Noteringar från Sommarmötet den 24 juli 2017
på Grand Hôtel
1. Mats Jönsson hälsade de ca 50 närvarande välkomna och
presenterade programmet
2. Europark-certifiering av Kullaberg
Daniel Åberg och Jimena Castillo, Länsstyrelsen, informerade om
certifieringsprocessen. Tillfällen kommer att ges att lämna
synpunkter bl a i samband med den kommunala behandlingen.
3. LONA-projekt N Strandvägen
Kommunekolog Rickard Åkesson informerade om de åtgärder som
planeras för klippstrandsområdet utmed N Strandvägen. Området är
ett av etthundra områden i kommunens naturvårdsplan. Statliga
ekonomiska medel har erhållits genom att projektet är ett s k LONA
(LOkala NAturvårdspengar). Mer information kommer i
septembernumret av Möllekuriren.
4. Medlemsinput
I samband med kaffet gav deltagarna input till styrelsen med hjälp av
fyra frågor:
”Frågor/möjligheter som Byföreningen borde engagera sig i”
”Vad skulle få dig att engagera dig mer aktivt i Byföreningens
verksamhet?”
”Hur skulle Stationshuset kunna användas mer/bättre ?”
”Tips, råd och me’skick till Styrelsen”
Materialet kommer att sammanställas och läggas ut på hemsidan.
5. Möllerydsböckerna
Birgitta Hansson berättade kort om de 8 böcker skrivna av Anders W
Mölleryd och de planer som nu finna att dels digitalisera samtliga
dessa och göra dem tillgängliga via byföreningens hemsida, dels att
ett urval av berättelserna ska sammanställas i en ny bok. Allt detta i
byföreningens regi och med medel från bl a Krapperupstiftelsen.
6. Årets Möllebo
Ruffagubben har utsetts till Årets Möllebo med följande motivering:
Årets Möllebo är Mölles mest fotograferade person i modern tid.
Han är också den som de senaste året haft flest barn i knät,
okända vuxna bredvid sig. Lägg därtill ett oändligt antal
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klappar och smekningar. Ruffagubben har på kort tid blivit
något av en symbol för Mölle. För oss Möllebor är han en
spegling av det vi älskar med Mölle- det genuina, jordnära och
oförställda. Utnämningen av ”RUFFAGUBBEN ” till årets
Möllebo är en hyllning till oss alla Möllebor, som värnar och
utvecklar Mölle.
Så… ta åt dig, njut av känslan att just du är årets Möllebo.
7. Övrigt





Informerades om Brandstationen – restaurang och butik.
Fågelvikens Vänner – den nya föreningen för Fågelvikens
badplats, uppmärksammades för sina insatser för en attraktiv
badplats.
Informerades om Trafikgruppens arbetet bl a med skrivelser
till såväl Trafikverket som Kommunen.

8. Mötet förklarades avslutat med en tillönskan om en fortsatt solig
sommar.
…
Medlemsinput under Sommarmötet 2017
Frågor/möjligheter som byföreningen borde engagera sig i.
Trafiken och vägen till Mölle
Cykelväg längs väg 111 Krapperup till Mölle
Asfaltera banvallen, sätt ljus
Uppliva gratisbussen till fyren
Tätare turlista sommartid
Badtrafikkaoset N Strandvägen/Solviken + andra gator(troligen även
Solviken) hindrar utryckningsfordon
Sätt ljus på banvallen, men ingen asfalt
Fler boende
Bygg serviceboende, kanske 55+, typ
Avveckla parkeringen på hamnplanen och planlägg området för
sjöbodar etc
Rensa upp vid infarten till Mölle, ta bort buskagen
Torghandel/Mölledag
Vad skulle få dig att engagera dig mer aktivt i byföreningens
verksamhet?
Om jag vore 25 år yngre…
Om jag bodde här permanent
Mailutskick
Till förfogande lista
Kompetensbehovslista
Tillfrågan, frågor där jag kan bidra med något
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Att styrelsen inte motarbetar nya föreningar som vill göra något för
byn, t ex Fågelviken Vänner
Mejlkommunikation. Alla är ej fastboende i Mölle
Hur skulle Stationshuset kunna användas mer/bättre ?
Ordna visningar av vad huset kan erbjuda
Kaffe på torsdagar/öppet hus
Kafé Stationen på sommaren
Turistinfo på plats
Kulturaftnar/-dagar
Gympa för herrar
Öppet hus i någon form (kaffe, knytkalas, el dyl. för att knyta nya
kontakter)
Tips, råd och me’skick till styrelsen
Förstärk info i Möllekuriren och Moll.se (snabb, kort.
Använd snabbinfo via e-mail
Akuta insatser för hastighet MAX 30
Uppmuntra/sponsra turistbåt i långsammare tempo
Fler sopkärl under juni-september
Temporära toaletter under sommartid
Bättre/fler hundlatriner som töms oftare under sommaren
Vid pennan
Ingemar Löfgren
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