Mölle By- och Kulturförening

Styrelsens ställningstaganden avseende motioner till Årsmöte 2021

Motion 1 om barnbassängen i Solviken:
Styrelsen har muntligen tagit reda på kommunens inställning och hur kommunen resonerat kring
säkerhetsanordningar för barnbassängen. Svaret kan sammanfattas så här:
Det är kommunens bassäng som ligger på Naturvårdsverkets mark inom naturreservatet Västra
Kullaberg. Det råder strandskydd och är dessutom ett riksintresseområde. Rent generellt är det svårt
att få länsstyrelsens tillstånd till att överhuvudtaget få göra något inom området. Kommunen får vara
glad åt att de i år får upp avstängningsanordningen runt bassängen under natten och avgränsningen
mot dambadet samt att de får sätta upp många nya skyltar om rökförbud, sophantering, dambad och
att duscha innan bad i bassängen. Sommarens avgränsning och avstängning med kedja under natten
ses som en markering att här finns ett område som inte ska beträdas när det är avstängt. Det är en
allmän badplats på vilken det generellt råder ett stort föräldraansvar att hålla uppsikt. Föräldrar har
också ett ansvar för att deras barn inte går dit själva i all synnerhet om de inte kan simma.
Kommunen har studerat Boverkets regler och eftersom det inte är tomtmark och det är en sedan
länge befintlig bassäng så är reglerna inte tvingande menar kommunen. Bassängen är vattenfylld
cirka två månader om året och torrlagd de övriga tio.
Styrelsen kan, efter kontakterna med Höganäs kommun och genomgång av aktuella dokument,
konstatera att ordningslagen som motionsskrivaren bl a pekat på inte gäller då bassängen ligger
utanför detaljplanelagt område. Styrelsen är dock överens med motionsskrivaren om vikten av
tillfredsställande barnsäkerhet i anslutning till barnbassängen. Styrelsen kommer därför
vid kontakterna med Höganäs kommun i samband med utvärdering av sommarens arbete fortsätta
dialogen om säkerhet runt bassängen.
Beslut: Med denna utredning och den dialog med kommunen som byföreningen kommer
fortsätta anser styrelsen att motionen är besvarad.

Motion 2 om dambadet i Solviken:
Flera av de åtgärder som föreslås i motionen har redan genomförts. Dambadets Vänner har varit en
aktiv samtalspartner till kommunen. Utvärderingen efter badsäsongen kan leda till ytterligare
åtgärder inför nästa säsong.
Beslut: Styrelsen föreslår bifall till motionen
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Mölle By- och Kulturförening
Motion 3 om trafikvision för Mölle:
Motionärens önskemål att styrelsen till detta sommarmöte skulle ha lagt fram en vision har av bland
annat pandemiskäl inte kunnat genomföras. Trafiksituationen kommer utvärderas med kommunen
senare i höst. Sommarmötets grupparbete, styrelsens eget arbete med att följa trafikfrågan, liksom
motionens mer långsiktiga idéer kommer ge input och idéer till ett sådant möte. Trafikfrågan under
sommarmånaderna är av högsta betydelse för byinvånarna och Byföreningen men hur vi ska gå
vidare kommer avgöras efter höstens utvärderingar. Processen att skapa en trafikvision innebär ett
långsiktigt arbete.
Beslut: Styrelsen föreslår bifall till motionen.

Motion 4 om allén:
Styrelsen delar motionärens syn att infarten och den vackra utblicken över byn, havet och berget är
viktig. Allén som avses ligger på Trafikverkets vägområde eller på Krapperups mark från
Möllehässle till byn. Inom byn har såväl allén till kapellet som allén från Mölle Hamnallé och längs
Gyllenstiernas Allé tidigare åtgärdats av kommunen och Brunnby församling. Byföreningen ser inte
möjligheter att engagera sig i skötseln och återplantering av allén utanför byn.
Beslut: Styrelsen föreslår att motionen avslås
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