämpande plattor. Materialet och arbete
bekostades av byföreningen. Ny mer ljusstark armatur installerades i taket. Denna bekostades
av kommunen.
Hela yttertaket fick bytas ut då man vid en besiktning upptäckte ruttet virke. Det mesta av
träkonstruktionen byttes ut och det lades ny isolering.
Balkongdörren som vetter mot väster byttes ut.
Alla fönster och ytterdörrar målades om.
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Samarbete och kontakter med kommunen
Samarbetet med kommunen är en viktig del i styrelsens arbete. I stadgarna står att
”Föreningen företräder Mölle i viktiga frågor gentemot kommunens olika organ”.
En representant från styrelsen har under året haft åtskilliga telefonsamtal och möten med olika
kommunföreträdare.
Vi går bland annat igenom frågor som rör Stationsbyggnaderna, Fågelviken och Solviken,
parkeringsproblem under sommarveckorna och sophantering.
I våras hade vi ett möte med kommunrepresentanter där vi föreslog åtgärder mot
nedskräpning med fimpar. Resultatet blev Big Bellytunnor vid Stationen och i hamnen. Detta
blev så väl mottaget av kommunen att det beslutades att det skulle genomföras i hela
kommunen.
I höstas hade vi en byvandring med kommunen där vi gick igenom de saker vi önskar få
åtgärdade och som kommunen ansvarar för. Byvandringen genomförs vart 3e år.
Mer om detta går att läsa på hemsidan molle.se. Under rubriken Byföreningen.

Tack
Till alla som under 2019 ställt upp och arbetat för föreningens bästa och med många olika
verksamheter.
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