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Verksamhetsberättelse 2018
För tiden den 12 april–15 september 2018

Kontaktpersoner En informell grupp på fyra personer har
lett föreningen. Den består av Lena Strandmark, Gert Svensson,
Tomas Svensson och Christer Wallentin.
Medlemmar Årsavgiften var oförändrat 100 kronor. Antalet
betalande medlemmar blev 76, vilket är något fler än förra året;
då var antalet 65.
Hemsida Föreningens hemsida har webbadressen
fagelvikensvanner.se. En nyhet för året är »Fågelsidan«, där
Tomas löpande har publicerat bilder på fåglar. Det blev ett
tjugotal.
Avtal med byföreningen Inför sommaren förlängdes avtalet
med byföreningen från 2017. Det avser tillsyn och skötsel av
badplatsen. Föreningen fick ett bidrag på 15 000 kronor till
arbetet.
Arbetspass Från den 2 juni har vi haft fasta arbetspass varje
lördag klockan 10–12; enda undantaget var midsommardagen.
Det sista arbetspasset hölls andra lördagen i augusti; samtidigt
som sommarlovet var slut för de flesta, och antalet badande hade
minskat markant. Sammanlagt blev det 10 arbetspass.
Till varje arbetspass kom det 6–10 personer. För det mesta var
det 7–8 personer. Ett stående inslag var en fikapaus efter
ungefär halva arbetstiden, ett trivsamt avbrott.
Förra året byggde vi en brädgång av grova plankor, vilket gjorde
det lättare att köra skottkärrorna från stranden till tånghögen.
Med sex längder täcktes nästan hela stranden. I år byggde vi på
gången med ytterlige tre längder.
Arbete i veckorna Från den 12 april arbetade Tomas
Svensson med stranden några gånger per vecka, vanligen under
ett par timmar per tillfälle. Det blev sammanlagt cirka 104
timmar. Föreningen har betalt timlön till Tomas och kommer att
betala arbetsgivaravgift till Skatteverket.
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Hur gick det? Sommarens varma, lugna väder var gynnsamt.
Det flöt in mycket mindre tång än både 2017 och 2016. Därför
kunde vi hålla stranden helt ren från tång nästan hela
sommaren. Dessutom har vi krattat stranden, avlägsnat grus och
större stenar, sopat den stora bryggan och rensat badtrapporna
från tång och sjögräs.
I början av säsongen lade vi tången strax öster om stranden,
alltså på samma ställe som i fjol. Efter ett förslag från Tomas
började vi – efter några veckor – i stället att lägga tången i
strandbrinken; den blandades med sten. Vår förhoppning är att
tången ligger kvar under vintern, och att den nya metoden på
sikt bidrar till att stranderosionen stoppas – ja, att en del av
marken ovanför stranden till och med återskapas.
Med den varma sommaren skulle man kunna tro att den
upplagda tången skulle lukta mycket, och att många besökare
skulle klaga på detta. Så blev det inte. För det mesta har det inte
luktat nästan alls, och det var få som över huvud taget nämnde
saken.
Stora morgondoppet Den 26 juli ordnade byföreningen
Galna torsdan i samarbete med bouleklubben och vår förening.
Det var 407 personer som badade i Fågelviken och Solviken
under de två morgontimmarna, en ökning med drygt 70 procent
jämfört med förra sommaren. Även i år fick alla en knapp med
texten »Jag badar i Mölle«. Efter badet bjöd byföreningen på
frukost utanför stationshuset.
Ekonomi Föreningens intäkter för perioden uppgick till
22 600 kronor, varav medlemsavgifter 7 600 kronor och bidrag
från byföreningen 15 000 kronor. Kostnaderna blev 20 536
kronor. Perioden gav alltså ett överskott på 2 064 kronor, se
bilagan.
oOo
Vi kan med glädje konstatera:
att det i sommar var många fler än förra året som besökte
Fågelviken, och att sandstranden var populärare än på mången
god dag. Människor solade och hade det trevligt på stranden.
Barnen lekte i vattenbrynet.
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att stranden i år har varit lättare att sköta tack vare vår ökade
erfarenhet och, inte minst, det härliga vädret.
att många uppmuntrande ord och berättelser om föreningens
arbete har surrat i luften.
att Tomas Svensson har gjort ett enastående arbete. Han har
varit ihärdig och idérik, och han har inspirerat oss övriga.
Mölle den 5 oktober 2018
LENA STRANDMARK
TOMAS SVENSSON

GERT SVENSSON
CHRISTER WALLENTIN

CW den 5 oktober 2018

Ekonomirapport 2018
Beloppen i kronor
2018

2017

2016

7 600
–
15 000
–
22 600

6 500
500
11 250
–
18 250

6 900
650
1 350
1 200
10 100

Gåvor, tångrelaterade		
Timlön, 104 x 150 kr		
Sociala avgifter, 16,36 %		
Redskap, verktyg, material		
		Domänavgift och webbhotell		
		Diverse kostnader			
Förlusttäckning från 2016		
Summa kostnader			

–
15 600
2 552
1 704
450
230
–
20 536

–
12 120
1 983
2 032
362
299
1 000
17 796

8 600
–
–
1357
506
637
–
11 100

Summa intäkter			
Summa kostnader			
Resultat			

22 600
–20 536
2 064

Intäkter

		Medlemsavgifter			
Gåvor från medlemmar		
Bidrag från byföreningen		
Försäljning av foton		
		Summa intäkter			
Kostnader

18 250 10 100
–17 796 –11 100
454 –1 000

