
 

 

Välkommen till hamnen i Mölle! 
Hamnen i Mölle ägs av Höganäs kommun men arrenderas och drivs av Mölle Hamn Ekon. Förening. 

Ansvarig för den dagliga driften är hamnkaptenen, Thomas Olofsson, med ersättaren Hjalmar 

Holmbeck. 

 
 

Hamnkontoret är beläget i Servicehuset, på gaveln bakom Knafves café. På nocken vajar en flagga 

med text: HAMNKONTOR. Utanför sitter anslag som anger när kontoret är öppet. 

 

Ankring mot kaj anbefalles om inte annat medges av hamnkapten. Vid eventuell förtöjning i befintliga 

stolpar skall fästpunkten i stolpen vara så låg som möjligt.    

 

Hamnavgift betalas i automat på stora kajen. I hamnavgiften ingår tillgång till el och vatten via ser-

vicestolpar längs stora gästkajen eller via elboxar vid innersta kajen eller mellanpiren. 

 

Möjligheter finns att köpa diesel vid stora kajen. 

 

Station för latrintömning ansluten till kommunala avloppsnätet finns vid innersta kajen. 

 

För gästande båtbesättningar finns duschar och toalett samt tvätt- och diskmöjligheter i en kod-

låst avdelning. Koden framgår av hamnavgiftsbiljetten. Denna avdelning finns i servicehuset på motsatt 

sida hamnkontoret. 

 

Väderinformation finns på Mölle hamns sida på nätet. 

 

Hjärtstartare finns på väggen utanför hamnkontoret. 

 

Brandsläckare finns i Ruffen (det lilla röda huset mellan stora flaggstången och mellankajen). 

Kapten Thomas Hjalmar 



 

Slipen vid stora hamnen används i första hand för sjösättning ach upptagning med trailer. Slipen vid 

lilla hamnen används dessutom av segelklubben och för sjösättning av räddningsbåt, stationerad i 

Höganäs. Räddningstjänsten disponerar även flytbryggan i anslutning till slipen. 

 

Wifi för gästbåtar täcker hela hamnbassängen och kajerna. Lösenordet framgår av biljetten. 

 

Böcker att ta med finns i en korg utanför hamnkontoret. 

 

Anslagstavlor finns på två ställen på servicehuset, en vid hamnkontoret med ”officiell” information 

och en på husets sydsida mot Brandstationen. Denna är avsedd för allmän information från 

organisationer, föreningar eller allmänheten. 

 

 
 

Återvinningsstation finns på utfyllnaden för båtgäster, turister och hamnföreningens medlemmar. 

Sortering skall ske i särskilda container eller kärl för restavfall, pappersförpackningar, plastförpack-

ningar och glas. Vilken som är vilken framgår av anslag på respektive container eller kärl. 

 

Bord och bänkar finns på hamnplanen för allmänt nyttjande till fika, medhavd lunch eller ett gott 

glas vin. Även gradängtrappan i östra delen av hamnplanen kan användas för detta ändamål. Bänkarna 

på stelegången och vid hamnbodarna är också fria för användning. 
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Grillplatser för allmänt utnyttjande finns söder om Båthuset (vid röken). 

 

Utsmyckningar finns dels vid Ruffen (en fiskargubbe) och dels på mellanpiren (fiskargumman Sara). 

Båda bronsskulpturerna är gjorda av kullakonstnären Jonas Högström och skänkta av två olika dona-

torer. 

 

På hamnområdet finns matställen som Båthuset, Knafves café, Systrarna på Piren och baguetterian 

2020Mölle. På hamnplanen finns en brödvagn från Kakboden öppen på morgnarna från 8 till 10. I 

Brandstationen finns ett mindre utbud av livsmedel. 

 

I byn finns ett antal restauranger, den närmaste är Hotell Kullaberg direkt i anslutning till hamnen. 

Lite längre bort finns Mölle Krukmakeri med restaurang, Grand Hotell och uppe på Berget finns Rans-

viks Havsveranda, Kullagårdens Värdshus och ute vid fyren finns Kullens Fyrservering och i fyren ett 

mindre Fyrkafé. 

 

Glasskiosker finns intill Knafves café och intill Båthuset samt mjukglass i baguetterian. 

 

 

 

 

Hamnföreningen. 
                

mollehamn.se         * * *        +46727347687 (hamnkapten Thomas) 
 

 

tel:0046727347687

