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Hamnen i Mölle – både glädje och bekymmer

Dykarna
hittade 48
allvarliga
fel
Text och foto Christer Wallentin

E

n solig sommardag i juli är
hamnen full av båtar. Glada
människor promenerar ute på
stora piren och glassköerna är
långa. Flaggorna på hamnplanen
böljar i den lätta vinden.
Många med mig tänker nog på
hamnen i sådana ljusa färger. Men
häromdagen läste jag en rapport
som ger en helt annan bild. Den
bygger på en undersökning av
Brev, rapporter
hamnen i februari 2014 som kommed mera
munen lät göra. Tre dykare tittade
som nämns i
närmare på alla kajer – från fyren
artikeln kan
laddas ned på på stora piren till Lilla hamnen, en
byföreningens
sträcka på 570 meter.
hemsida. Gå
till molle.se
och klicka på
Hamnen i
högerspalten.
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Rapporten listar inte mindre än 57
brister. Utredarna klassar 48 av
dem som särskilt allvarliga med
beteckningen »underkänd«.
Felen beskrivs med ord som
underminering, glipa, hål, sättning
och vittrad betong. Om det hade
gällt en bil hade Bilprovningen gett
körförbud utan att tveka.
Hamnföreningen har i vinter
tryckt på för att reparationerna
skulle komma igång snabbt, men
kommunen har beslutat att arbetena ska starta först 2016 och sedan
pågå under tre år.

I slutet av januari skrev hamnföreningen till kommunen för att få
reda på kommunens bedömning av
allvaret i dykrapporten.
Föreningen betonade att ören
och bröstningen mot havet har en
nyckelroll och därför bör restaureras omgående:
»Hamnpirarnas utsatta läge
och redan från början dåliga
kondition förvärras än mer av
att bröstningen mot havet på
den stora piren med stormarnas hjälp till stor del sjunkit
undan och att ören – som
bryter vågorna länge ut – också
delvis raserats.
Detta innebär ett mer direkt
angrepp på hamnkonstruktionen och risken för kollaps ökar
än mer för varje ny storm. En
restaurering av ören och
bröstningen längs stora
piren är av största vikt för
att minska påfrestningarna
på pirarna och bör vara gjord
innan den brådskande renoveringen utförs.«

Håkan Lind föreslås bli ordförande
i hamnstyrelsen efter Bertil Berg.
I februari blev Håkan intervjuad i
Helsingborgs Dagblad.
Han tror inte att det avsatta beloppet på 6,7 miljoner kronor räcker
om reparationen ska göras på ett
fullgott vis. »Att angripa en pir som
är underminerad, det är inte bara
att hälla på lite betong. Nej, det vill
nog till mer än så.«

Ur Hamnföreningens brev till
kommunen den 27 januari 2015
Möllekuriren nr 1 • 2015

Hamnen i Mölle ägs av Höganäs
kommun. Den löpande driften av
hamnen sköts av en förening, vars
fullständiga namn är Mölle Hamn
ekonomisk förening; i dagligt tal
Hamnföreningen.
Ett arrendeavtal mellan
kommunen och Hamnföreningen
säger att kommunen ska stå för
reparationer av själva hamnanläggningen, bland annat kajerna.
Arrendeavtalet löper till och
med den 31 december 2016.
För dagen är det oklart vad som
händer sedan. Ett alternativ är
att kommunen återtar driften av
hamnen, ett annat att parterna
förhandlar om ett nytt avtal.

Möllekuriren nr 1 • 2015

Det verkar som
kommunen inte
bedömer att
läget är lika
allvarligt som
vi, eftersom de
inte har avsatt
några pengar i
årets budget
Håkan Lind i HD
den 10 feb 2015

De senaste årens häftiga stormar
har gått hårt åt inte bara ören och
pirerna. Strandbrinken nedanför
röken och stelegången, alltså den
strandremsa som vetter åt sydväst, har eroderats kraftigt.
Hamnföreningen har tagit
upp också detta med kommunen.
Tjänstemännen på den tekniska
avdelningen är positiva till att försöka få fram pengar för att reparera brinken under innevarande år.
Först krävs emellertid ett tillstånd
av länsstyrelsens miljöavdelning
som fick in ärendet i början av
februari.

Byggnaderna inom hamnområdet är
ytterligare ett bekymmer. De är
överlag i dåligt skick. Det gäller
inte minst toaletterna som varje
sommar används av tusentals
båtägare och andra turister.
Hamnföreningen har i åratal
bett kommunen att rusta upp
hela toalett- och duschdelen till
modern standard.
Kommunen har visserligen
avsatt 2,5 miljoner kronor för
ombyggnaden, men ingen projektering har ännu påbörjats med
motiveringen att den nya detaljplanen för hamnområdet inte
är fastställd. m
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