Vad händer i Solviken?

Många bra förslag

– men länsstyrelsen måste först
säga ja Av Christina Ullenius

S

olviken är en välbesökt och uppskattad
badplats under sommarmånaderna. Vi
köar på familjebryggan, oroar oss över skadorna på
dambryggan, trängs och tävlar
om parkeringsplats i hörnet
av Ransviksvägen och Norra
Strandvägen, önskar att det var
färre bilar.
Vi trängs omkring barnbassängen med våra barn och
önskar att det fanns mer plats
att breda ut handdukar. Vi tar
fram plåster när barnen gör
sig illa på den vassa kanten på
bassängen. Och så önskar vi
litet mer stimulerande lekredskap för de barn som har vuxit
ur sandlådan.
Javisst älskar vi familjebadet i Solviken, men det kunde
vara ännu bättre.
I byföreningen tog vi förra
vintern fram en mängd idéer för
utveckling av båda baden i Mölle: Fågelviken och Solviken.

Väldigt trångt Vackra dagar räcker den smala
bryggan inte till för alla som vill ta ett dopp.

Vi överlämnade förslagen till
kommunen och fick ett väldigt
positivt gensvar, i första hand
för Solviken. Kommunen hade
avsatt ganska rejäla resurser (en
miljon kronor) för att renovera
och förbättra Solviksbadet, som
är den prioriterade badplatsen.
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– med till exempel bryggorna
och nya trädäck – behandlas i
länsstyrelsen, och jag hoppas
innerligt att kommunen får
det behövliga tillståndet under
tidiga vintern i år så att dessa
förändringar kan förverkligas
inför sommaren 2017.
För mig är det obegripligt att
de goda förslagen skulle kunna
avslås med hänvisning till att
Solviken ingår i ett naturreservat. m
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JA, VAD HÄNDER NU? Badsäsongen
är här – även om det bara är 12°
i vattnet när jag skriver detta
den 10 maj.
Solviken är en del av naturreservatet Kullaberg och det
gör att kommunen inte råder

ANSÖKAN FÖR DE STÖRRE projekten

Till höger Kommunens sammanfattning av förslagen för Solviken.
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SOLVIKEN
UPPRUSTNING

SÅ FICK VI ETT KONKRET förslag för
Solvikens utveckling. Idéerna
finns inritade och beskrivna i
bilden som ni ser här intill.
Jag är mycket glad över den
tolkning som våra idéer har
fått i kommunens förslag.
Bättre skyltning vid entrén
och vid fortsättningen till
Ransvik. Vilka regler gäller i ett
naturreservat. Ett räcke från stigen ned mot solgrottorna för att
öka tillgängligheten. Utbyggnad
av familjebryggan för att medge
två stegar; kanske kan det minska köbildningen.
Vidare ett utegym för den
träningssugne där det i dag
ligger gamla betonggolv som ett
minne av tiden med badhytter.
Klättervägg vid lekplatsen. Lagning av stengrottor och brygga
vid dambadet. Flera cykelställ
vid entrén. Nya inbjudande
trädäck vid bassängen. Renovering av bassängen, men omfattningen är inte avgjord.

över beslut om insatserna. För
de allra flesta förslagen behöver
kommunen tillstånd från länsstyrelsen. Underhandsbesked
därifrån antyder att utegym och
klättervägg är uteslutet.
I år kommer en ny informationstavla upp, liksom en ledstång vid solgrottorna, och
vresrosorna kommer att klippas
tillbaka.
Kanten på barnpoolen har
redan slipats av och har blivit
något litet mer barnvänlig. Några smärre åtgärder i övrigt görs
i poolen. Till skolavslutningen
ska poolen städas och fyllas
med vatten.
Vinterstormarna vräkte upp
massor av sten på stranden och
täckte stigen till bryggan med
ett tjockt lager. Kommunens
personal plöjde undan detta i
början av maj. Det blev berg av
härlig kullersten vid sidorna av
stigen. Ungefär samtidigt kom
stegarna på plats.
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