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Möte den 26 mars 2015
Närvarande: Mats Jönsson, Bengt Nilsson, Tina Rydberg och
Christer Wallentin.
………………………………………………………………………………………….

1. Rapporter
Christer berättar att han har fått ett omfattande, välstrukturerat
material av Krister Kullenberg. Det behandlar trafikfrågor, bland
annat hastighetsmätningar på Kullabergsvägen under 00-talet. En
av slutsatserna är att fortkörandet är betydande. Häften av bilarna
kör i mer än 30 kilometer i timmen, alltså över fartgränsen.
När Krister Kullenberg var aktiv i trafikfrågan i Mölle pläderade
han för att det borde finnas fartkameror på Kullabergsvägen. Vi
har hittills diskuterat fartpåminnare, men inser att fartkameror är
effektivare, och vi är överens om att också detta alternativ bör
finnas med i gruppens förslag.
Christer rapporter att Ronny Klangs kontakter med Trafikverket
har gjort klart att verket planerar för ny beläggning på vägsträckan
från Mölle Hässle till Mölle under 2015. Det framgår emellertid
inte om Kullabergsvägen inne i Mölle omfattas av beläggningsarbetet.

2. En ny parkeringsplats
Bengt presenterar två skisser på en parkeringsplats intill kapellet,
se bilaga 1. I det ena alternativet ligger återvinningen där den ligger
i dag; i det andra flyttas återvinningen en bit norrut. Hans förslag
anknyter till Mölle kapellförenings och Brunnby församlings
önskan om flera parkeringsplatser för besökare till kapellet.
Kapellföreningen har drivit frågan i flera år och fått stöd av ett
flertal föreningar i Mölle.
Bengts förslag inbegriper en stor informationstavla. En sådan har
diskuterats i projektet Snyggt & trivsamt i Mölle, se bilaga 2. Vi
beslutar att föra tavel-frågan till vår grupp.
Vi tycker att Bengts skisser är bra. De borde kunna ligga till grund
för kommunens planering av den nya parkeringsplatsen.
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3. Strandpromenaden
Elinor Josefsson har försett oss med intressanta skisser, bland
annat för Gyllenstiernas allé och en tänkt strandpromenad, se
bilaga 3.
När det gäller strandpromenaden diskuterar vi möjligheten att en
student, eller en grupp studenter, får i uppgift att göra ett genomarbetat förslag med skisser, kostnadsberäkningar med mera.

4. Övrigt
Vi tittar tillbaka på den vision som vi formulerade på förra mötet.
Efter en kort diskussion putsar vi på den till följande:
En trygg och säker trafikmiljö i Mölle
Vi diskuterar flera andra frågor, men utan att gå på djupet i någon
av dem. Det gäller: gångvägar och trottoarer, flyttning av 30skyltarna ett stycke söderut på Kullabergsvägen och behovet av
löpande underhåll av smygargångar och stigar, till exempel
Gyllerödsstigen.

5. Kommande möten
Vi konstaterar att gruppens arbete är slutfört. Men det är inte slut
med möten för det! Fredagen den 24 april klockan 15 ska alla deltagarna i projekten samlas i stationshuset för genomgång och
diskussion. Och den 6 maj möter gruppledarna kommunledningen.
…
Bilaga 1 Två skisser från Bengt Nilsson på en parkeringsplats nära kapellet (1 sida)
Bilaga 2 En PM från Christer Wallentin med rubriken
”En stor skylt i stället för många små” (3)
Bilaga 3 Skisser från Elinor Josefsson på en strandpromenad, förändringar av Gyllenstiernas allé,
parkeringsplatser med mera (6)
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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
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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
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