Verksamhetsberättelse 2020
Föreningens ändamål
1§

Föreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja Möllebornas
samhörighet och trivsel och bidra med kulturella aktiviteter.
2§
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.
Styrelsen 2020 har haft tio medlemmar:
Lena Johanson-Thor, ordförande
Jeannette Berglund
Magnus Delshammar
Anders Enerstedt
Birgitta Göransson
Birgitta Hansson, kassör
Leif Holmberg
Ann-Sofie Spinola
Christina Ullenius, sekreterare
Sonja Öhrbecker
Styrelsen har haft 15 protokollförda möten. I några fall har beslut fattats genom epost
Revisorer under 2020: Anna Henricsson och Per Delshammar, ordinarie, Håkan
Göthe suppleant.
Tillbakablick på året 2020
År 2020 har även för Mölles del präglats av den internationella pandemi som
orsakats av ett coronavirus. Året började positivt men i början av mars hade
smittspridningen utvecklats så häftigt att det blev dags att ompröva Byföreningens
planerade aktiviteter. Rekommendationer om fysisk isolering och begränsningar av
hur många personer som kan delta i en aktivitet infördes succesivt. Några aktiviteter
har genomförts i förändrad form. Flera program har fått ställas in.
Några utomhusaktiviteter har kunnat genomföras, andra fick ställas in när det
väntade antalet deltagare sannolikt skulle överstiga den rekommenderade
maxgränsen. Valborgsfirandet ställdes in liksom sommarmötet, midsommar och
julmarknaden. Flera aktiviteter fick en annorlunda utformning för att kunna
genomföras med färre deltagare eller utomhus med god distans mellan deltagare.
Galna torsdagen, vinprovningar och strandstädningen är exempel på detta.

Medlemmar
Vid årsskiftet 20/21 hade Byföreningen 230 enskilda medlemmar och 297
familjemedlemskap med två eller flera medlemmar. Totalt var summan 786
medlemmar.
Årsmötet.
Årsmötet, som skulle hållas den 29 mars, ersattes av ett årsmöte som genomfördes
med omröstning via e-post under perioden 15 april till 2 maj. Årsmötet
protokollfördes vid ett utomhusmöte på Ransvik den 4 maj.
Tre inkomna motioner bordlades och behandlades vid en extra stämma i stationen
den 4 november 2020.
Tack för 2019
I januari ordnade Styrelsen en julfest i Stationshuset för alla de Möllebor som hade
ställt upp och hjälpt till med allehanda uppgifter under 2019. Till exempel skötsel av
flaggan, bära bord, koka kaffe. Stort som smått som ska göras. Det blev mycket lyckat
och uppskattat.
Kulturdagen 23 februari
Kulturdagen, som genomförts några år, genomfördes
med ett kortare program än tidigare år. Programmet
inleddes med Katten ur tunnan som lockade fyra
tävlande barn. I stationen bjöds på kaffe, hembakade
bullar och uppskattade föredrag av Cinna Hallengren
och Tomas Svensson.
Vinprovningar.
Under året har vi under ledning av Kaj Zaar genomfört sju vinprovningar. Hotell
Kullaberg har försett oss med mat anpassad för de olika vinerna.
De två första provningarna, i januari och februari, genomfördes i sedvanlig form.
Vårens två återstående provningar fick ställas in. Sommaren lovade mestadels gott
väder och vi kunde arrangera två vinprovningar utomhus med färre deltagare. Under
september och oktober testade vi att genomföra dubbla vinprovningar inomhus –
färre deltagare per gång men fler sammantaget. Detta koncept kan prövas igen.
Strandstädning
Strandstädningen söndagen den 4 april med vackert väder lockade cirka 35 - 40
personer. Man kunde konstatera att det var ovanligt lite skräp som samlats under
vintern. På grund av Corona-smittan kunde Byföreningen inte som brukligt bjuda på
korv och fika.

