
 

 

Nu är 2017 snart till ända. Vi har tidigare informerat 

att det förmodligen skulle ha börjat rivas vid denna 

tid. Och det har det också, även om det nästan bara 

är Våffelboden som försvunnit. Av den återstår nu 

ett elskåp som försvinner när resterande byggnader 

på utfyllnaden tagits bort. 

Ett ”naket” Knafves vittnar också 

om att något är på gång. Och 

Feskeboa har börjat vittra sönder 

utan att den verkliga rivningen ens 

påbörjats. 

 

Att hamnplanen har fått användas 

till vinteruppläggningen är högst 

tillfälligt. Det har blivit nödvändigt 

för att så mycket plats som möjligt 

skall lämnas på utfyllnaden för riv-

ningar och byggnation. 

 

Den ”nya” hamnen 
Det är meningen att den ”nya” hamnen skall växa fram i olika etapper. Den första etappen är den som inletts i och 

med att byggrätterna på utfyllnaden sålts och skall bebyggas. Allt är dock inte sålt ännu. Och än så länge finns bara 

ett bygglov, nämligen för Grands utbyggnad av Brandstationen (svarta taket på bilderna på nästa sida). Ingen ansö-

kan därutöver har ännu inkommit till Byggnadsnämnden. Bilderna på nästa sida över utfyllnaden är tagna ur kom-

munens (läs stadsarkitektens) framtagna vision. Det finns inget som säger att det kommer att bli så. 

INFORMATION I NOVEMBER 2017 
1 



Den som tycker att illustrationen här nedan är rörig skall veta att den återspeglar i så fall verkligheten ganska väl. 

Illustrationen försöker återge framtiden och det som en gång varit - på en och samma gång. Utgångsmaterialet är 

plankartan från den nya detaljplanen som fastställdes 2015. De bruna ytorna representerar de nya byggrätterna, 

som till viss del har sålts. För att förstå var dessa byggrätter är belägna har ovanpå plankartan inkopierats aktuella 

byggnader (vid tiden för detaljplanens fastställande). Dessutom visar de svarta pilarna hur de två olika längorna av 

fiskebodar (Lyckliga gatan och Diplomatstaden) skall flyttasför att hamna i en lång länga. Den kommer att korsa den 

nuvarande sopstationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att inte mycket rivits ännu har att göra med ersättningen för Hamnhuset. Inte förrän i dagarna blir det klart med 

försäljningen av den nya byggrätten, vilket innebär att Hamnhuset måste bort. Det kommer att bli starten på en 

kedjereaktion. Då försvinner också toaletterna, de nya skall komma i kommunens servicehus. 
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Hamnhuset 

Brandstationen Fiskebodar 

Hamnkontor och Feskeboa Systrarna på Piren 

Våffelboden 

Dieselpump 

Feskeboa 

Special SportSchool 



Feskeboa kommer att rivas samtidigt och Hamnkontoret skall hitta en tillfällig plats i väntan på inflyttning i det nya 

servicehuseet. Och en förrådscontainer kommer att dyka upp någonstans på utfyllnaden för att bevara Hamnför-

eningens förråd i väntan på den nya sopstationen där förrådet i fortsättningen skall husera. 

Servicehus med hamnkontor 
Det enda som kommunen skall bygga i den nya hamnen är alltså ett servicehus (innehållande hamnkontor, toalet-

ter, duschar, disk- och tvättmöjligheter) och en ny sopstation (för båtfolk och för näringsidkarna som inte har egen 

sophantering). Servicehuset har i planerna flyttats flera gånger men har nu slutligen hamnat på en del av den västra 

byggrätten där Hamnhuset fortfarande ligger (se illustrationen på föregående sida). Resterande del av den byggrät-

ten köps av Knafve. Ingendera av Knafve/Kommunen har än så länge ansökt om bygglov vilket gör att vi får svettas 

inför vad som kommer att stå färdigt när nästa båtsäsong tar sin början. Påsken 2018 inträffar i månadsskiftet 

mars/april och pingsten i mitten på maj. Bygglovshanteringen tar allt mellan fem och tio veckor – och så skall ent-

reprenörer utses och så skall det byggas … Och så var det visst en jul och lite andra helger emellan. Förmodligen 

skall kommunen också försöka realisera något av visionen (från föregående sida). Det snabbar inte på processen. 

Sophanteringen 

   

På tal om att svettas, så har lösningen av sophanteringen förorsakat de kommunala tjänstemännen mycket av den 

varan, men nu tycks man kommit i hamn (ursäkta vitsen). Ungefärligen på samma plats som den nuvarande sop-

stationen finns på utfyllnaden skall nu en ny, väl omsluten station byggas upp(delvis under tak) där även kylrum för 

matavfall och utrymme för utökat antal sorteringskärl skall finnas. I anläggningen blir också plats för Hamnför-

eningens förråd (som i dag finns i Hamnhusets baksida, granne med toaletterna). 

