PÅ GÅNG I MÖLLE

Rundvandring med kommunfolk
MED ETT ELLER FLERA års mellanrum får
Mölle besök av politiker och tjänstemän
från kommunen. De tas emot av några
ledamöter i byföreningens styrelse, och
sedan följer en gemensam rundvandring.
Den 30 oktober var det dags för ett
besök. Solen strålade och delegationen
från Höganäs bestod av vetgiriga personer, däribland Peter Schölander.
Syftet med dessa bypromenader är att
gå igenom sådant som kommunen har
ansvar för i Mölle, och som byföreningen
vill få hjälp med.
Både stort och smått ventilerades
under vandringen. Den här gången var
följande ämnen uppe:
• Trafiken i Mölle på somrarna
• En promenadstig mellan hamnen
		 och Solviken

Av Lena Johanson-Thor

• Behov av soptunna vid parkering		 arna på Norra Strandvägen
• Den nya infartsparkeringen
		 vid kapellet
• Renoverings- och förbättrings		 behov i stationshuset och annexet
• Önskemål om röjning runt
		 stationen och träningsområdet
• Behov av bänkar vid tränings		området
Det jag med säkerhet kan säga i dag är
att vi kommer att få bänkar till träningsområdet. De ska vara på plats till våren.
På byföreningens hemsida finns dokumenation från motsvarande byvandringar för följande år: 2017, 2015, 2014,
2013, 2012, 2011 och 2010. Sökvägen till
den sidan är:

• Parkeringsproblemen i anslutning
		 till Solviksbadet
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Det är ovanligt mycket bär på
oxlarna i år – varför?
Text Christer Wallentin • Foto Bengt Nilsson
MÅNGA VET VEM Berit Nilsson är. Hon är född
Svensson i Mölle och bor på Västra Bangatan
sedan hon gifte sig med Karl-Gunnar. Och de som
känner Berit vet att ta henne på allvar.
Det gjorde jag när hon spände ögonen i mig och
frågade varför oxlarna hade fällt sina löv så tidigt
och satt massor med bär. Jo, det hade jag nog
också sett, om jag tänkte efter ... Men jag hade inte
den blekaste aning om svaret.
Bilar med helgessons trädtjänst på sidan
ser man ofta i Mölle och häromkring. Jag ringde
till Pernilla Helgesson på kontoret, som lovade att
prata med Jonas, sin man, och de andra arboristerna. I ett mejl några dagar senare skrev hon:
Hej, anledningen till den rika bärmängden på
oxlarna och många andra träd/buskar är förra
sommarens torka. Träden har satt många anlag
och då blir det många bär.
Med vänlig hälsning
Pernilla Helgesson
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Oxelallén vid Långaryd
Foto den 24 oktober
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