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Verksamhetsberättelse 2022 

Föreningens ändamål enligt stadgarnas första paragrafer 

Föreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja Möllebornas samhörighet och trivsel och 

bidra med kulturella aktiviteter. 

Föreningen företräder Mölle i viktiga frågor gentemot kommunens olika organ. Medlemmarna ska hållas 

informerade om vad som är på gång, främst genom föreningens hemsida och Möllekuriren. 

Styrelsen 2022 har haft tio medlemmar: 

Birgitta Hansson ordförande, Mats Jönsson, vice ordförande, Lennart Berg, sekreterare, Agneta Forsberg 

Kassör, Hans Edenwall, Stefan Bengtsson, Christina Ullenius, Lennart Bolin, Charlotte Westrell, Per 

Hjelm 

Styrelsen har haft 14 protokollförda möten. I något fall har mötet skett digitalt. 

Revisorer under 2022: Anna Henricsson och Åke Järnblad 

Valberedning: Lars Steen, Agneta Kleberg, Gunnar Ottoson 

Viktiga händelser det gångna året 2022 

Pandemin fortsatte påverka verksamheten framför allt under våren. Under hösten har vi kunnat återuppta 

de flesta av våra ordinarie verksamheter 

Medlemmar 

Vid räkning av antalet medlemmar räknas medlemskap för enskild som en medlem och 

familjemedlemskap som två medlemmar. Vi har totalt 808 medlemmar varav 204 betalar för enskilt 

medlemskap och 302 för familjemedlemskap, det vill säga 2 ggr 302=604 st. 

Årsmötet 

Årsmötet hölls den 29 mars. Inga motioner hade inlämnats och styrelsen hade inga propositioner. 

Tack för 2022 

I januari 2023 ordnade Styrelsen en Knutsmingelfest i Stationshuset för alla medlemmar som hade ställt 

upp och hjälpt till med allehanda uppgifter under 2022. Ett 70-tal personer var inbjudna på snittar och 

vin. De hade engagerat sig vid ett eller flera tillfällen i de olika verksamheter som Byföreningen 

genomförde under året. 

Projekt Kullamodellen 

Den trafikgrupp som tillsattes efter sommarmötet 2021 kom under våren 2022 med initiativet att söka 

pengar för ett utvecklingsprojekt hos Vinnova inom området ”Civilsamhällets lösningar för 

klimatomställning”. En förutsättning för ansökan var att det var någon form av ideell förening som stod 

bakom. Styrelsen beslutade med kort framförhållning att skicka in ansökan med projektet 
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”Kullamodellen- hållbar mobilitet för ekovänlig turism” som trafikgruppen arbetat fram. Ansökan 

beviljades. Av 49 sökande fick 17 organisationer ett positivt beslut. Projektet skulle starta efter en 

startrapport i mitten av september. Sedan inträffade ett antal faktorer som gjorde att projektet inte kom 

igång som tänkt var och i slutet av november beslutade projektledaren och en medarbetare att dra sig ur. 

Sedan dess har styrelsen och projektgruppen arbetat med att få till en omstart av projektet. En lösning 

finns framme i februari 2023 för att genomföra projektet. 

Vinprovningar. 

Under året har vi under ledning av Kaj Zaar genomfört sju vinprovningar. Hotell Kullaberg har levererat 

mat anpassad för de olika vinerna. Våren öppnade försiktigt med max 28 deltagare. Första provningen 22 

februari följdes sedan av tre provningar. Betoning i inbjudan: ”Vi kan vara max 28 personer. Alla bör 

vara fullt vaccinerade eller ha tillfrisknat från covid-19.” Maten serverades portionsvis i plastlådor. 

Under höstens tre provningar öppnades för 32 deltagare och maten serverades åter som buffé. 

Strandstädning 

Den 10 april samlades ett 30 tal personer för årets strandstädning. Städningen gjordes från Fäladen ända 

fram till och med badet Solviken. 

