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Möte den 3 februari 2015
Närvarande: Birgitta Hansson, Gunilla Larsson, Katja Löfqvist,
Margareta Medin, Christina Ullenius och Christer Wallentin.
Förhinder: Karin Aaspere.
………………………………………………………………………………………….

1. Uppgift och bakgrund
Gruppen ska ge förslag på åtgärder som bidrar till att göra Mölle
snyggt, prydligt och trivsamt.
Gunilla berättar att bakgrunden till projektet är sommarmötet på
Grand Hôtel i juli förra året. Deltagarna fick skriva ned förslag och
önskemål på Post-it-lappar som låg sedan till grund för en indelning i
sex huvudområden. För att arbeta med fyra av dessa områden har
byföreningen dragit igång projekt; ett av dem är Snyggt & trivsamt i
Mölle.
Projektgrupperna ska presentera sitt arbete vid ett möte i maj med
Péter Kovács och ansvariga tjänstemän.

2. Tänkbara deluppgifter
Vi nämner uppgifter och områden som gruppen skulle kunna ta sig
an. Det blir en lång lista:
Baden – stationsområdet – Parkslide – skyltar – informationstavlor –
gatuskyltar – blomkrukor – papperskorgar och hundlatriner – gatubelysning – lekplatsen – multiplan – stimulera intresset för parker
och trädgård – stimulera barns och ungdomars utomhusaktiviteter –
strandstädning.
Katja berättar att kommunen planerar att byta gatubelysningen till
LED-lampor överallt; bytet i Mölle ska ske 2016. Vi föreslår att Trafikgruppen följer upp detta.
För stationsområdet finns det ett eget projekt, och därför behöver vi
inte ägna oss åt det så mycket.
Vi kommer fram till att gruppen i första hand ska koncentrera sig på:
Baden
Strandstädning
Parkslide
Skyltar av alla slag
Lekplatsen och en ny multiplan
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Var och en av dessa punkter utvecklar vi närmare, se nedan. Ett
*område som vi inte får grepp om vid dagens möte gäller uppgiften att
stimulera barns och ungdomars utomhusaktiviteter; något att återkomma till, alltså.

3. Baden
Gunilla berättar att hon har engagerat två ungdomar som ska arbeta
med baden i sommar, men det behövs en person till och därför kommer hon att annonsera i Möllekuriren.
Gunilla föreslår att badarbetarnas arbetsuppgifter ska utökas med
gräsklippning, ogräsrensning och hantering av sopkärl – alltsammans
runt stationshuset. Från ”badarbetare” till ”parkarbetare”. Vi tycker
att förslaget är bra.
Christina föreslår badflottar i Fågelviken och Solviken. Birgitta talar
om att frågan har varit uppe på en byvandring, och att kommunen då
framhåller problem som handlar om ansvar, vinterförvaring och utsatthet när sjön går hög. Trots eventuella komplikationer av det slaget
gillar vi Christinas förslag. Det finns badflottar på andra håll i kommunen och det har funnits sådana också i Mölle.
Christina anser att bryggan i Solviken är alldeles för smal. Fina sommardagar är det svårt att ta sig fram. För att råda bot på detta föreslår
hon en flytbrygga vid sidan om den fasta bryggan.
Christer tycker att det vore bra om gruppen kunde puffa för att några
ungdomar förverkligar idén att ta hand om tången i Fågelviken och
sälja den som trädgårdsgödsel.

4. Städpatrull
Margareta menar att det inte räcker att ordna strandstädning en gång
om året. Hon föreslår en stående städpatrull som kan samlas vid behov, och hon är beredd att vara kontaktperson för en sådan grupp.
Vi tycker att Margaretas idé är mycket bra. Hon och Christer åtar sig
att utforma ett upprop till Mölleborna i Möllekurirens mars-nummer
om att ansluta sig till patrullen.