Säsongen 2018 
Tyvärr är nästa säsong ett stort frågetecken för vad som kommer att stå färdigt i det som ofta kallats kommunens 

pärla. Några som planerar för att komplettera restaurangutbudet (Knafves, Krukmakeriet) är dock inte säkra på att 

man hinner i tid. Låt oss hoppas. Vårt nyaste kommunalråd, Peter S, har informerats om några olika farhågor enligt 

vad som framgår av nästa sida (benämnt Ordförandens nödrop). Vad Peter S kan åstadkomma i ärendet är fortfa-

rande för oss okänt. Dock – skall sägas att placeringen av Hamnkontoret i mellantiden har fått sin lösning genom 

tjänstemannaingripande. 
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Ordförandens nödrop: 

 

Mölle hamn är förmodligen den punkt i kommunen, näst efter Kullens Fyr och undantaget köptemplen i Höganäs, 

som har den högsta besöksfrekvensen under högsäsong. Mölle hamn - med vy mot Grand Hotell - är förmodligen 

det mest använda motivet i marknadsföringen av Höganäs som turistmagnet. Hit kommer - som du väl vet - gäs-

tande båtbesättningar, bilande dagturister som fyller alla tillgängliga parkeringsplatser (likaledes alléer och tvärga-

tor), cyklande danskar (och svenskar), husbilsägare, hotell- och restauranggäster, bröllopsföljen, en aldrig sinande 

ström av turistbussar, förväntansfulla deltagare i kick-offer och andra företagsevent, köpsugna bröd- och saluhalls-

kunder, kanotister och dykare (och surfare), tumlarsafarister, det dagligen 1200 man starka campingfolket från 

Möllehässle och numera allt fler vandrare på den spännande Kullaleden. Och inte minst Mölleborna själva. Säkert 

har jag glömt några kategorier som fullständigar besöksfloran under några hektiska sommarveckor. 

 

Och vad möts man av? I bästa fall en betagande vy över Mölle och berget, i allra bästa fall av ett förförande som-

marväder, nästan alltid av ett antal näringsidkare som gör sitt bästa för att erbjuda någonting att äta eller att minnas 

från sitt besök. Och tyvärr ofta av solkiga toalettutrymmen av dålig standard som för med sig en hel del synpunkter 

och klagomål. Standarden skall ju åtgärdas i och med det nya servicehuset som skall finnas (?) på plats till nästa 

säsong. Däremot är det tveksamt med renligheten. Vi (dvs Hamnföreningen) har tecknat ett avtal med kommunen 

(dvs Margareta E) om skötsel av toaletterna. Ingen skugga skall falla över Margareta - som alltid möter oss med 

bästa vilja - men det finns en gräns i hennes budget. Toalettpengarna räcker inte till att hålla så rent som vi skulle 

vilja för att inte dra ner helhetsintrycket av 'Kommunens pärla' (som Peter K brukade uttrycka sig). Under dagar 

med den högsta besöksfrekvensen räcker det inte ens med tre städningar. Det behövs bara en eller två turistbus-

sar - eller tre eller fyra, som också händer - och som inte har kissat sedan Värnamo så skulle städpatrullen behöva 

rycka ut. Här behövs att kommunens beslutande politiker inser att toaletterna i Mölle hamn inte bara är till för gäs-

tande båtbesättningar (som är en försvinnande liten del av besökarna). Om man vill erbjuda kontinuerligt frä-

scha sanitetsutrymmen måste det få kosta, varje år! 

 

I första hand dras alla besökare till Mölle hamn därför att det är - just en levande hamn med gästande båtar från 

andra svenska hamnar, Danmark, Tyskland, England, Polen, Ryssland mm, med aktiva fiskare som yrke och till 

husbehov och med lustbåtar för byns och kommunens innevånare. Tyvärr har hamnverksamheten hamnat i 

skymundan för det kommunalpolitiska intresset att dra in pengar från tomtförsäljning. Hamnkontoret får inte längre 

sin givna plats vid piren med överblick över båtar som kommer och lämnar och naturligt centralt belägen för alla 

gäster som vill betala, informera sig om väder och vind, tanka eller bara utbyta erfarenheter och som inte lika lätt 

hittar ut på utfyllnadens bakgård intill den förhoppningsfullt nybyggda sopstationen. Hamnkontoret kräver ingen stor 

yta (Friggebodsmått är mer än tillräckligt) och har sin naturliga plats intill dieselförsäljningen på stora piren. Ef-

tersom ytorna på bägge sidor om dieseltanken redan sålts måste vi söka annat alternativ och då är hamnplanen - 

mellan parkeringsplatserna och inre kajen ett ännu bättre sådant. Ytan är stor och rymmer utan vidare ett litet 

hamnkontor, men enligt den vanligtvis pragmatiska Margareta E är detta allmän platsmark i den nya detaljplanen 

och lär svårligen få härbärgera en byggnad. Annars är ett hamnkontor just en allmän plats som om man ville också 

skulle kunna inrymma någon form av information till andra besökare än båtburna, en information som i dag inte 

finns och veterligen inte är planerad för i morgon heller. Låt oss hitta en lösning för denna centrala punkt i en 

hamn! 

