PÅ SPANING EFTER NÅGOT NYTT
Marcel Proust skrev om en spaning efter
den tid som flytt, men jag spanar efter
det som är nytt.
Ett par nya hus är under uppförande.
Det ena ligger på Solviksvägen och det
andra på Södra Strandvägen, alldeles
intill fäladen. I andra hus pågår arbeten
både ute och inne: nytt tak, nytt kök, ny
färg på väggarna eller till och med en
totaltrenovering inomhus.
Stora maskiner och lastbilar med släp
kör varje morgon in i byn för att bistå alla
projekt som är kommunalt eller privat
bekostade. Den som läste HD:s dystra
artikel om Mölle den 2 januari – som en
by i avsaknad av folk och liv – fick en helt
felaktig bild, vilket också flera Möllebor
påpekade i tidningen några dagar senare,
den 10 och 13 januari.
I hamnen har arbeten pågått både i januari
och februari. Kommunen har förstärkt
den stora hamnpiren med stenblock som
har hämtats från Örkelljungatrakten. Nu
får vi hoppas att den blir stabil och håller
i många år. Även den mindre hamnpiren
har renoverats på samma sätt.
Kommunen har också investerat i
vatten och avlopp, el och fiber till de
kommande byggnaderna på utfyllnaden
och där Systrarna på piren ligger i dag.
Genom det statliga projektet Klimatklivet har laddstationer för elbilar installerats vid både golfbanans parkering och
ute vid Kullens fyr.
Det utegym som byföreningen ville
få vid Solviken föll inte länsstyrelsen
på läppen, men kommunen var med
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på noterna, och nu får Mölle i stället
ett utegym som också kommer att vara
handikappanpassat. Det ska ligga på
stationsområdet, mellan Västra Bangatan och de södra boulebanorna.
Fågelviken får en ny fräsch toalettbyggnad till badsäsongen. Några badar året
om, så när säsongen börjar eller slutar
kan man fundera på, men till mitten
av maj ska toaletterna i alla fall vara på
plats. Det blir ett likadant toahus som i
Solviken, men med en annan färgsättning och ett vanligt tak.
Förra året skulle kommunen satsa på
Solviken, och tillsammans med byföreningen tog man fram förslag till många
förbättringar. De kunde inte genomföras då, men nu har länsstyrelsen gett
dispens för flera av åtgärderna.
Följande kommer att göras under
mars–april och vara helt klart till badsäsongen:
• Bryggan vid dambadet repareras.
• Den stora bryggan förlängs och
breddas längst ut så att det får plats två
trappstegar bredvid varandra. Räcken
monteras på stigen ned till bryggan.
• Vresrosorna runt bassängen får ge vika
för ett trädäck runt om, och duschen
intill bassängen förses med ett skydd.
• Mellan teknikhuset och bassängen
anläggs en gång för att underlätta för
dem som arbetar med tillsynen.
• Bredvid toaletterna blir det nya cykelställ så att fler cyklar än i dag får plats.

Hela strandvallen från Solviken till
fäladen drabbades av erosion i samband
med stormen Urd, men något återställande är det inte tal om, eftersom
sträckan lyder under bestämmelserna
för strandskydd.
Stormarna har inte bara varit ett
elände. De har också blottlagt sanden
som finns under stenarna. Om stormarna fortsätter kommer kanske framtida
sandstränder fram – en Möllebeach
som skulle kunna tävla med Citybeach i
Höganäs.
Lekplatsen får ny lekutrustning som
ersättning för skeppet. Det var så ankommet att kommunens folk kom fram
till att det inte var lönt att reparera.
På gräsmattan intill lekplatsen har
parkavdelningen planterat tre äppelträd.
De är så pass stora att de kanske ger
frukt redan till hösten.
Gyllenstiernas allé har fått nya träd
som ersättning för dem som var i dåligt
skick. På torgen i Gylleröd kommer
också nya träd att planteras. Och utanför
Hotel Kullaberg ska planteringsytan
fräschas upp.
Det har alltså hänt mycket på sista
tiden, och mer blir det inom en snar
framtid. Och då har jag inte ens nämnt
all byggnation som är på gång i hamnen.
Mer information finns på www.molle.se

Nya utegymmet placeras mellan Västra Bangatan och boulen.

Bilder från Höganäs kommun

Stora lekplatsen får ny utrusning som ersättning för det skraltiga skeppet.

Bassängen ska också renoveras, men
det är inte säkert att man hinner med det
i vår; det får i så fall anstå till hösten.
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