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Verksamhetsberättelse 2020
För tiden den 9 april–15 september 2019
Kontaktpersoner En informell grupp på fem personer har lett
föreningen. Den består av Ingmar Hesslefors, Lena Strandmark,
Gert Svensson, Tomas Svensson och Christer Wallentin.
Medlemmar Årsavgiften var oförändrat 100 kronor. Antalet
betalande medlemmar blev 74, vilket är något fler än förra året; då
var det 72.
Hemsida Sedan starten 2016 har föreningen haft en hemsida
med webbadressen fagelvikensvanner.se. Under 2018 och 2019
publicerade Tomas bilder på fåglar på hemsidan. Numera lägger
Tomas i stället ut ett urval av sina bilder på Facebook/Mölle Byoch Kulturförening. Därmed når han en större publik.
Avtal med byföreningen Inför sommaren förlängdes det avtal
med byföreningen som har gällt sedan 2017. Det avser tillsyn och
skötsel av badplatsen. Föreningen fick ett bidrag på 15 000 kronor
till verksamheten.
Arbetspass Från den 6 juni har vi haft fasta arbetspass varje
lördag klockan 10–12; enda undantaget var midsommardagen.
Det sista arbetspasset hölls andra lördagen i augusti. Samtidigt
hade sommarlovet tagit slut för de flesta, och antalet badande hade
minskat markant. Sammanlagt blev det nio arbetspass.
Till varje arbetspass kom det 6–12 personer. För det mesta var det
7–10 personer, vilket innebär en smärre ökning jämfört med de
senaste åren. Ett stående inslag var en fikapaus efter ungefär halva
arbetstiden, ett trivsamt avbrott.
Arbete i veckorna Från den 5 april arbetade Tomas med
stranden några gånger per vecka, vanligen under ett par timmar
per tillfälle. Det blev sammanlagt 100 timmar. Föreningen har
betalt timlön till Tomas och kommer att betala arbetsgivaravgift till Skatteverket. Genom en lagändring sänktes arbetsgivaravgiften från 16,36 % till 10,21 % för 2020.
Under några veckor hade byföreningen två lovlediga skolungdomar
till hjälp i Fågelviken och på stationsområdet. Tomas var deras
handledare. De slutade tidigare än beräknat, eftersom det visade
sig att de hade svårt att intressera sig för sina arbetsuppgifter.
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Hur gick det? Sommaren var ganska varm, och vädret var för
det mesta ganska lugnt. Det flöt in måttligt med tång, och vi kunde
hålla stranden så gott som ren från tång under flertalet veckor. I
viss mån hann vi med att också kratta stranden, avlägsna grus och
större stenar, sopa den stora bryggan och rensa badtrapporna från
tång och sjögräs.
En bit in på förförra säsongen, alltså 2018, började vi att lägga
tången i strandbrinken och blanda den med sten och grus. Vår förhoppning var att tången skulle ligga kvar under vintern, och att den
nya metoden på sikt skulle bidra till att stranderosionen stoppas
och att en del av marken ovanför stranden kan återskapas.
I början av förra årets säsong visade det sig att våra förhoppningar
hade slagit in. Det mesta av tången låg kvar och växter hade slagit
rot i vallarna. Därför fortsatte vi både 2019 och i år att bygga på
brinken med den ihopsamlade tången. En fördel med den här upplagsplatsen är dessutom att vi inte behöver köra tången lika långt
som tidigare.
Förbättringar I maj skrapade vi och målade om alla bord och
bänkar.
Stora morgondoppet Torsdagen den 30 juli skulle traditionsenligt byföreningen ordna ett morgondopp i samarbete med vår
förening. Men det blåste så kraftigt den dagen att evenemanget
måste ställas in. Badet genomfördes i stället den 8 augusti. Det var
sammanlagt 530 personer som badade i Fågelviken och Solviken
under tre morgontimmar.
Ekonomi Föreningens intäkter för perioden uppgick till
22 400 kronor, varav medlemsavgifter 7 400 kronor och bidrag
från byföreningen 15 000 kronor. Kostnaderna blev 19 610 kronor.
Perioden gav alltså ett överskott på 2 790 kronor, se bilagan.
oOo
I övrigt kan vi konstatera:
att det var många som badade i Fågelviken trots coronapandemin. De flesta besökarna följde myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd. Stämningen var som tidigare år lugn och
trivsam. Människor solade, badade och hade det trevligt på stranden. Barnen fångade krabbor och lekte i vattenbrynet.
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att de allra flesta besökarna har lagt sitt skräp i soptunnorna. När
kommunens soptömning kom igång omkring midsommar fungerade den oklanderligt.
att några av skyltarna om hundförbudet i Fågelviken stals. Genom
ett resolut agerande av Carola Mooe i kommunen kunde vi snabbt
sätta upp nya skyltar.
att Tomas har fortsatt att göra ett enastående arbete. Han har
varit ihärdig och idérik, och han har inspirerat oss övriga.
Mölle den 22 september 2020

ingmar hesslefors

tomas svensson

Foto Christer Wallentin

gert svensson

lena strandmark

Bilagor
1. Ekonomirapport
2. Medlemsförteckning

christer wallentin

Lilla bryggan har många
namn, bland annat Järnvägsmännens brygga. Dit gick
lokförare och konduktörer heta
sommardagar för att svalka sig.

Bilaga 1

CW den 22 september 2020

Ekonomirapport 2020
Beloppen i kronor
2020

2019

2018

2017

2016

7 400
–
15 000
–
22 400

7 200
500
15 000
–
22 700

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, 100 x 150 kr*		
Sociala avgifter, 10,21 %*		
Redskap, verktyg, material		
Domänavgift
		
och webbhotell		
		
Diverse kostnader			
Förlusttäckning från 2016		
Summa kostnader			

–
15 000
1 531
1 108
1 971
–
–
19 610

–
–
**
16 350 17 700
2 675** 2 896
1 481
1 804
1 506
450
143
230
–
–
22 155 23 080

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

8 600
–
–
1 357
506
637
–
11 100

Summa intäkter			
Summa kostnader			
Resultat			

22 400
19 610
2 790

22 700 22 600
22 155 –23 080
545
–480

18 250
–17 796
454

10 100
–11 100
–1 000

Intäkter

Medlemsavgifter,
		
74 x 100 kr*
Gåvor från medlemmar		
Bidrag från byföreningen		
Försäljning av foton		
Summa
		
intäkter			
Kostnader

* Avser 2020.
** De kostnader för timlön och sociala avgifter som togs upp för 2018 i ekonomirapporten av den 5 oktober 2018 har höjts här med 2 100 kr respektive
344 kr, eftersom Tomas gjorde tilläggsarbeten i november 2018 när vi såg att
ekonomin tillät det. I samband med dessa arbeten ökade dessutom materialkostnaderna med 100 kr.