Midsommar 2020
Midsommarafton brukar vara en mycket uppskattad
tillställning med mycket folk och med dans, lekar, sång och
kaffebord. Pandemin omöjliggjorde de traditionella
midsommarfestligheterna. Dock kunde man
traditionsenligt löva och resa stången kvällen före
midsommaraftonen. Tre personer lövade stången och fick
mycken hjälp av en liten flicka i sjuårsåldern. Hon kom
med många goda råd och anvisningar om hur arbetet skulle
utföras.
Solen tittade fram när stången restes och man kunde säga
att det var midsommar i Mölle.

Galna torsdagen - Morgondopp 2020
De senaste åren har sista torsdagen i juli kallats för Galna Torsdagen
med bad, medaljer, frukost i stationsparken, loppis och till sist grillning
på kvällen.
På grund av pandemin kunde vi inte genomföra det i år. Istället inbjöds
till ett morgondopp i Fågelviken eller Solviken. Torsdagen den 31 juli
blåste det 18 till 19 meter per sekund. Morgondoppet ställdes in och ett
nytt försök gjordes den 8 augusti då en laber bris blåste över Mölle. Ett
tiotal funktionärer såg till att Folkhälsmyndighetens rekommendationer
efterföljdes på de olika badplatserna. Hela 580 personer badade på
lördagsmorgonen och fick sedan den eftertraktade medaljen.
Galleri och utställare
Policy för Mölle By- och Kulturförenings Galleriverksamhet
Syfte med galleriverksamheten:
• Att sätta och behålla Mölle på ”konstkartan” för konstnärer och konstintresserade
• Att ge intäkter till Mölle Byförening
Medlemmar i Konstgruppen har under året varit
Maria Creutzfeldt (Sammankallande), Christer Wallentin, Per Thorn, Hans Hansson,
Lennart Kvistberg, Sonja Öhrbecker
Verksamhet
Året startade bra. Samtliga sommarveckor i Stationshuset och Annexet blev uthyrda.
I Påskveckorna var Annexet uthyrt till Lillemor Löfgren och Stationshuset till Mimmi
Mohlin.
Tyvärr blev Påsken inställd på grund av Covid-19.
Konstgruppen föreslog styrelsen att ställa in sommarens utställningar eftersom man
kände en oro för smitta. Styrelsen i Byförening beslöt att utställarna själva fick välja
om man önskade ställa in eller genomföra utställningen.
De flesta som hade hyrt inför sommaren tackade nej på grund av Covid-19 med
undantag för veckorna 29, 30, 31 och 32 i Stationshuset. Total inkomst för året blev
14 000.-. Annexet blev i veckorna 29 och 30 uthyrt med en inkomst på 7400.Utställningarna genomfördes med strikta krav på att ha få besökare i lokalen
samtidigt.

Julmys ersatte julmarknaden den 6 december
Söndagen den 6 december genomfördes julmys
i Mölle. En pepparkakshustävling med
Mölletema hade utlysts några veckor tidigare i
Facebookgruppen och det kom in åtta
bidrag. Byföreningen bjöd på glögg med tilltugg
i Ruffen och därifrån kunde alla medlemmar gå
en tipsrunda med Mölle- och vinterinspirerade
frågor. Rundan gick via Pensionat Strandgården
som bjöd på
fransk löksoppa
och saffransbullar med glögg, en slinga runt i byn till
Krukmakeriet som bjöd på Saffranspannkaka.
Deltagarna kunde titta på bidragen i
Pepparkakshustävlingen i Stationshuset. Bidragen
bedömdes av en jury. Åter till Ruffen med inlämning av
tipslapp. Flera av byns näringsidkare hade ställt upp
med fantastiskt fina priser. En mycket uppskattad
aktivitet som gav mersmak.
Nyårsbad
År 2020 avslutades och 2021 inleddes med vinterbad i Byföreningens regi på
Nyårsdagen 2021. Entusiastiska badare strömmade till,
coronaavstånd på bryggan och därefter utdelning av
badknapp. Uppskattningsvis cirka 150 personer badade.

