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Till Höganäs kommun
Stadshuset
Centralgatan 20
263 38 Höganäs

Utvecklingen av hamnen och miljön runt hamnen i Mölle
Företrädare för Höganäs kommun framhäver ofta vilket stort värde Mölle har som kulturoch naturmiljö för friluftsliv, besökare och turism av olika slag. Beskrivningen återkommer i
kommunens plandokument för såväl Höganäs kommun som för Mölle specifikt. Hamnen är
en central punkt och besöks av stora skaror under året. Kommunen har fastställt en
detaljplan för själva hamnen och angränsande område 2015.
Vi som lever och bor i Mölle sätter stort värde på den miljö vi har. Vi är mycket angelägna
om att de förändringar som den nya detaljplanen möjliggör kommer att göra miljön än mer
attraktiv, levande och får en tilltalande utformning. Enligt detaljplanen ska
byggnadsbeståndet i stor utsträckning förnyas. Många av dagens byggnader ska ersättas och
området få en mer sammanhållen karaktär.
När nu processen inletts vill vi betona ett antal punkter som vi som representanter för
boende i Mölle finner viktiga.
Oberoende av vilka näringsidkare som kommer att vara verksamma vill vi kraftigt betona att
bebyggelsen ska vara arkitektoniskt enhetlig och skapa en harmonisk miljö. Miljön ska kunna
uppfattas som en helhet. Därför ser vi behov av att alla byggnader med undantag av
brandstationen och Ruffen ingår i förändringsarbetet för att åstadkomma en enhetlig miljö.
Vi sätter värde på kommunens intentioner att olika typer av näringsidkare ska kunna vara
verksamma. Kontor, som nämns i detaljplanen, kan bidra till att det finns verksamhet året
runt. Om möjligt skulle vi gärna också se en lokal som kan fungera för t ex utställningar,
turistinformation och andra aktiviteter.
Vi är mycket angelägna om att förnyelsen av området sker snabbt och samordnat. Det vore
olyckligt om bara några få nya byggnader etableras den närmaste tiden. Vi är rädda för att
det kan komma att bli obebyggda fastigheter som står obrukade under lång tid. Det skulle
göra miljön mycket mindre attraktiv. Hur länge kan mark stå obrukad?
Vi ser goda förutsättningar för att få en tilltalande hamnmiljö som också har något bättre
trafikreglering men vi noterar att det inte finns några lekytor med aktiviteter för barn som
besöker hamnen. Kommunen har också noterat att det är få lekplatser i Mölle. Vi föreslår att
barnens behov tillgodoses på den grönyta som ansluter till hamnen och benämns Natur.
Klätterställning och andra lekutrustningar skulle ge ännu fler positiva inslag i miljön kring
hamnen.
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Våra föreningar sätter värde på de goda relationer som finns till kommunen och ser fram
mot att få kontinuerlig och fyllig information om hur utvecklingen drivs vidare. Det finns ett
stort intresse bland Mölleborna.
Med vänliga hälsningar

Ingemar Bengtson
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Hamnföreningen i Mölle.
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