Efteråt bjöds det på fika och varmkorv på Stationen. Vädret var som önskat, soligt fint vårväder. Tack för 

all hjälp. 

Valborg 

Firades som vanligt på Fäladen med brasa. Körsången sköttes av den sk Fäladskören tillsammans med 

hela den församlade skaran av människor. 

Hans Edenvall höll bejublat vårtal (återgett i Möllekuriren nr 2). Mycket folk, ca 300 st, kom för att hälsa 

våren välkommen, sjunga med i vårvisorna och lyssna till vårtalet. Mölleborna hade bidragit med 

material till bålet. Det blev en fantastisk brasa som mycket snabbt försvann i lågornas rov. Vädret var 

underbart med vacker solnedgång och behaglig temperatur. 

Midsommar 2022 

Även Mölles midsommarfirande 2022 återgick till den traditionella med dans kring stången och 

kaffeservering. Stången kläddes på förmiddagen, dansen leddes av Thomas Dreilick och Lennart 

Kvistberg ackompanjerade på dragspelet. Susanne Nauckhoff organiserade kaffeserveringen och runt 

200 personer var med och firade i det vackra vädret. 

Sommarmötet 24 juli 2022 

Sommarmötet hölls traditionellt på Grand Hotell den 24 juli.  Ca 60 personer deltog. En extra 

föreningsstämma hade utlysts för att välja valberedning, vilken utsågs. En presentation av trafikprojektet 

Kullamodellen gavs, åtföljd av en frågestund om projektet.   
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Årets Möllebo 

Hasse Hansson utsågs till Årets Möllebo. Hasse Hansson har med beundransvärd uthållighet sedan 2004, 

med hjälp av yrkesskickliga hantverkare och tusentals arbetstimmar av Vattenmöllans Vänner återskapat 

Krapperups gamla vattenmölla från 1758 och därigenom också gett Mölle ytterligare ett intressant 

kulturhistoriskt besöksmål. 

Stora Badaredagen 28 juli 2022 

502 badande passade på att ta sitt morgondopp mellan kl 7 och 9 i Fågelviken eller Solviken, 361 i 

Fågelviken och 141 i Solviken. Badknappen var i år i Ukrainas färger gult och blått. Bakom stationen 

inbjöds alla badande till en ordentlig frukost som traditionsenligt också innefattade tvebacka.  Lena 

Johanson-Thor och medhjälpare såg till att 350- 400 personer fick del av det fantastiska frukostbordet. 

Hur många det var hann ingen räkna, men åtminstone två extra resor till Skeppet gjordes i ilfart när både 

mjölk, smör och pålägg höll på att ta slut.   

Bilder på elskåp och skyltar 

Som led i ett projekt med projektpengar från Höganäs kommun och Krapperups stiftelse har vi försett ett 

tiotal elskåp med fotografier på hur Mölle såg ut förr samt försett bilderna med förklarande texter. 

Dessutom pågår arbete med att göra cirka tio skyltar i A3-format med gamla foton och kommenterande 

texter som ska monteras på små stolpar och placeras vid intressanta platser i byn. Utplaceringen planerad 

till våren 2023. I samarbete med Höganäs kommun ska samtliga skyltarna och bildförsedda elskåpen 

markeras på en karta över Mölle. Kartan är del av mindre turistbroschyr i fickformat som delas ut gratis 

och möjliggör rundvandring i historiska Mölle. 

Konstutställningarna 2022 

Konstgruppen under ledning av Maria Creutzfeldt har dels genomfört utställningen under påsken som en 

del i Nordvästra Skånes Konstrunda och dels administrerat den utställningsverksamhet som bedrivs 

under 8 veckor på sommaren i stationshuset och annexet med totalt 24 utställare. Byföreningen har tagit 

fram en flyer med information om alla utställare som delades ut i början på juni i alla brevlådor i Mölle.  

