Mölle By- och Kulturförening
- i tradition med förnyelse

Till Höganäs kommun
Kommunalrådet Peter Kovacs
Stöd för etablering av dagligvarubutik samt enklare servering i Brandstationen i Mölle hamn
Mölle By- och Kulturförening har under ett drygt år undersökt möjligheterna att i enlighet med Möllebornas
uttalade önskan etablera en dagligvarubutik i Mölle. En arbetsgrupp har trots ett gediget arbete inte funnit
en hållbar lösning för att etablera en fristående affär. Diskussionerna har ändå fortsatt, ambitionerna finns
kvar. Nu ser Byföreningen en intressant möjlighet som vi kan ge vårt starka stöd.
Grand Hotel har undersökt möjligheterna till en etablering av en året runt öppen dagligvarubutik i
kombination med café i den gamla vackra brandstationen i Mölle hamn, som nu riskerar att stå tom.
Brandstationen skulle bli en utmärkt samlingspunkt för såväl Möllebor som turister med ett utbud av service
av olika slag. Verksamheten i brandstationen skulle kunna bidra till Mölles attraktivitet och en rejäl
förlängning av turistsäsongen i Mölle.
I diskussionerna på dagens styrelsemöte framhölls att Grand Hotel har goda förutsättningar att genom att
kombinera denna satsning med sina övriga verksamheter kunna få en långsiktigt hållbar och uthållig
möjlighet att driva butik, serviceställe och cafe/restaurang i brandstationen i Mölle. Detta var en av de
avgörande faktorerna för vårt ställningstagande.
När det gäller ett ev sjöfartsmuseum påminde vi oss att vi har haft ett sådant museum via ett privat initiativ i
hamnen under många år. När denna verksamhet skulle avvecklas fanns inget intresse från Byföreningen eller
andra att ta över denna varför föremålen skingrades.
Styrelsen för Mölle By- och Kulturförening har vid sitt sammanträde den 11 januari 2016 diskuterat
konceptet och uttryckt sin tillfredställelse över att Grand Hotels ägare för arbetet vidare för att etablera
dagligvaruhandel i Mölle. En ambition som etablerades vid byföreningens sommarmöte i juli 2014.
Styrelsen vill således framföra vårt stöd för projektet och understryka vikten av att kommunen fattar ett
positivt beslut snarast så att brandstationen ska stå redo att öppna sina dörrar inför sommaren 2016.
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