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VERKSAMHETSPLAN för Mölle By-och Kulturförening 2020
I föreningens stadgar fastslås verksamhetens mål och inriktning, nämligen:
Föreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja Möllebornas samhörighet och
trivsel och att bidra med kulturella aktiviteter.
Föreningen företräder Mölle i viktiga frågor gentemot kommunens olika organ.
Medlemmarna ska hållas informerade om vad som är på gång, främst genom föreningens
hemsida och Möllekuriren.
Föreningen ska samverka med andra föreningar och organisationer i Mölle och när så är
angeläget i övriga Kullabygden.
Föreningen hyr stationshuset, annexet och ett stationsområde av kommunen enligt särskilt
avtal.
De depositioner, gåvor och kulturminnen som föreningen har fått eller som har deponerats
hos föreningen, ska bevaras och användas enligt givarnas intentioner eller på bästa sätt.
I linje med stadgarna innehåller föreningens verksamhetsplan för 2020 ett antal aktiviteter.
Återkommande aktiviteter
Fastlagssöndagen i februari med Katten ur tunnan, hembakade semlor, två föredrag.
Årsmöte 29 mars
Strandstädning 4 april med samling på hamnen 10.00.
Kvällar med film, foto och föredrag spridda över året. Preliminärt fyra tillfällen.
Valborgsmässofirande på fäladen kl 20.00
Midsommarafton på lekplatsen
Galleriverksamhet under konstrundan 8 - 20 april och sommarveckorna 12 juni – 7 augusti.
Grillkvällar varje torsdag under juli månad som avslutas med
Galna Torsdagen den 30 juli
Sommarmöte på Grand Hotell söndagen 26 juli kl 15.00
Vinprovning sju kvällar under året; alltid på en måndag
Julmarknad som vanligt men datum ej spikat
Föreningens tidskrift Möllekuriren utkommer med 4 nummer under året.
Löpande information finns på föreningens hemsida molle.se och på
Facebook Mölle By-och kulturförening.
Under sommaren presenteras en ny utställning i hamnen. Den så kallade Pykutställningen
sitter sedan 2019 uppe hela året. Avsikten är att göra en ny utställning per år.
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Nya initiativ
Informations- och minnesskylt vid rälsen bakom Stationen. Placeras på det gamla spåret vid
perrongen. Arbete om vilken information som skall finnas med pågår.
Arkiv Möllehistoria Styrelsen har beslutat inleda arbetat att samla material om Mölles
historia, böcker, filmer, foton, verksamhetsberättelser. Material om större händelser. Ansökan
om bidrag till finansiering kommer skickas till Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Vädjan
om donationer av material, informationsmöte, frivilliga insatser kommer under året.
Nyår i hamnen Ett förslag att samlas på piren vid 12-slaget har kommit till styrelsen. Kan
genomföras om frivilliga krafter tar initiativ.

I samarbete med kommunen
Byföreningen ska ta upp frågan om de dåligt isolerade dubbeldörrarna i Stationen och dörren
på Annexets baksida med önskemål om justerade eller utbytta dörrar i stationshuset mot
busshållplatsen och mot gården.
Nya dörrar till Annexet är beställda och kommer att monteras under våren
Nytt grus för att fylla hålorna vid banvallen bakom Annexet
Nya bänkar ca 4 - 6 stycken till Gymområdet.
Eluttag på framsidan av Stationshuset. Det behövs för bla julgransbelysningen.
Trappräcke till entrén på framsidan.
Utplacering av fler och bättre ”hundlatriner” i byn.
Fler soptunnor utefter Norra Strandvägen.

Förutom detta har vi kontinuerlig kontakt med kommunen i ärenden som rör Mölle med
omnejd.

