Mölle By- och Kulturförening
i tradition med förnyelse
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
Styrelsen för Mölle By-och Kulturförening får härmed avge rapport över föreningens verksamhet året
2016.
Styrelse:
Ordförande - Mats Jönsson, vice ordförande - Gunilla Larsson, sekreterare – Ingemar Löfgren, kassör Birgitta Hansson, ledamöter - Christina Ullenius, Christina Ståhl Hallengren, Tina Rydberg, Elisabeth
Brenner, Carola Hannah
Styrelsen har haft 10 protokollförda ordinarie styrelsemöten under 2016, samt 2 planeringsmöten.
Antal medlemmar uppgick till 668.
Föreningen hade ordinarie årsmöte den 20 mars 2016 i stationshuset.
Valberedning:
Chatarina Lindgren, sammankallande, Mårten Stenberg och Åke Järnblad.
Revisorer:
Lars Nyrén och Per Delshammar, ordinarie och Håkan Göthe, suppleant.
AKTIVITETER:
Strandstädningen Den 9 april samlades ett 50 tal personer för årets strandstädning. Städningen gjordes
från Fäladen, fram till och med Solviken-badet. Efter välförrättat värv bjöds på varmkorv med bröd samt
fika i Stationen. Vädermakterna bjöd på sol och vårluft.
Valborg firades, som seden bjuder, på Fäladen. En imponerande stor majbrasa (tack vare Möllebors
julgranar, trädgårdsavfall mm och Johan Nilssons ’brasbygge’). Körsång under ledning av Lena
Strandmark. Vårtal av Peter Kovacs, kommunstyrelsens ordförande. God uppslutning (ca300st) och
stämning. Våren hälsades välkommen med den sköna körsången, Peters tal och den värmande brasan.
Vädret var gråmulet, men uppehåll och vårtemperatur.
Midsommar. Midsommaren firades traditionsenligt med start dagen före midsommarafton, då stången
lövades och kransar bands. Midsommarafton bjöd på fint väder och tillströmningen av möllebor var god.
Vi hade problem att hitta lekledare men förre styrelseledamoten i byföreningen Klas Jörgensen åtog sig
uppdraget trots stämbandsinflammation. Lennart Kvistberg spelade dragspel. Förutom
styrelsemedlemmar var flera andra frivilligkrafter behjäpliga vid kaffe- och saftserveringen.
Möllemötet eller sommarmötet som det ibland kallas, startade med en extra föreningsstämma för beslut
om stadgeändring och medlemsavgifter. Därefter informerades om arbetet med Europark, Lonaprojektet, Möllerydsböckerna. Under kaffet genomfördes grupparbete, baserat på fyra frågeställningar.
Årets Möllebo- utnämningen tilldelades i år oss alla. ”Mölles mest fotograferade person i modern tid.
Han är också den som de senaste åren haft flest barn knät, och okända vuxna bredvid sig. Lägg därtill ett
oändligt antal klappar och smekningar. Ruffagubben har på kort tid blivit något av en symbol för Mölle.
Han speglar en viktig del av Mölles själ -- det genuina, jordnära, oförställda. Utnämningen av
Ruffagubben till Årets Möllebo är en hyllning till oss alla med Mölle i själen. Alla vi som värnar och
utvecklar vår by. Så… ta åt dig, njut av känslan att just du – genom Ruffagubben - är Årets Möllebo!”

Julmarknaden Vi följde invanda spår. Drygt trettio utställare, de flesta har varit med förr, medan några
var helt nya för Mölle. Tomte med godis, glögg, lotteri, fika. Snöfritt, men uppehåll. Det vi tar med oss till
nästa julmarknad är ”musik”, både inne och ute.
Samtliga utställare fick möjligheten att svara på en enkät. Nedan ser du sammanställningen av svaren på
en tiogradig skala.
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ÖVRIGA VERKSAMHETER:
Under året har 2 representanter ur styrelsen medverkat i att ta fram material för en Europark ansökan
av Kullaberg.
Galleriet. Under perioden vecka 25 – 32 ställde ett 30-tal konstnärer ut sina alster - foto, måleri,
keramik, trä. Mycket uppskattat av såväl utställare, som besökare. Lägg därtill påskhelgens tre utställare,
med nästan 3000 besökare.
Bibliotek. Öppet för boklån varje torsdag eftermiddag året runt. Denna verksamhet som verkligen är
gagn för alla läshungriga fungerar tack vare några av byns eldsjälar.
Vinprovningar Byföreningen ordnade vinprovningar i Stationen tre gånger på hösten och fyra gånger på
våren. Christina Ullenius har tillsammans med tre s k ’side-kicks’ organiserat och Kaj Zaar har stått för
kunskapsförmedlingen. Samtliga vinprovningar har varit fulltecknade.
Uthyrningen av lokaler (Stationen och Annexet) fortsätter med bra beläggning och ger ett betydligt
bidrag till finansieringen av våra kostnader för stationen och andra aktiviteter i byföreningens regi.