Julmys 

Söndagen den 11 december var Mölleborna inbjudna till Julmys i Mölle. En ny tradition. Byföreningen 

bjöd på glögg med tilltugg i Ruffen och därifrån kunde alla medlemmar gå en tipsrunda med Mölle- och 

litteraturinspirerade frågor. I stationen stod sex granar som var mycket individuellt klädda av inbjudna 

personer. Mölleborna röstade och två granar tävlade om tätplatsen. Flera av byns näringsidkare hade 

ställt upp med mycket fina priser. En uppskattad aktivitet som gav mersmak.  
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Nyårsbadet den 1 januari 2023 

För tredje året i rad gick nyårsdoppet av stapeln på nya årets första dag i Fågelviken. 7 grader varmt i 

luften, 4 grader i vattnet men med så starka vindar och vågor att Stefan Bengtsson fick varje badande att 

lova att inte släppa stegen. Dom tappra 55 badarna fick publikens applåder. Byföreningen hade dukat upp 

med varm glögg och lussekatter och Helsingborgs Dagblad bevakade evenemanget.  

Baden 

Solviken är en av fem prioriterade badplatser i Höganäs kommun. I Solviken har sammanlagt tio 

ungdomar fått sommarjobb med skötsel av bassängen uppdelat i perioder från skolavslutning till 

skolstarten. Bassängen har stängts kl 20 varje kväll av byföreningens ungdomar och öppnats senast kl 10 

påföljande morgon efter att bassängen städats och rengjorts.  

Problemen med sophanteringen kvarstod även detta år. För många människor är det för långt att tänka sig 

gå till den miljöstation som kommunen har alldeles utanför badplatsen. Och de som går dit lämnar inte 

sällan osorterade sopor i stora högar. Efter ett par kaotiska veckor ordnade kommunen ytterligare stora 

kärl som tömdes, men kanske inte alltid tillräckligt ofta. 

Fågelvikens Vänner lade under våren ner den verksamhet som pågått i fem år med att rensa tång varje 

lördag förmiddag på stranden. I stället har byföreningen med rätt liten framgång försökt få ihop oss 

bybor till motsvarande insatser. I veckan efter midsommar ansåg föreningen att tångmängden var 

ohållbart stor och anlitade hjälp för att ta bort tången inför stundande semesterveckor. Dessutom 

beställde vi stor påfyllnad av sand och fick innan semestrarna till en fin sandstrand. Några dagar senare 

ökade vinden från sydväst till kuling och stranden var åter tångfylld om än i mindre mängd. De anställda 

skolungdomarna, vars huvudarbetsplats morgon och kväll är barnbassängen i Solviken har hjälpt till att 

hålla ett sex meter brett område i bortre änden på sandstranden så rent som möjligt under 

semesterveckorna så att småbarn kan leka i strandkanten.  Under hösten startade diskussioner i styrelsen 

om en mer långsiktig lösning. Dag Wisaeus har sedan gjort en gedigen utredning om hur man genom en 

ombyggnad av bryggan och viss utfyllnad och skulle kunna påverka vattenströmningarna så att 

tångmängden skulle minska. Förslaget har diskuterats med kommunen och föreningen avvaktar 

kommunens svar på vårt förslag. 

Kommunen har även detta år lämnat kvar en av badstegarna i Fågelviken över vintern till fromma för alla 

vinterbadare. Även stegen som finns vid lilla bryggan var kvar. 

