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Byföreningen i möte med
kommunledningen
Byföreningen initierar och driver ett antal aktiviteter för Mölles
utveckling inom ramen för tradition och historia. Det senaste
halvåret har fyra projekt ägnats mycket tid och engagemang.
Mats Jönsson, Gunilla Larsson och Ingemar Löfgren från
byföreningen träffade den 6 maj följande personer i kommunledningen: Margareta Engkvist Björkenhall, fastighetschef,
Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande, Mila Sladic,
planchef samt Anders Ståhl. Den senare är ledamot av
kommunstyrelsen.
Syftet med mötet var att övergripande informera om arbetet i de
fyra projekten, men också att påverka kommunen att bidra på
olika sätt. Det mesta i projektens handlingsplaner kan vi
genomföra på egen hand, men vissa frågor måste överlåtas till
kommunen.
Dagordningen var i korthet följande:
Projekt – vägar och trafik
Projektet har utarbetat förslag på åtgärder på kort och lång sikt
som förbättrar trafiksituationen i Mölle, särskilt under sommarmånaderna.
Främst diskuterades trafiken på Kullabergsvägen/Italienska
vägen. Hur kan man skapa förutsättningar för att begränsa
genomfartstrafiken? Bättre parkeringsmöjligheter vid infarten
till byn? Genom busslinjen till Kullaberg? Genom …?
Hur kan man förmå bilisterna att sänka hastigheten till den
föreskrivna 30 kilometer per timme? Genom hinder, påminnelser, kontroller eller …?
Ett annat område som diskuterades var parkering av bilar,
bland annat utmed Norra Strandvägen. Situationen förra året
var vissa dagar oacceptabel med tanke på alla barn och familjer
som går till och från badet, och för den händelse att utryckningsfordon skulle behöva komma fram.
Kommunen ser allvarligt på läget och planerar för lämpliga
åtgärder.
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Projekt – snyggt & trivsamt
Projektets uppgift är att ge förslag på åtgärder som bidrar till att
göra Mölle snyggt och trivsamt. Prioriterade områden är baden,
strandstädning, bekämpning av Parkslide, skyltar av alla slag
samt lekplatsen och en ny så kallad multiplan.
I samtalet med kommunen fokuserade gruppen på baden.
Glädjande nog fick vi besked om att kommunen har avsatt
1 miljon kronor till nästa år för upprustning av Solviksbadet.
Projekt – stationsområdet
Projektet handlar om stationsområdet, det vill säga
stationshuset, annexet och området runt byggnaderna.
Massor av idéer för att utveckla området har genererats i
projektet, bland annat genom engagemang från ett par
Mölleungdomar.
Projekt – butik i Mölle
Deltagarna i projektet har undersökt möjligheterna att etablera
en dagligvarubutik i Mölle. Just nu söks – med ljus och lykta –
den person som vill bli vår köpman.
En året-runt-öppen butik i Mölle skulle bidra till befolkningsutvecklingen även i denna del av kommunen.
ΩΩΩΩΩΩΩΩ

Responsen från kommunen på dessa projekt – både till innehåll
och hur vi driver dem – var mycket positiv. Vi tar vårt ansvar
där vi kan, kommunen tar sitt där det behövs. Och genom ett
gott samarbete blir det riktigt bra för Mölle.

