Hamnen 2020

En av de lugna dagarna i Mölle hamn. Längst in, till höger om slipen, syns Räddningstjänstens nya
flytbrygga som de använder vid sjösättning av sin båt. Det här är numera räddningsvägen.
* * *
Det dröjde innan danskarna kom på besök i hamnen.
Båtklubbarna avrådde, men den 18 april kom den
första dansken – och sen fyllde det på.

Hamnföreningen har erbjudit sig bekosta ett tillrättaläggande av de två kåser i Tångnean som sjön oredat. Surfarna har dock lagt sig emot ”varje åtgärd i eller i närheten av hamnen”.
Länsstyrelsen darrar.

Kommunen har under säsongen gjort
ett försök med större containrar. Åtkomligheten blev för dålig och tömningen för oregelbunden. Till nästa
sommar är vi tillbaka till den gamla utstyrseln.

Hamnkapten Thomas har fått en egen
flotte för arbeten i hamnen och från
vattnet på kajerna. Den är utrustad
med motordrift och tas upp och ned
med hamnens kärra.

Jonas Högströms ’Fiskargumma’ invigdes på mellankajen
i slutet av juni. Nöjd donator till Mölles försköning är
Anette Gustafsson.

Vår ende fiskare – Anders – har alltså fått sällskap i
sitt annars ensamma arbete.
om Hennes fingrar är lite stela.

Under större delen av säsongen har hamnens wifi varit
utslaget. Två firmor har misslyckats med reparationen. En
tredje är inkopplad nu.
Tredje gången gillt?

’Lyckliga gatan’ är ett minne
blott och alla bodarna är placerade i ’Diplomatstaden’,
alla med sundsutsikt. Genomgången mot röken, den s.k.
Rökgången, är nu formerad
sedan Special Sport School
flyttat sin byggnad ut i tomtgräns. Vad kan göras för att
göra Rökgången attraktivare?

Hamnbodarnas
dörrar som efter flytten blev
vita skall efter
nyår återfå sin
blå färg.

Styrman Hjalmar

Mölle hamn toppar kommunens besöksstatistik under coronaåret 2020. Såväl Kvickbadet i
Höganäs som Kullens fyr ligger i lä. 130.000 besökare har klarats av dessa två män, hamnkapten Thomas Olofsson och styrman Hjalmar Holmbeck. Utan ett enda klagomål, men
desto fler superlativer.
Kapten Thomas

Namnbrädan från Olympe Kuyper, en holländare som
gick i kvav på 1800-talet utanför Ransvik, har prytt vår
Ruff sedan 1903. Den har fått en nödvändig uppfräschning.

Tolv servicestolpar med eluttag
och vattenkastare har installerats på stora kajen. Under 2021
skall ytterligare två installeras
på mellankajens pirhuvud.

Anslagstavla för Hamnföreningen och för
gästbåtar har kommit
upp utanför Hamnkontoret. Och på servicehusets långsida finns nu
en allmän anslagstavla
för aktiviteter och arrangemang,
sådana
som knappt har funnits
under året.

Precis före påsken fick vi ett tjugotal akterstolpar ompålade. Allting under överinseende av delar
av Ruffens parlament.

Runt midsommar öppnade Emma och Henriks baguetteria ’2020’. Tillsammans med de övriga
matställena Knafves café, Systrarna på piren, Brandstationen, Båthuset, Bittis, Carl-Hermans
och Kakboden utfordrades flera hundratusen besökare!!!
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Båda båtarna på de mindre
bilderna mäter 25 meter
och betingar ett värde av
dryga miljonen per längdmeter. Men ingen av dem
når skönheten hos Bel Rose
som sjösattes i augusti efter
två års renovering.

För första gången kunde inte föreningens årsmöte avhållas i mars månad. På grund av omständigheterna sköts det tills förhållandena var mindre smittosamma. Så hade det blivit i juni, men pandemin tvingade årsmötesdeltagarna ut i friska luften. Allting förflöt väl och knappa trettiotalet kunde
skiljas som vänner efter ett par timmar.

Betongsnäckor med kätting har vi placerat längs
den stora slipen mot parkeringsplatsen. På så
sätt kanske vi undviker incidenter som härintill.

Den stora omdaningen av hamnplan och utfyllnad börjar ta form. På utfyllnaden återstår byggnation längs stora piren. En del av
den är dieselstationen som kommunen skall
bygga om, hur är dock ännu inte klart. Vi
kommer att få klara oss med den nuvarande
ett år till.

Söndagen den 16 augusti anlöpte MS Sund
från Torekov med passagerare från Torekov
som skulle tillbringa några timmer i Mölle
och på Kullaberg. Tyvärr blåste tre andra turer in, men den som blev av bådar gott inför
nästa år.

1539 gästbåtar under 2020 var 15% färre än i fjol. Men båtarna blir större och större och en prishöjning
dessutom gjorde att vi inte förlorade mer än 2% av intäkterna.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Önskar hamnföreningen

