2019-03-07

Motioner

Härmed inlämnas 3 motioner till styrelsen för Mölle By-och kulturförening inför Årsmötet se nedan,
Söndag 24 Mars 2019 i stationshuset i Mölle.
1. En riktig serviceaffär i Mölle.
Utse en arbetsgrupp, c:a 4-5 personer, som utreder olika alternativ, att en riktig lanthandel
(serviceaffär) blir förverkligad i Mölle av en driven entreprenör, som tror på framtiden för
Mölle. Frågan är gammal, men frågan borde kunna utredas ur olika perspektiv ändå.
Arbetsgruppen tar fram förslag till nästa Årsmöte 2020.
2. En riktig tågförbindelse Helsingborg- Höganäs i 1:a etapp, 2:a etapp till Mölle.
Elström är framtiden, att kunna åka tåg (eller något annat) med denna kraft har vi gjort i 150
år, därför behövs en arbetsgrupp bestående av 4-5 personer, som vill utreda olika alternativ
att kunna åka spår- eller linbundet och att hålla kontakten med politikerna för att finna
lämpliga förslag för byggnation och finansiering. Redovisas nästa Årsmöte 2020.

3. En riktig satsning på lokal produktion av elström med hjälp av solceller, för att försörja
hela Mölle med elström på lång sikt.
Framtiden när det gäller elförsörjning, blir svårare för de gamla systemen, allt tyder på det,
vi måste börja tänka lokalt. (=Minska sårbarheten)
En arbetsgrupp bestående av 4-5 personer , som vill utreda olika alternativ, är en bra start,
för att på lång sikt bli självförsörjande på elström.

PS:
En fråga om hjärtstartare.
Var i Mölle finns det att snabbt finna, när behov finns.???
En fråga om parkeringsproblemet, hur löses det i framtid.???
Kan Byförening fatta beslut om att finna en bra lösning på dessa 2 frågor. (Hur vi går vidare)

Med vänlig hälsning från motionär:
Lars Bovelius med fam.
Gyllenstiernas Alle 10 Mölle
Mobil: 0709 594069

2019-03-10

Motion

Härmed inlämnas 1 motion till styrelsen för Mölle By-och kulturförening inför Årsmötet, Söndag 24
Mars 2019 i stationshuset i Mölle.
1. Inhägnad Hundrastgård
Då Mölleborna skaffar sig fler och fler hundar men är dåliga på att koppla dem, trots
koppeltvång (vilket undertecknad alltid följer), tror jag att det finns ett stort intresse att
kunna släppa sina hundar under uppsikt. Fäladen är ju inte att rekommendera med Kreatur
och fågelliv. En inhägnad rastgård i bortre delen av Fotbollsplanerna med ”Papperskorg” för
sk ”bajspåsar” är att rekommendera. Ingen dyr investering men kräver ju yta.

Ett PS på förekommen anledning: Vi har Hjärtstartare på Hotel Kullaberg

Mvh
Tomas Dreilick
Krokgränd 11
263 77 Mölle
Hotel Kullaberg