5. Parkslide
Christina menar att det är dags för nya tag i kampen mot detta ogräs.
Ett uppslag är att ta reda på hur man lyckades bekämpa Björnlokan.
Christina kommer att samråda med bland annat Bengt Nilsson om det
fortsatta arbetet.
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6. Skyltar av alla slag
Christer tar upp skyltningen i korsningen mellan Kullabergsvägen och
Gyllenstiernas allé, alltså vid nedfarten till hamnen. På somrarna
brukar det vara många skyltar där, och de är utformade på många
olika vis, vilket ger ett splittrat intryck. De är inte heller så informativa. Han föreslår att alla dessa skyltar ersätts med en stor tavla av
samma slag som den som finns vid den första rondellen i Höganäs,
alltså den tavla som hänvisar till outlet-området med mera.
På p-platsen cirka 500 meter innan Mölle finns det en informationstavla för turister; på annexets norrgavel sitter det en annan. Christer
anser att alla tavlor av det slaget borde ses över: Är informationen
aktuell och riktig? Är tavlorna utformade på ett bra sätt?
Gunilla visade i en artikel* vilken oreda som råder i sättet att skriva
gatuskyltar i Mölle. Efter den 1 januari 2015 är det kommunen som
ansvarar för gatuskyltningen. Gruppen skulle kunna lägga fram en
lista till kommunen på vilka skyltar som bör bytas, men detta återkommer vi till.

7. Lekplatsen och en ny multiplan
Gunilla och Birgitta berättar att kommunen planerar att reparera
skeppet och sätta upp en ny gungställning. Vi tycker att det är bra,
men efterlyser nya, roliga saker.
Gunilla talar för en så kallad multiplan på området söder om boulebanorna. Hon har varit i kontakt med kommunen om detta och ser att
det finns öppningar.
Christina anser att det borde gå att göra någonting i hamnområdet för
barn och ungdomar. Vi går inte i närkamp med frågan den här
gången, men nämner stelegången som en tänkbar plats för till
exempel en klättervägg.

8. Övrigt
Vi enas om att i det här skedet fokusera på den
yttre miljön och avvakta om vi också ska ta upp frågan om ”trivsam”
också inkluderar aktiviter av olika slag.
GRUPPENS INRIKTNING

Längs hela Gyllenstiernas allé finns det stora blomkrukor. Katja informerar oss om att dessa har skötts av Sjöstrands trädgårdsmästeri. Firman kommer att hålla i detta även i sommar, men
jobbet kommer att utföras av ett annat företag. Vi är överens om att
blommorna är ett fint inslag, men anser att det behövs 3–4 krukor till.
BLOMKRUKOR

*

Möllekuriren 2014 nummer 2, sidan 46; finns på www.issuu.com.
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Några av gruppens kommande förslag kommer att kosta
pengar. Kommunen bör stå för en del, men byföreningen bör också
anslå pengar. Vi preciserar från fall till fall hur fördelningen ska vara.
EKONOMI

9. Att göra
Vi fördelar arbetet inför nästa möte.
(1) föreslår byföreningens styrelse att köpa in ett tiotal
skräpplockare; (2) kopplar ihop Margareta med Ebba Wachtmeister
(som ansvarar för vårens strandstädning); (3) kontaktar Magnus
Svederberg om multiplan och lekplatsen och frågar honom vem som
ansvarar för gräsklippning runt stationshuset.
GUNILLA

(1) tar kontakt med Sjöstrand trädgårdsmästeri om en eventuell utökning av antalet blomkrukor.
KATJA

(1) förbereder frågan om badflottar i Solviken och
Fågelviken samt en flytande brygga i Solviken; (2) samråder med
bland annat Bengt Nilsson om det fortsatta arbetet mot Parkslide
CHRISTINA

(1) förbreder frågan om en stor skylt vid nedfarten till
hamnen; (2) skriver ett upprop om en städpatrull i Möllekuriren tillsammans med Margareta.
CHRISTER

(1) skriver ett upprop om en städpatrull i Möllekuriren
tillsammans med Christer; (2) inventerar bänkar och papperskorgar
på fäladen och angränsande områden.
MARGARETA

10. Nästa möte
Vi träffas igen tisdagen den 17 februari klockan 13 i stationshuset.

