Finansiering av badplatsrenoveringen

Många besökare har förfärats över hur stenläggningen på badplatsen ser ut.
Uteblivet underhåll under många år har lagt den en gång så fina plattan i
ruiner.
Det är ungefär hundra år sedan Kullabergs natur bildades. En av de första
åtgärderna var att rusta upp den stenlagda stigen från Mölle och att mura en
platta av befintliga stenar vid stranden. Man lät också mura små plattor för en
eller två solbadare överallt där det fanns naturliga förutsättningar.
Färskvattenbrunnen vid caféet grävdes också ut, det var således många år
innan själva cafébyggnaden uppfördes. Badplatsen i Ransvik var för ett sekel
sedan berömd i hela Europa för sina gemensamhetsbad. Mölles- och Höganäs
attraktionskraft som turistorter byggde i fösta hand på detta. Under det första
decenniet av 1900-talet byggdes hotell i Mölle på löpande band. Mölleborna
byggde också en våning extra på sina hus för att kunna hyra ut åt badgästerna.
1910 kunde järnvägen till Mölle invigas och därmed ge möjlighet åt Berlinborna
att utan vagnbyte åka hemifrån direkt till Mölle. Det är omvittnat att turisterna
omedelbart efter ankomsten begav sig till Ransvik för att bada, eller bekika det
motsatta könets avkläddhet. Många såg nakenheten som ytterligare en del av
naturens skönhet, andra förfasade sig. Synden i Mölle, ja myten om den
svenska synden föddes sannolikt i Ransvik. Det är i denna belysning man skall
se förfallet av badplatsen. Det kanske finns pryda moralväktare som
applåderar, men kulturbevarare sörjer.
Under åren har stenläggningen kontinuerligt underhållits. På 30-talet
uppfördes en låg cirkelformad mur troligen i samband med Möllespelen.
Muren användes vid utkorandet av ”miss Mölle”. Ett foto som visar
evenemanget finns inne på caféet.
När undertecknad och Ellen köpte caféet 2004 fanns fortfarande rester av
muren kvar, de sista stenarna försvann i stormen Gudrun.
Stenläggningen förföll därefter kontinuerligt. Ett lagningsförsök med att gjuta
en betongkaka utfördes dock omkring 2005. Eftersom skydd mot havet
saknades lyftes och förstördes hela den kakan för några år sedan.
Länsstyrelsen och naturvårdsverket har inga anslag för underhåll av
stenläggningen. Höganäs kommun har inget intresse av att ta över badplatsen,
jag har föreslagit detta ett par gånger. Många gäster har under åren tagit upp
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frågan med mig och ett privat initiativ har i vår startats för att försöka renovera
och rädda vad som räddas kan. Jag vill hjälpa detta initiativ på de sätt som jag
kan. Ett kan vara att organisera en insamling av medel, ett annat kan vara att
åter tillskriva länsstyrelsen. Jag tror att renoveringen skall ske i tre steg.
1. Gjuta en kajkant mot havet på ömse sidor om befintlig brygga. Här kan
behövas professionell hjälp. Min gissning är att kostnaden är 2 – 300 000
kr.
2. Nästa fas är enklare, att fylla upp de hål som bildats med befintlig sten
upp nästan till ytan av resterande platta. Därefter i murbruk lägga platta
stenar, det blir att lägga puzzel.
3. Tredje fasen är ännu enklare, och roligare. Att leta upp rester av så
många som möjligt av de små ”solningsplatserna” och stenlägga dem i
murbruk på samma sätt.
Första steget tror jag som sagt proffs skall utföra. Anbud infordras från några
etablerade firmor. Andra steget kan utföras av amatörer, kanske
privatpersoner som engagerat sig. Arbetskostnaden blir då obefintlig och
materialkostnaden begränsas till murbruk. Man åstadkommer mycket för några
tiotusentals kronor. Detta gäller då också förstås tredje steget.
Innan något praktiskt kan göras måste dock länsstyrelsen ge sitt tillstånd. Jag
skall ansöka om det med denna skrivelse som bilaga. För att bestrida
kostnaderna vill jag dock starta en insamling. Du som läser detta kan teckna dig
för en summa pengar du vill skänka till projektet. Om det är möjligt tänker jag
mig att sätta upp en skylt med sponsorer. Godkänner inte länsstyrelsen skylten
vid stranden kan den sitta på caféet.
Så, skriv till anders@ransvik.se och ange namn och den summa du vill bidra
med. Det är inte på något sätt förpliktigande. Om projektet kan genomföras blir
du kontaktad och tillfrågad om du fortfarande vill skänka den summa du tänkt.
Då kommer det också att finnas en organisation kring projektet.
Anders Kjellner
Ellens Café i Ransvik.
0722-103013 (jag är dåligt kontaktbar per telefon, men det går att chansa. Mail
är säkrare.