 

Omformningen av Mölle hamn är ett stort projekt för en by av Mölles storlek. Den har gett utrymme för inte bara 

synpunkter utan även en mängd rykten från folk som har trott sig veta besked, rykten som bollats fram och tillbaka 

och behandlats inte minst i Ruffens Parlament där hamnens väl och ve ligger närmast hjärtat. Hamnföreningen, 

som historiskt sett haft Margareta E:s domäner - med Karl-Magnus A som en yttersta utpost - som sin kommunala 

motspelare (eller snarare medspelare) har nu fått erfara inblandningen från Näringslivskontoret (tror jag) och vad 

den fört med sig i form av osäkerhet om i första hand den närmaste framtiden. Medan de kommunala försäljnings-

ansträngningarna - och tiden - fortgår mot i första hand datumet den 1 november (då de erbjudna intressenterna 

skall ha skrivit under) och fortsatt planering pågår för att lösa sophanteringsfrågan och därmed placering av det 

servicehus som skall finnas vid vårsäsongens början så skall vinteruppställning av båtar göras (men var), hamn-

kontor rivas och förråd tömmas och i ett senare skede etableras på annan plats. Inte många besked går att få från 

de kommunala företrädarna - i avsaknad av en övergripande projektledning. Projektets nuvarande status är inte 

det bästa för de närmast berördas förtroende för kommunens intentioner och förmåga. Det hade mått 

bättre av ett antal svar och helst svar som visar att hamnverksamheten får den prioritering den förtjänar. 
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Den andra etappen 

 

Inte till nästa år, men till året därpå – 2019 – är det meningen att miljön på hamnplanen, hamnens framsida, skall få 

ett annat utseende. Hur det blir vet nog ingen i dag, de enda tankar som visualiserats är de från stadsarkitektensvis-

ioner enligt ovan. En projektgrupp har tydligen formats i kommunen för att arbeta fram ett förslag. Än så länge 

behöver alltså ingen förfasa sig – eller glädja sig – över att ovanstående vision skall förverkligas. Men det är kanske 

läge för att hålla ögonen öppna för vad som diskuteras inom projektgruppen. 
 

Reparationer av pirarna 
Visioner, sopstationer, byggrätter och servicehus i alla ära men utan kajer och pirar försvinner snart charmen med 

hamnen. Efter många år med dåligt eller inget underhåll har det emellertid börjat hända saker även här. Ören 

byggdes på och förstärktes under förra året. Och nu, under november och december, har kommunen upphandlat 

Svensk Sjöentreprenad AB för att reparera mellanpiren. Ett antal containrar på pir och hamnplan samt en komplet-

terad strömförsörjning längs innersta kajen vittnar om att något händer. Annars försiggår mycket av arbetet under 

vattenytan. 
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Årets reparation ligger kostnadsmässigt i storleksordningen under miljonen. Nästa år kommer den stora kajen att 

repareras för betydligt mer pengar så. Det arbetet är inte upphandlat ännu, men det talas om mer än fem miljoner 

kronor. 

 

Nya Kö-, Hamn- och Taxeordningar 
Styrelsen har under hösten arbetat fram nya reglementen för vad som skall gälla oss båtägare med fasta hamnplat-

ser, gästande besättningar och de som köar för en plats. De gamla dokumenten Hamnordning och Taxor (från 2016 

resp. 2013) har fr.o.m. oktober 2017 ersatts av tre dokument: Köordning, Hamnordning och Taxeordning, De nya 

dokumenten innehåller en del mindre förändringar (i vissa fall anpassningar till verkligheten) men inga avgörande 

förändringar på taxefronten. Framför allt har styrelsen satt ner foten beträffande 

 överlåtande av hamnplats (styrelsen avgör från fall till fall) 

 förfallodatum för olika avgifter (alltid i förskott, årsavgift redan 1 januari!) 

 att alltid vara kontaktbar och lämna besked 

 förbättring av köhanteringen 

 sanktioner vid underlåtenhet att följa de nya ordningarna 

Det finns alltså all anledning att noggrant läsa igenom och förstå innebörden av de nya ordningarna. De finns an-

slagna på föreningens anslagstavla på Ruffen. De kommer att sändas ut till alla med fast hamnplats och till alla i 

kölistan. Du kan också rekvirera egna exemplar – om du inte redan fått dem - genom ett mail till 

info@mollehamn.se  

 

Föreningens stadgar har också varit föremål för förslag till revision. En sådan revision måste dock beslutas av års-

mötet (i mars månad) varför vi återkommer i god tid innan dess. 
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