Baden
Solviken
Solviken är en av fem prioriterade badplatser i Höganäs
kommun och ett populärt utflyktsmål. Detta blev särskilt
tydligt under den gångna sommaren med många
tillresande besökare. Tidvis skapade detta trafikproblem
och problem med ordningen. Sopkärl blev överfulla och
otillåten grillning med brandrisk förekom.
Genom ett avtal med Kommunen har Byföreningen åtagit
sig att sköta daglig tillsyn av badplatserna under
badsäsongen 15 maj till 15 september. För detta har Byföreningen erhållit ett
driftsbidrag på 36 000 kronor. I Solviken har tre sommarjobbande ungdomar varit
anställda av Byföreningen under 10 veckor.

Deras uppgift har varit daglig skötsel av barnbassängen, städning inom badplatsen
samt hantering av sopkärlen. Därutöver har en grupp frivilliga bybor förtjänstfullt
kompletterat tillsynen genom dagliga skräpplockarrundor.
När styrelsen summerar erfarenheterna från sommaren 2020 konstateras att
Byföreningen varken har resurser eller ett primärt intresse av att ta ansvar för hela
driften av Solviken. Ansvaret för drift och skötsel av badplatserna ligger på
Kommunen och i viss mån hos Länsstyrelsen som förvaltar naturreservatet
Kullaberg. Styrelsen beslutade att säga upp avtalet med Kommunen inför 2021.
Byföreningen har tillsammans med kommunen arbetat fram förslag till förbättring av
bland annat sophantering, parkering för badgäster och poolhantering. Dessa samtal
är pågående.
Arbetet vid Fågelviken utförs av föreningen Fågelvikens Vänner och handlar
främst om tångrensning. Några stora problem av samma karaktär som i Solviken har
inte rapporterats. Föreningen får del av bidraget för badplatser som byföreningen har
i avtal med Höganäs kommun. Genom bidraget kan Fågelvikens vänner ha en i
princip daglig tillsyn av stranden. Varje lördag sker tångrensning med ideella krafter.
Tången har denna sommar lagts utefter strandslänten både vid själva sandstranden
och längs stigen mot hamnen där vinterstormar genom erosion urholkat
marken. Förhoppningen är att växter och buskar ska etablera sig och förhindra
ytterligare urholkning av kanten. Mer information finns
på www.fagelvikensvanner.se..
Biblioteket
Mölle bibliotek har sin lokal i stationshuset. Biblioteket har hållit öppet varje
torsdagseftermiddag mellan klockan 16 och 18. Alla är varmt välkomna att besöka
och låna på biblioteket. Biblioteket har även det gångna året haft 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.
Möllekuriren, hemsidan molle.se, månadsbrev
Byföreningen har nu fyra kanaler för kommunikation med medlemmar och omvärld.
De har fyllt olika funktion under 2020. Utskick via epost och facebookgruppen har
gett möjlighet till snabb information. Hemsidan har en långsiktig funktion där
material är tillgängligt under lång tid.
Möllekuriren är en tidskrift som ska spegla Mölle och vår omvärld i kombination med
viss förmedling av information. Den utkom under 2020 med fyra nummer på vardera
femtiosex sidor. Christer Wallentin har liksom under 2019 haft helhetsansvar för
produktionen, dvs fungerat som redaktör, redigerare, annonsrekrytering tillsammans
med annonsgruppen, samt gjort tidningens layout. Leif Holmberg har varit ansvarig
utgivare. Christina Ullenius utsågs 3 november 2020 till ordförande i
redaktionskommittén.
Hemsidan molle.se består av drygt 100 webbsidor. Start-sidan publicerar puffar för
aktuella aktiviteter, viktiga händelser med mera. Under en vintermånad 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. Hemsidan har producerats av Christer Wallentin.
Utskick med epost har använts för bland annat inbjudningar till vinprovning, glimtar
från styrelsens arbete och för nyheter och information.
Facebookgruppen Mölle By och Kulturförening
Gruppen introducerades sommaren 2019 och har ca 950 följare vid utgången av
2020. Den har gett möjlighet till snabb kommunikation med såväl Byföreningens
medlemmar som en vidare krets. En grupp ur styrelsen är administratörer som har
uppsikt över bland annat efterlevnaden av gruppens regler. När Byföreningen är
avsändare av inlägg används identiteten Mölle Byochkulturförening.
Hans Ottos Pyks samling - Utställningen i hamnen.
De årliga utställningarna i hamnen fortsätter att
bygga på material ur den stora donation Hans Otto
Pyk gjorde 2010 till Byföreningen. Den utställning
som invigdes den 24 juni av Ewa Pyk, dotter till Hans
Otto Pyk, har också hämtat material ur andra
samlingar. Temat för 2020 års utställning blev Alla
vägar bär till Mölle. Den visas till dess en ny
utställning är klar.
Byföreningen har tagit emot en donation av böcker
ur Hans Otto Pyks samling under 2020.
Tågen kom till Mölle
Den 11 juli invigde vi informationsskylten, som står i Stationsparken, och handlar om
Mölle stationsområde och dess historia. Skylten tillkom på initiativ av Möllebon
Gunilla Klang och framställdes i samarbete med henne.
Uthyrning av lokalerna
Uthyrningen av stationshuset, annexet och lägenheten har under pandemiåret 2020
präglats av en mängd bokningar som resulterat i lika många avbokningar och
ombokningar allt efter nya och ändrade rekommendationer och restriktioner från
FHM. Man har ställt in, senarelagt, hoppats på ”bättre tider” och sedan fått se sig
tvungen att ställa in hela kalaset till nästa år.
Sommarprästerna utnyttjade bara två av sina sex veckor. Under hela året hyrdes
lägenheten ut sammanlagt 29 dygn.
Bordtennis, målargrupp, stick-kafé, gymnastik, yoga, bokkaféet och alla föreningar
och styrelsemöten har på ett eller annat sätt anpassat sina möten med restriktioner.
Stationsområdet inklusive Annexet och Stationen
Byföreningen anställde våren 2020 en trädgårdsmästare, Tomas Svensson.
Han tar nu hand om området kring Stationshusen. Målet är att vi ska få en mer
parkliknande trädgård.

