SENASTE NYTT I MÖLLE

Kommunförslag med
brister
Höganäs kommun har översänt ett
förslag till planprogram för Mölle; det
finns på kommunens hemsida www.
hoganas.se. Skriv »Planprogram för
Mölle« i sökfältet så hittar du rätt.
Byföreningen, Hamnföreningen och
Vägföreningen har enats om en gemensam skrivelse till kommunen. Den
finns på vår hemsida www.molle.se.
Vi anser att förslaget inte tar hänsyn
till det förslag som tidigare har skickats till kommunen. Vi förutsätter att
kommunen gör en omarbetning av sitt
förslag och översänder det till oss för
en ny genomgång.

Byggnadsminne
Byföreningen har som tidigare meddelats lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring
av stationsområdet med byggnaderna.
Under hösten har personal från
Länsstyrelsen besökt oss för att på
plats gå runt och dokumentera och
komplettera vår ansökan.
Vi har förstått att ärendet kan ta tid,
men vi förutsätter att en byggnad med
så mycket kvar av sitt ursprung och sin
historia ska vara angelägen att skydda.

Kattatävlingen
avgjord. Så
här ser årets
regentpar
ut. Drottning
Astrid med
Kung Jacob.

Slog katten ur tunnan
PRECIS SOM FÖRRA året var det

De yngre barnen fick kämpa mycken solig men blåsig söndag när det
et längre, men till slut var det Astrid
var dags för barnen att försöka få ur som drämde till med det avgörande
katten genom att slå sönder tunnan. slaget och blev Kattadrottning.
Ett sextiotal personer hade samAlla var nöjda, vinnarna kröntes
lats utanför ruffen och barnen dela- med var sin krona. Och alla, barn
des upp i två grupper. En tunna för
som vuxna, som var sugna på en
lite större barn och en för de minsta. fastlagsbulle drog iväg till stationsJacob Ludvigson var den som blev huset.
Kattakung i den äldre gruppen. Efter Birgitta Hansson
ett antal varv med ordentlig schvung
i basebollträet föll lådan äntligen
sönder och ut ramlade godispåsar –
inte en katt.

Hjärtstartare
Byföreningen har köpt en hjärtstartare och två första hjälpen-kuddar och
placerat dem i stationshuset. En representant från Räddningstjänsten ska
komma och instruera styrelsemedlemmar om hur hjärtstartaren fungerar.

Strandstädning
Den 6 april klockan 10 är det samling
i hamnen. Efter städningen bjuder
Byföreningen på varm korv och kaffe.
Mer information finns på hemsidan
www.mölle.se.
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Kullaleden invigs
Den 1 juni blir det stor invigning av
hela sträckan och varje by runt Kullahalvön ska delta. Vi har många idéer
om hur vi ska framhålla Mölle; nyckelorden är nostalgi och framtid.
Möllebor, kom med uppslag! Hur
ska vi presentera Mölle för gäster så
att de aldrig glömmer oss?
Mejla, skriv eller ring till Byföreningens styrelse så bildar vi en grupp
för detta.
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