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Verksamhetsberättelse
För tiden den 12 maj–15 september 2017

Föreningen bildades i april 2016 och arbetade sedan hela
sommaren. I år började vi den 12 maj och fortsatte till den 15
september.
Kontaktpersoner Den informella grupp på fem personer som
bildades på våren 2016 har fortsatt i år också. Den består av Arne
Medin, Lena Strandmark, Gert Svensson, Tomas Svensson och
Christer Wallentin.
Medlemmar Årsavgiften var oförändrat 100 kronor. Antalet
betalande medlemmar blev 65, vilket är något färre än förra året;
då var antalet 69.
Hemsida Föreningens hemsida har webbadressen
fagelvikensvanner.se. I våras uppdaterade vi webbsidorna, och
en förenkling skedde i hanteringen genom att den dagliga
rapporteringen av badtemperaturen togs bort.
Avtal med byföreningen Inför sommaren träffade vi ett
avtal med byföreningen om tillsyn och skötsel av badplatsen.
Föreningen fick ett bidrag på 11 250 kronor till arbetet.
Arbetspass Från den 3 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
minskade markant. Sammanlagt blev det 10 arbetspass.
Till varje arbetspass kom det 5–10 personer. För det mesta var
det 6–7 personer. Ett stående inslag var en fikapaus efter ungefär
halva arbetstiden, ett trivsamt avbrott.
En nyhet för året var brädgången. I våras köpte vi grova plank
som sattes ihop två i bredd. Med sex längder täcktes nästan hela
stranden. Jämfört med förra året blev det lättare att köra
skottkärrorna från stranden till tånghögen på sidan om stranden.
Nästa år bör vi bygga på brädgången så att den når ända fram till
Stora bryggan.
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Arbete i veckorna Från den 12 maj arbetade Tomas Svensson
med stranden några gånger per vecka, vanligen under ett par
timmar per tillfälle. Det blev sammanlagt cirka 100 timmar.
Föreningen har betalt lön till Tomas och kommer att betala
arbetsgivaravgift till Skatteverket.
Handkraft kontra maskiner Förra året diskuterade vi
mycket olika tänkbara maskinella hjälpmedel och fiffiga
lösningar för att bli av med tången. I år har den diskussionen
knappt förekommit. Vi har förlitat oss på vårt eget, manuella
arbete.
Hur har det gått då? Enligt SMHI var sommaren mycket
ostadig; juli månad var den sämsta på tio år. Periodvis blåste det
in mycket tång. Vi kunde trots detta hålla stranden helt ren från
tång större delen av sommaren. Dessutom har bryggan sopats
och badtrapporna har rensats från tång och sjögräs.
Att ta bort tången från stranden har varit det stora arbetet.
Uppskattningsvis körde vi iväg cirka 2 300 lass. Dessutom har vi
krattat stranden, och vi har avlägsnat grus och större stenar.
Vi har gjort den södra stigen gåvänlig med grus, grov sand och
jord. Det har ökat tillgängligheten och minskat risken för
fallskador. Björnbär och annan vegetation har vi också hållit
efter, både längs stigen och vid den södra stättan från fäladen.
Hundar Föreningen anammade direkt från starten
kommunens bestämmelse att hundar inte får vara på badplatsen
från den 15 maj till den 15 september. Förra säsongen var det
ganska vanligt att hundägare inte brydde sig om denna regel,
men i år har det varit mycket bättre. Det har sällan hänt att
någon har brutit mot hundförbudet.
Stora morgondoppet Den 27 juli ordnade byföreningen en
galen torsdag i samarbete med bouleklubben och vår förening.
Dagen började med att 158 personer doppade sig i Fågelviken
och 78 i Solviken. Alla fick en knapp med texten »Jag badar i
Mölle«. Därefter bjöd byföreningen på frukost, och sedan följde
många roliga inslag under dagen.
Ny toalett Kommunen rev den gamla toalettbyggnaden i
höstas, och den nya kom på plats i god tid före årets badsäsong.
De nya toaletterna är fräscha och lätta att komma till, också för
den som har svårt att röra sig.
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Ekonomi Föreningens intäkter för perioden uppgick till
18 250 kronor och kostnaderna till 17 796 kronor. Perioden gav
alltså ett överskott på 454 kronor, se bifogade rapport.
oOo
Vi har fått mycket uppskattning för att vi håller stranden i
ordning – trots upprepade tångattacker. Vi kan också med glädje
konstatera:
att stranden i år har varit mycket lättare att sköta tack vare
fjolårets underarbete. Då lärde vi oss att hantera tången och
stranden i övrigt.
att det i sommar har varit många som har utnyttjat stranden,
både bybor och turister. Barnen sprang lekande längs
vattenbrynet, vilket kändes extra roligt.
att många uppmuntrande ord och berättelser har surrat i luften
om den uppryckning som arbetet har resulterat i.
att Tomas Svensson har gjort ett fantastiskt arbete. Trots tuffa
väderförhållanden har han inte gett upp och sporrat oss övriga
att ta i med nya krafter.
Mölle den 15 september 2017
ARNE MEDIN

LENA STRANDMARK

TOMAS SVENSSON

GERT SVENSSON

CHRISTER WALLENTIN
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Beloppen i kronor
2017

2016

6 500
500
11 250
–
18 250

6 900
650
1 350
1 200
10 100

–
12 120
1 983
1 296
398
0
362
–
338
299
1 000
17 796

8 600
–
–
–
599
559
506
498
199
139
11 100

18 250
–17 796
454

10 100
–11 100
–1 000

Intäkter

Medlemsavgifter			
		
Gåvor från medlemmar		
Bidrag från byföreningen		
Försäljning av foton		
Summa
		
intäkter			
Kostnader
Gåvor, tångrelaterade		
Timlön, 101 x 120 kr		
Sociala avgifter, 16,36 %		
Material till brädgång		
Skottkärror, 2 st.			
Rådjursnät
		
till håv			
Domänavgift och webbhotell		
Grillning, augusti 2016		
Handredskap			
Diverse kostnader			
Förlusttäckning från 2016		
Summa kostnader			
Summa intäkter			
Summa kostnader			
Resultat			

