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Möte den 17 februari 2015
Närvarande: Gunilla Larsson, Katja Löfqvist, Margaretha Medin,
Christina Ullenius och Christer Wallentin.
Förhinder: Karin Aaspere och Birgitta Hansson.
………………………………………………………………………………………….

1. Fågelviken och fäladen
Margaretha berättar att det finns mycket skräp i Fågelviken och på
fäladen. Den ordinarie strandstädningen den 11 april kommer lägligt.
En ny städning kommer kanske att behövas i maj eller början av juni,
och då kan den nya städpatrullen rycka ut.
Margareta informerar oss om att tre, fyra bänkar i Fågelviksbadet
behöver målas. Arne Medin har erbjudit sig att göra det med assistans
av ett par personer. Gunilla åtar sig att stämma av med parkingenjör
Magnus Svederberg innan målningen görs.
Margaretha visar en lapp med en symbol för hjärtstartare. En sådan
sitter på livbojsstolpen vid nedgången till Fågelviksbadet. Hon föreslår att lappen byts till en riktig skylt; den ska också ange att det finns
en hjärtstartare i stationshuset och en i brandstationen.
Vi tycker att Margarethas förslag är bra. Vi anser att det också behövs
en skylt på kommunens anslagstavla vid entrén till badet. Gunilla åtar
sig att fråga Magnus Svederberg till råds.
Katja väcker frågan om det inte skulle kunna finnas att hjärtstartare
även på badplatsen, förslagsvis i anslutning till toaletthuset. Samma
behov finns i Solviksbadet. Detta leder vidare till frågan om räddningsutrustningen i sin helhet – i både Fågelviken och Solviken – och
Christina åtar sig att se över den.

2. Baden i Solviken och Fågelviken
Christina presenterar en PM med idéer för i första hand Solviksbadet,
se bilaga 1. Hon stryker under att man bör se baden mycket mer ur
barns och ungdomars synvinkel än man har gjort hittills. ”De är
ganska ålderdomliga.”
Vi gillar hennes grepp, liksom de konkreta förslagen. Christina åtar
sig att utveckla och precisera förslagen, och att – om möjligt – uppskatta vad de skulle kosta. Förslagens detaljeringsgrad bör vara ungefär densamma för båda baden.
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3. En stor tavla
Christer presenterar ett förslag till en stor tavla, se bilaga 2. Han betonar att den kostnad som anges i PM troligen är för hög, och att han
utgår ifrån att ”annonsörerna” bidrar till finansieringen; kanske kan
även kommunen vara med.
Gunilla föreslår en annan placering av tavlan, nämligen strax efter
infarten till återvinningen. På det viset förvarnas bilisterna/besökarna
om korsningen. Vi tycker att det låter som ett bra förslag.
Christer åtar sig att fortsätta att bereda -frågan. Han ska bland annat
ta reda på vem som äger marken där tavlan skulle stå och precisera
utformningen av tavlan/skyltarna. En noggrann kostnadsberäkning
behövs också, liksom kontakter med företagen.

4. Övrigt
Gunilla informerar oss om att sommarens badarbetare kommer att få några nya uppgifter jämfört med 2014. De ska
rensa ogräs inom stationsområdet och sopa vid busshållplatsen.
Gunilla ska ta reda på om de också ska klippa gräset utanför stationshuset.
BADARBETARNA

Gunilla berättar att hon har köpt en förpackning
med fem skräpplockare. De kommer till användning första gången på
strandstädningen den 11 april.
SKRÄPBLOCKARE

Gunilla åtar sig att konkretisera vad det är för slags plan.
Exempel på frågor: Vilka spel och lekar ska den passa för? Hur stor är
den? Finns det några studieobjekt i Kullabygden? Hur mycket skulle
den kosta, ungefär? Hur ska den finansieras?
MULTIPLAN

Katja bekräftar att antalet krukor längs Mölle Hamnallé och Gyllenstiernas allé kommer att utökas med 3–4 stycken i
sommar.
BLOMKRUKOR

5. Nästa möte
Vi träffas igen onsdagen den 25 mars klockan 13 i stationshuset.
…
Bilaga 1 PM med rubriken ”Idéer för Solviksbadet”
Bilaga 2 PM med rubriken ”En stor enhetlig skylt i stället för många små”

Bilaga 1
Den 17 feb 2015

Idéer för Solviksbadet
Varma sommardagar är Solviksbadet en populär plats för alla åldrar. Såväl
fastboende Möllebor som sommarmöllebor samlas bland stenarna och
njuter av ljuset och havet. Fågelviksbadet är också en populär badplats.
Båda ska fungera som familjebad.
Ambition: granska baden i Mölle ur barnfamiljens perspektiv och lägg till
seniorernas behov. Fokus lek och säkerhet.
Badmöjligheter och vattenlek
Solviksbadet har en ganska dramatisk natur och erbjuder ingen del där
man lätt går i vattnet. Alla vill bada från brygga!
Idag har vi en brygga som är i hyggligt skick vid dambadet. Även mycket
populära dagar klarar vi att samsas vid badstegen.
Vid familjebadet finns också EN brygga med två stegar. Där ska gammal
som ung, barn och föräldrar samsas. Det innebär köer, blockerade stegar
och viss irritation. Stegen är den enda kommunikationen med vattnet och
den är den enda lekutrustningen för de barn som vuxit ur barnbassängen.
Barnbassängen fungerar för de riktigt små barnen men blir överbelastad
fina sommardagar. De litet större barnen behöver bättre badlek.
Familjebadet skulle kunna bli mycket trevligare och roligare med några
komplement.
Det går att hitta på olika alternativ. Det behövs en brygga till. Det kan vara
en gjuten brygga som den befintliga eller en sommarbrygga av pontoner. En
flytbrygga förankrad i stranden är mycket roligare för barn. Flytbryggan
kan kompletteras med en ponton förankrad några meter ut och ger
möjlighet att hoppa i vattnet, vattenlek. Man kan säkert hitta fler
möjligheter.
Som kommunen påpekat tidigare finns det ansvarsfrågor kopplade till ny
utrustning. Självklart är det så. Samtidigt säger sig kommunen vilja satsa på
Mölle som besöks/turistort. Det kräver en utveckling av baden.
Solviksbadet erbjuder också en liten lekplats, dvs sandlåda och några
gungor. Det är en sliten lekutrustning och erbjuder begränsade aktiviteter.
Här behövs också kompletteringar, tex enkel klättervägg, klättertorn eller