Området begränsas av banvallen, busshållplatsen, Västra Bangatan och det lilla låga
vita staketet mot boulen. Med hjälp från kommunen kommer oxelträden utmed
Västra Bangatan att sågas ner under 2021 så att de på sikt ska bilda en häck.
Vi har en städerska som kommer en gång i veckan och städar i lokalerna.
Golvet i Stationshusets väntsal oljades in med klinkerolja, detta för att få en mer
levande golvyta och mer lättskött golv.
Samarbete med kommunen.
Under året har vi trots Coronan lyckats genomföra ett 15 tal möten med kommunen,
men de flesta har i slutet av året fått skötas per telefon på grund av smittspridningen.
De stora frågorna under många år och även detta har varit trafiken, parkeringen och
baden. Här har vi ett bra och tätt samarbete med både länsstyrelse och kommun.
Den stora parkeringen vid kapellet blev färdigställd under våren och vi hoppas nu på
lite grönska kring området.
Solviken har haft en egen agenda på årets möten. Vårt mål är att få bra förhållanden
för oss alla till sommaren 2021. Vi arbetar bland annat med målet att få en förändrad
och bättre sophantering och bättre trafiksituation vid Solviken.
Åtgärder stationsområdet efter samtal med kommunen 2019
Ny ytterbelysning på Stationshusets östra gavel på andra våningen.
Pardörrarna på Stationen har isolerats så gott det går och nya dörrar har satts upp på
2021 års budget på kommunen. Ny ytterdörr har satts upp på Annexet.
Två eluttag har monterats på var sida om ytterdörren på framsidan av Stationshuset.
En permanent julgransfot med framdragen el finns nu också på gräsmattan vid
banvallen.
2021 gör kommunen ett nytt försök att komma tillrätta med vattensamlingen som
bildas vid häftigt regn på den västra balkongen. Dubbeldörrarna på Huvudbyggnaden
åtgärdas 2021. Färgen på fasaden som förmodligen är plastfärg kommer att åtgärdas
senare.
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