Kulturdag Några nya inslag i byföreningens verksamhet utvecklades under 2016. Ambitionen var att
leva upp till föreningens namn och skapa aktiviteter inom kultur liksom att fylla Stationen med
verksamhet.
Fastlagssöndagen i februari 2016 blev Kulturdag. Valet av dag var självklart när vi ville lyfta den gamla
traditionen med Katten ur tunnan. Eftermiddagens program för barnen bestod av ansiktsmålning, liten
verkstad och just Katten ur tunnan. Eftermiddagens program för de vuxna i stationen bjöd på föredrag,
musik av Mölleungdomar, film, semlor och kaffe och mycket mingel. Huset var fullt av liv.
I november drog en filmkväll med Frediric Täckström en stor publik till Stationen.
Möllekuriren har utkommit med fyra nummer under året. Antalet annonsörer har varit högt och antalet
medverkande med artiklar, insändare, fotografier m.m. har också varit stort och tidningen har haft 56
sidor i alla numren. Tidningen har lämnat ett överskott till byföreningen med drygt 35 000 kr. Tidningen
har varit uppskattad och redaktionen har fått många uppskattande mejl och muntliga kommentarer.
Byföreningen har vid årets slut 668 medlemmar. 133 st. i Sverige och 11 st. med adress i Europa har
betalat porto och fått tidningen hemskickad. Övriga får tidningen utdelad i sin brevlåda i Mölle.
Möllerydsprojektet. En projektgrupp har under året arbetat vidare med planerna på att återutge delar
av Anders W Mölleryds böcker Mölle-Kullen genom tiderna. Projektet går i mål med en bok som kommer
börja säljas påskdagen 2017.

ANSVAROMRÅDEN:
Stationshuset och annexet. Stationsområdet har kommunen utrustat med 4 nya fotbollsmål enligt våra
önskemål.
Gräsytorna har klippts regelbundet av den entreprenör som kommunens anlitat.
Under sommaren har vi haft en praktikant från Brunnby flyktingboende som rensat ogräs och rabatter
både runt stationen och bouleplanen.
Fyra torsdagar i juli tändes grillen kl 18 bakom Stationen. Det var ett varierat antal personer som kom
och grillade och hade trevligt under kvällen. Den sista torsdagen blev den mest besökta, med drygt 40
personer.
Två nya bord inköptes. De två gamla lyktstolparna renoverades och lyser nu som förr. Detta bekostades
delvis med pengar från Grön Kvalitetsturism.
Då man inte fick sätta upp ett utegym vid Solviken kom vi överens med kommunen att det skulle sättas
upp inom stationsområdet i stället och det är beställt och sätts upp 2017.
Det skepp som finns på lekplatsen, Hantverksvägen, har förfallit och kommer att ersättas med annan
lekutrustning. Kommunen planterade dessutom tre st äppelträd.
Baden. Under sommaren hade tre ungdomar uppgiften att sköta badplatserna, Solviken och Fågelviken,
som ett led i avtalet mellan Höganäs kommun och Mölle By-och Kulturförening. Det handlar om daglig
skötsel och allmän tillsyn av badplatserna, samt, i samverkan med Simhallen i Höganäs, skötsel av
bassängen Solviken. Även provtagningar för kontroll av vattenkvalitén ingår i uppgifterna. Förbättring
och utveckling av Solviken (brygga mm) försenades 2016 av Länsstyrelsens invändningar, men kommer
till största delen att genomföras under 2017
Ett samarbete med Fågelviken Vänner har startat och bidragit till ett bättre bad i Fågelviken.
ÖVRIGT
Pykdonationen Pykutställningen sommaren 2016 hade temat Italienska vägen. Liksom de senaste åren
fanns en utställning i ord och bild om skapandet av Italienska vägen. Nytt för året var en höjd ambition
att locka till vandring. En liten broschyr om vad man kan se vid en vandring utefter Italienska vägen
fanns tillgängliga på flera håll. Utefter stigen som löper utefter vägen fanns tio podier med information
om vad som fanns att se eller vad som funnits på platsen, litet historia. Ännu en nyhet var att alla texter
fanns på svenska, engelska och tyska. Med hänsyn till stora aktiviteter som lockade stora skaror till Mölle
och Kullaberg hade vi utställningen i hamnen uppe från vår till höst.
Samarbete med Kommunen präglas av förtroende och gemensamma ambitioner. Möten och andra
löpande kontakter – om stort och smått – ger byföreningen möjligheter att leva upp till sitt syfte, och
påverka kommunen i för Mölle angelägna frågor.
Trafikverket. Byföreningen har haft flera kontakter med Trafikverket för att påtala den farliga
genomfartstrafiken på Kullabergsvägen genom byn. Trafikverket lovade under 2016 att initiera en s k
Åtgärdsvalstudie för att se vad som kan göras.
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