annan utrustning för barn som lämnat sandlådeåldern och vill komplettera
badet med lek på land.
Fågelviksbadet har en annan natur och erbjuder andra möjligheter än
Solviksbadet men behöver också utvecklas för att erbjuda mer aktivitet för
barnen. Idéer för Solviksbadet kan vara bra även vid Fågelviken.
Ransvik ligger utanför vår diskussion. Badet är utan tvekan i behov av
upprustning. För Ransvik finns ett initiativ som vi kan stödja.
Christina Ullenius
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En stor enhetlig skylt i stället för
många små
Bakgrund
Det gäller skyltningen i korsningen mellan Kullabergsvägen och
Gyllenstiernas allé, alltså vid nedfarten till hamnen. På somrarna
brukar det vara många skyltar där. De är utformade på olika vis och
ger ett splittrat intryck. Det är ingen vacker syn för den som kommer
till Mölle för första gången.
Den stora bilden i bildbilagan visar en av de två stora skylttavlorna vid
infarten till outlet-området i Höganäs. Måtten är cirka 5 x 2 meter.
Skyltarna på tavlan är gjorda i plåt och fastsatta med skruv och
mutter. Texten och logotyperna är tryckta på plast och sedan monterade på plåten. Fiskrökeriets skylt har plats för skiftande budskap.
Under tavlan finns två strålkastare, nedgrävda i marken.
Den mindre bilden till höger visar den tilltänkta platsen i Mölle för
tavlan.

Tänkbart innehåll på tavlan
De större företag och annat som ligger på sträckan tavlan–hamnen
kan erbjudas plats på tavlan. Det gäller:
Mölle krukmakeri ● Galleri Stationen ● Hotel Kullaberg
Hamnkiosken ● Länsbergs böcker ● Knafvés Café
Feskeboa ● Mölle Sjöbod ● Systrarna på Piren
Även några andra företag kan vara intresserade, till exempel: Strandgården i Mölle och Loppis på Harastolsvägen. Eventuellt också Brf
Vita byn och Brf Möllehus.
Högst upp på tavlan skulle det kunna stå någonting i stil med
”Välkommen till Mölle” eller ”Välkommen till Mölle By the Sea”.
Nederst bör det vara en stor pil som pekar åt vänster.
I dag finns det några skyltar på platsen, nämligen en symbol för bad,
en skylt med ordet ”Hamnen” etcetera, se bildbilagan. Borde några av
dessa skyltar vara kvar eller kan samtliga ersättas av skyltarna på den
nya tavlan?

Nödvändiga förberedelser
Innan det går att beställa en tavla med skyltar behöver byföreningen
flera tillstånd. Jag har talat med gatuchefen, Lennart Andersson. Han
verkade spontant positiv till idén. Han nämnde att det fordras ett

Bilaga 2
Den 17 feb 2015
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bygglov, men verkade mena att det mest är en formsak. Han trodde
att Trafikverket inte behöver kontaktas, eftersom kommunen tydligen
tog över ansvaret för 111:an den 1 januari 2015.
Fastigheten i hörnet av Kullabergsvägen och Gyllenstiernas allé ägs av
Donald och Jeanette Rylander. Hur långt deras mark sträcker sig vet
jag inte, men de bör under alla omständigheter kontaktas på planeringsstadiet. Förhoppningsvis har de inga invändningar mot en tavla.
Till förberedelserna hör också att kontakta dem som kan tänkas vilja
vara med på tavlan. En intressant fråga är denna: Hur mycket är företagen beredda att betala för att stå på tavlan?

Tekniska och ekonomiska frågor
En springande punkt gäller tavlans stabilitet. Anta att måtten skulle
bli något mindre än i Höganäs, säg cirka 4 meter x 1,5 meter. Det är en
stor tavla med ett stort vindmotstånd. För att tavlan ska klara vindar
på 25 sekundmeter och mer fordras att den förankras i stora, nedgrävda betongklumpar, att ramen är grov och att de enskilda skyltarna
är i ett kraftigt material.
Jag har varit i kontakt med två företag som gör skyltjobb, varav det
ena i Helsingborg. Företagen har inte fått något preciserat underlag
från mig och har därför inte kunnat ge något bestämt pris på en tavla
av det här slaget. Men de har gett antydningar; det verkar röra sig om
ett belopp i storleksordningen 100 000 kronor.
När utformningen av tavlan är klar återstår att tillverka ramen och de
olika skyltarna. Därefter vidtar monteringen på plats som först och
främst handlar om att gräva och gjuta. Om tavlan ska ha belysning,
ska den också installeras.
Det är möjligt att det går att komma ned avsevärt i totalkostnad om de
olika delarna upphandlas för sig och någon i byföreningen håller i
samordningen.

Bilaga till PM
Den 16 feb 2015