Biblioteket 

Mölle bibliotek har sin lokal i stationshuset. Biblioteket håller öppet varje torsdagseftermiddag mellan 

klockan 16 och 18. Alla är varmt välkomna att besöka och låna på biblioteket. Biblioteket har även det 

gångna året haft en bokklubb, där medlemmarna betalar 250 kronor för att få läsa ett åttiotal nyutkomna 

böcker under ett år. Biblioteket och utlåningen sköts av Gunilla Klang, Stina Persson och Lena 

Strandmark. 
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Möllekuriren 

Möllekuriren är vår tidskrift som ska spegla Mölle och vår omvärld i kombination med viss förmedling 

av information. Den utkom under 2022 med fyra nummer. Christina Ullenius var redaktör för två 

nummer och efterträddes sedan av Birgitta Hansson. Möllekuriren delas ut till 382 hushåll i Mölle, 85 

exemplar skickas till övriga Sverige samt 12 till utlandet. 24 st har anmält att de vill ha tidningen som 

pdf-fil. 

Hemsidan 

Hemsidan mölle.se har varit under utveckling hela året. Material har flyttats från gamla hemsidan 

molle.se. Bokning av lokaler flyttades definitivt till mölle.se i augusti. Molle.se har existerat parallellt 

men stängs nyåret 2023. Domännamnet molle.se bevaras. 

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev har skickats ut en till två gånger per månad via e-post. E-postlistor hanteras av Paloma.se 

med hänvisning till GDPR-regler. Nyhetsbreven förmedlar information från styrelsens möten, om olika 

evenemang och diverse annat. 

Facebookgruppen Mölle By och Kulturförening 

Gruppen introducerades sommaren 2019 och har ca 1500 följare vid utgången av 2022. Den har gett 

möjlighet till snabb kommunikation med såväl Byföreningens medlemmar som en vidare krets. Två 

personer är administratorer och har uppsikt över bland annat efterlevnaden av gruppens regler. När 

Byföreningen är avsändare av inlägg används identiteten Mölle By-och kulturförening.  

Fysiskt och digitalt arkiv och integritet 

Styrelsen har fastställt en Integritetspolicy för Byföreningen. Under 2022 har arbete inletts för att skapa 

ett digitalt arkiv för Byföreningen. Samtidigt har en satsning på ett fysiskt arkiv i stationshusets källare 

skett. Det kommer att innehålla Byföreningens dokumentation på papper. Dessutom är ambitionen att 

skapa ett rum för Möllehistoria med boksamlingar, kartor, bilder, foton, filmer, etc.  

Hans Ottos Pyks samling - Utställningen i hamnen. 

De årliga utställningarna i hamnen fortsätter att bygga på̊ material ur den stora donation Hans Otto Pyk 

gjorde 2010 till Byföreningen. Material hämtas också från andra källor. Under 2022 har utställningen inte 

förnyats. Två sidor av utställningen kommer att lånas ut under 2023. Under 2022 har förberedelser för en 

utställning om Kullabergs fyr inletts. 

Uthyrning av lokalerna 

Under hela året hyrdes Lägenheten ut sammanlagt 86 dygn varav 41 nätter var för badprästerna från 

Brunnby Församling som hyrde 6 veckor under sommaren. Stationshuset har varit uthyrt till 

Bridgeklubben, Målarträffar, Vita Byn, Vattenmöllans Vänner, Kullakonstnärer, Mölle Kapellförening, 
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Mölle hamnförening, Stickcafé, SPF Kullaberg, Mölle Whiskyklubb, Gylleröd sff, Bouleklubben, Hotel 

Kullaberg, IS Kullen, Flamencokurs, Arilds Byalag, minnesutställning för Alma Öhrström, Mölle 

Morgonbadarklubb och Mölle Golfklubb samt ett antal privata fester. Dessutom har Stationshuset 

använts av MBKF för styrelsemöten, möten med Möllekurirens redaktionskommitté, filmkväll, 

vinprovningar och Bokklubben/Biblioteket samt använts som vallokal av Höganäs kommun. Annexet har 

hyrts ut till två bordtennisgrupper och yogagruppen samt användes vid Flamencokursen. Både 

Stationshuset och Annexet har använts till Konstrundan under påsken i 11 dagar och till Gallerigruppens 

konstutställningar under sommaren i drygt 8 veckor. 

