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MINNESANTECKNINGAR FRÅN BYAVANDRING
I MÖLLE
Datum och tid: Onsdagen den 30 oktober 2019, kl 09:00
Plats: Stationshuset, Mölle
Antecknat av: Jacob Derefeldt

NÄRVARANDE
Från Höganäs kommun:
Peter Schölander (kommunstyrelsens ordförande), Ulf Molin (kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande), Kristina Pålsson (säkerhetsansvarig), Karl-Magnus Andersson (ingenjör),
Isabelle Henningsson (ärendesamordnare) och Jacob Derefeldt (kommunsekreterare).
Från Mölle Kultur- och Byförening:
Lena Johanson-Thor, Christina Ullenius, Birgitta Göransson, Birgitta Hansson, Magnus
Delshammar, Ann-Sophie Spinola.
STATIONSOMRÅDET
Ytterdörrarna på sidobyggnaden till stationshuset är i dåligt skick och bör bytas till nästa år.
Kommunen vidarebefordrar denna information till ansvarig fastighetsförvaltare på teknikoch fastighetsförvaltningen.
Från balkongen i stationshuset läcker det in vatten i byggnaden. Balkongdörren som vetter
österut är trasig och sitter endast fast med hjälp av ett snöre. Inne i stationshuset finns det
en trappa som leder till övervåningen. Trappnosarna i mässig är sedan tidigare borta.
Föreningen ska prata med sin fastighetsförvaltare om att ersätta dessa.
Föreningen framför att golvet i annexet behöver bytas. Karl-Magnus meddelar att detta är
inget som kommunen bekostar, utan detta får föreningen själva får ansvara för.
Klockan utanför stationshuset är trasig och behöver renoveras. Teknik- och
fastighetsförvaltningen informeras om detta.
Det behövs fler bänkar vid stationstorget, runt fem-sex stycken. Under våren ska
kommunen ställa ut dessa. Trappen som leder upp till ytterdörren behöver även en ledstång.
Föreningen påpekar också att belysningen på fasaden som vetter mot busstorget behöver
förbättras. Karl-Magnus meddelar att de får prata med sin fastighetsförvaltare om detta.
Det finns även gula fotspår som leder till soptunnan, dock tar dessa slut innan tunnan vilket
gör att alla inte förstår vart de ska slänga sitt skräp. Kommunen ska komplettera de sista
fotspåren.
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Bredvid annexet finns ett dött träd sam samt buskage, detta behöver sågas ned.
Stadsmiljöavdelningen ska informeras om detta. Det finns även gamla lyktstolpar på det
gamla spårområdet som är väldigt rostiga och i dåligt skick. Karl-Magnus tipsar föreningen
om att de kan söka bidrag för att renovera detta, till exempel Grön Turism via kommunens
hemsida eller genom Krapperup.
Byföreningen hade tidigare fått erbjudande om att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle
installera en cykelpump utanför stationshuset. De tackade då nej eftersom de då hade en
annan pump, men nu har denna gått sönder och därför har byföreningen blivit lovad en ny
pump som kommunen ska ställa ut.
BANVALLEN
Det är väldigt många som cyklar på den kraftigt trafikerade Kullabergsvägen när de i stället
kan cykla på den gamla banvallen. Karl-Magnus ska undersöka att sätta upp skyltar som
upplyser cyklisterna om att de kan använda banvallen i stället. De behövs även
informationsskyltar om detta vid campingen.
Området på Västra Bangatan efter parkeringen. Kommunen har röjt en bit där. Tyvärr tog
de som röjde i lite mycket så en granne lyckades stoppa rensningen på resten av området.
Nu står det halvfärdigt. Den första biten är ordentligt röjd och den andra halvan inte allt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen informeras om detta.
MÖLLESLINGAN
Det behövs att någon går hela slingan för att åtgärda de fel som finns utmed denna.
Byföreningen har till exempel lagat en trasig trappstig längs denna led. En av kommunens
parkingenjörer brukar undersöka denna slinga, men det är bra om någon från byföreningen
eller en privatperson rapporterar in fel/önskemål till kommunen så kan
samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka detta.
HUNDBAD
Nedanför Norra Strandvägen finns det en gammal nedgången betongbrygga. Byföreningen
önskar att detta kan rustas upp något för att göra ett hundbad av detta. Det finns inga
särskilda hundbad eller i kommunen. Ägarna får inte ta med hundarna till en allmän badplats
sommartid (15 maj - 15 september). Men utanför badplatsområdet får hunden vara med.
Peter har redan gett ett uppdrag till kommunchefen att undersöka denna brygga.
Byföreningen meddelar även att hundlatrinen som står i anslutning till parkeringen snabbt
blir full eftersom denna används som soptunna av de som parkerar samt kommer upp från
badplatsen. Föreningen önskar därför att det ska ställas upp en separat soptunna där för
vanligt skräp. Karl-Magnus tipsar om Bigbelly som är soldrivna papperskorgar med
komprimator.
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BADPLATSER
Sommartid parkerar bilisterna ofta fel när de ska till badplatserna i slutet av Norra
Strandvägen. Detta är bland annat ett säkerhetsproblem då räddningspersonal kan ha svårt
att komma fram. Karl-Magnus meddelar att sommaren 2019 var det extra många som fick
en parkeringsbot på denna väg, och nästa sommar 2020 kommer det att ske ännu fler besök
av parkeringsvakter.
Det börjar växa igen med vegetation vid Fågelviken och det finns ingen skylt från kapellet
om vart man ska gå. Denna mark tillhör länsstyrelsens och byföreningen behöver därför
prata med dom.
MÖLLE KAPELL
Byföreningen tycker att den nya belysningen vid parkeringsplatsen nedanför kapellet inte
passar in på denna plats och undrar om det går att sätta andra lyktstolpar där. Likaså behövs
ett buskage för att dölja återvinningscentralen. Karl-Magnus meddelar att de ska meddela
sina synpunkter till stadsmiljöavdelningen.
ÖVRIGT
Dagvatten rinner dåligt på Ransviksvägen. Karl-Magnus ska spola dagvattenbrunnarna som
blivit igenfyllda.
Byaföreningen undrar vad som är kommunens mark och vad som är Länsstyrelsens mark.
De ska vända sig till Magnus Svederberg eller Rickard Åkesson på
samhällsbyggnadsförvaltningen för att få svar på detta.
Gatubelysningen runt om i byn är ojämnt placerad. På vissa gator blir det därför väldigt
märkt. Karl-Magnus föreslår att föreningen ska rapportera in detta till
samhällsbyggnadsförvaltningen för att de ska kunna göra prioriteringar över vilka delar som
behöver förbättras.
Föreningen tipsar om att på elskåpen vore det trevligt med gamla fotografier av Mölle. Peter
svarar att detta är något som kommunikationsavdelningen redan håller på att arbeta med.
Kristina påpekar till sist att föreningen ska höra av sig till kommunen om de upplever något
som otryggt.
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