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FÖRSLAG PÅ MINNESANTECKNINGAR FRÅN
BYAVANDRING I MÖLLE DEN 10 JUNI 2014
Tisdagen den 10 juni 2014, kl 13.00
Antecknat av Johan Bringle
Närvarande:
Från Höganäs kommun: Ulf Molin (kommunstyrelsens förste vice ordförande), Margareta
Engkvist Björkenhall (chef på teknik- och fastighetsförvaltningen), Lennart Andersson
(gatuchef) och Johan Bringle (ärendesamordnare).
Från Mölle byaförening: Mats Jönsson (ordförande), Gunilla Larsson, Ebba Wachtmeister
och Birgitta Hansson.
Byavandringen inleds med att byaföreningen hälsar välkomna och presenterar dagens
agenda. Byaföreningen informerar att Mats Jönsson är byaföreningens nye ordförande.
Gruppen promenerar längs med Norra Strandvägen och byaföreningen berättar att många
bilar parkerar här. Detta gör det farligt för gångtrafikanter då man ofta inte har någonstans
att ta vägen när bilar kommer körande. En trottoar eller något liknande skulle behövas.
Gruppen tittar på Karl XII:s skansar och byaföreningen berättar att många tycker att
skansarna klipps dåligt. Margareta Engkvist Björkenhall informerar att det är vägförningen i
Mölle som har skötselansvar för skansarna och att det finns en förrättning för detta.
Fastighetsägaren på Ransviksvägen 12 har problem med vatten på sin tomt och det är
oklart var vattnet egentligen kommer ifrån. Fastighetsägaren tror att det har att göra med
huset som byggts på tomten ovanför och att vattnet har letts om den det byggdes.
Kommunen har utrett frågan ett flertal gånger och erbjudit fastighetsägarna på såväl
Ransviksvägen 12 som 14 att koppla upp sig på kommunens dagvattenledning. Det
konstateras att detta är fastighetsägaren problem och kommunen kan inte göra så mycket
mer åt det.
Byaföreningen berättar att växten Japansk Parkslide brer ut sig i byn och att det uppfattas
som ett problem av många. Kommunen har ingen åtgärdsplan för att få bukt med växten,
men byaföreningen är välkommen att kontakta Richard Åkesson på kommunen för att
rådgöra hur man kan bekämpa den.
Lekplatsen i Mölle är i behov en uppfräschning. Byaföreningen berättar att det var de som
gjorde vid den, men att det är vägföreningen som sköter den. Margareta berättar att
vägföreningens skötsel- och driftsansvar fr o m 1 januari 2015 kommer att tas över av
kommunen. Därmed kommer kommunen stå för skötsel av lekplatsen fr o m nästa år.
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Gruppen kommer fram till att det behöver göras en besiktning av lekplatsen omgående.
Margareta och/eller Lennart Andersson pratar med Carola Mooe på kommunens
parkavdelning för att undersöka om hon har möjlighet att göra en besiktning. (Besiktningen
genomförd den 17 juni.) Vägföreningen är ansvarig för upprustning och eventuella åtgärder som
måste utföras efter besiktningen. Kommunen kommer även att se över lekplatsen när
skötseln av den övergår i kommunens regi efter årsskiftet. Vägföreningen och kommunen
måste vara överens om vilken standard den ska ha vid överlämningen till kommunen.
Kartan över Mölle vid Stationshuset konstateras vara inaktuell. Kommunens
kommunikationsavdelning får titta på detta. Byaföreningen fundering på placering av kartan
och återkommer med förslag på detta.
Parkeringsrutorna som målats upp på Västra Bangatan har gjorts sneda på så sätt att man
har svårt att direkt köra in i en ruta när man kommer från Gyllenstiernas Allé. Många
kommer åka bort där gångvägen från fotbollsplanen mynnar ut (se efterföljande stycke) och
det kommer generera onödig och också farlig trafik på gatan. Kommunen kommer att göra
en utvärdering av parkeringen till hösten.
Vid Västra Bangatan/Tvärgatan står betongstenar placerade fel/för långt ifrån gatan. De
betongsuggor som Vägföreningen satt ut fyller ingen funktion eftersom man kan cykla runt
dem utan att kliva av. Lennart Andersson informerar byaföreningen att de får kontakta
vägföreningen i Mölle om de vill få betongstenarna flyttade närmre gatan och mer ”ihop”.
Byaföreningen lyfter frågan om gratisbussen och avsaknaden av av kommunen utlovade
skyltar som ska marknadsföra densamma. Dessutom är det dåligt skyltat var man kan
parkera bilen om man tar bussen upp till fyren. Johan Bringle tar med sig denna fråga till
kommunens näringslivsavdelning.
Ulf Molin informerar byaföreningen om att den nya detaljplanen för hamnen är på gång
(den är inte antagen ännu). Placering för nya toaletter samt för bastu tas upp i planen. Både
byaföreningen och Ulf konstaterar att hamnen är dålig i grundkonstruktionen. Bland annat
är piren underminerad och kommer att kräva en upprustning. Margareta berättar att frågan
om hur man ska göra med hamnen ligger hos politikerna.
Byaföreningen berättar att det förekommer bokförsäljning vid grinden upp till Kullaberg,
något som föranleder onödiga bilköer. Byaföreningen undrar om detta verkligen är tillåtet.
Johan pratar med kommunens näringslivsavdelning som varit i kontakt med den aktuella
försäljaren.
Byaföreningen berättar att de tipsat kommunen (näringslivsavdelningen) om att man skulle
kunna skapa en surfzon med gratis WIFI i hamnen i Mölle.
Byaföreningen lyfter frågan om alla stigar i byn och skötseln av dessa. Lennart informerar
att det är vägföreningen som är ansvarig för skötsel av dessa.
Lennart informerar att det är en trottoar på gång mellan Kullabergsvägen och Mölle kapell.
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Det finns ett önskemål hos byaföreningen om hastighetsförstärkare och skyltar i byn då
många bilister kör för fort. Lennart berättar att byaföreningen kan kontakta Carl-Gustav
Lindh i frågan.
Vid byavandringen 2013 påpekades att huvudled upphör mitt i byn vilket inte är bra .
Sedan dess har sträckan för huvudled ändrats fram till infarten till Naturreservatet. Men
gruppen konstaterade att det fattas skyltning som visar företräde och som markerar
huvudled enligt gängse modell. Kommunen utgår från att Trafikverket fullföljer skyltning
och Lennart ska påpeka detta vid kontakter med Trafikverket.
På Fågelviksbadet upplever många att det saknas en trappa/ett trappsteg. Dagens två
trappor skulle behöva vara tre. Dessutom skulle bryggan behöva förlängas. Byaföreningen
kontaktar Magnus Svederberg på kommunen i frågan.
Byaföreningen har ett önskemål om att placera en donerad bronsstaty vid ruffen i hamnen.
Byaföreningen kontaktar kommunens bygglovsavdelning för att kolla om detta är ok.
För kännedom till:
Mölle byaförening
Péter Kóvacs
Ulf Molin
Margareta Björkenhall Engkvist
Magnus Svederberg
Lennart Andersson
Carl-Gustav Lindh
Åsa Lundqvist Peyron
Johan Bringle
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