Stationsområdet inklusive Annexet och Stationen 

Vår trädgårdsmästare, Tomas Svensson flyttade från Mölle våren 2022. Upprop om hjälp på 

Facebooksidan och i nyhetsbrev ledde inte till någon lösning. En gräsklippare inköptes. Ungdomarna 

som arbetade med baden fick också i uppdrag att klippa gräset vid behov. Sommaren blev extremt torr 

och under ett antal veckor i juli och augusti behövdes ingen gräsklippning innan växtligheten åter kom 

igång och sköttes av skolungdomar i Mölle. 

Samarbete med kommunen. 

De stora frågorna under många år och även detta har varit trafiken, parkeringsfrågor och baden. 

Byföreningen har haft möjlighet att påverka åtgärderna framför allt vid badplatserna. Kommunen har 

bidragit med en basketkorg bakom bouleplanerna och i år har marken planats ut så ytan blir jämnare. 

Vid byaföreningarnas gemensamma möte 2021 med kommunen framkom kritik från flera byaföreningar 

att kommunen inte använder byföreningarna på ett proaktivt sätt och involverar oss på ett tidigt stadium. 

Kritiken kvarstår under 2022. Kommunen utnyttjar inte möjligheten att få synpunkter på åtgärder innan 

de redan är beslutade och fastställda En generell iakttagelse från de flesta byaföreningarna. 

Trafikverket och genomfarten på väg 111 

 

År 2017 genomförde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie kring Kullabergsvägen genom Mölle dvs väg 

111. Analysen ledde till ett antal förslag varav Trafikverket skulle vara ansvarig för några delar. Målen 

var att 85% av fordonen skulle hålla tillåten hastighet och att syftet var att skapa en god och trygg 

gatumiljö. Vintern 2020/21 genomförde sedan Trafikverket de delar av planen som man ansåg 

nödvändiga och som berörde delen från infarten i byn till Möllelägevägen. Resten av Kullabergsvägen 

blev utan åtgärder. Effekterna av insatserna upplevdes av många i Mölle som mycket små. Ett uttryck för 

detta var den kampanj med 30-skyltar som många klistrade på sina brevlådor eller soptunnor. 

Trafikverket reagerade och hotade med Kronofogden om man inte tog bort skyltarna eftersom det bara är 

de själva som får sätta upp hastighetsskyltar.  

Byföreningen skrev våren 2022 ett brev till Trafikverket där vi påpekade att hastigheten fortsatt var för 

hög och att insatserna från Trafikverket för små. Den inte åtgärdade delen av Kullabergsvägen har minst 

lika stora problem som den upprustade. Det är för hög hastighet, mycken trafik, brist på trottoarer, brist 
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på övergångställen och behov av speglar för att trafiken från utfarterna till Kullabergsvägen skall kunna 

vara någorlunda säkra.  

Byföreningen begärde att Trafikverket skulle utvärdera effekterna av sina insatser och ta reda på om 

dessa lett till en bättre trafikmiljö genom Mölle. I februari 2023 fick vi svar där man tackade för våra 

synpunkter, men också konstaterade att det statliga vägnätet i Sverige har många brister och att man inte 

hade resurser att göra något mer. Framöver kommer Trafikverket föra en dialog med kommunen och 

Länsstyrelsen om Kullaberg och man genomför trafikmätningar ungefär vart fjärde år. Så man menar att 

man kommer följa utvecklingen, men i dagsläget kommer inga andra åtgärder vidtas. 

 

Underskrifter av styrelsen medlemmar 

Mölle 2023-xx-yy  

Birgitta Hansson  Christina Ullenius  Lennart Berg 

___________________  ____________________  _______________ 

Mats Jönsson   Charlotte Westrell  Hans Edenwall 

___________________  ____________________  _______________ 

Lennart Bolin  Agneta Forsberg  Stefan Bengtsson 

___________________  ____________________  _______________ 

Per Hjelm     

__________________ 


