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Sommarmöte på Grand Hôtel
1. Mats Jönsson hälsade de cirka 40 närvarande, varav 34 medlemmar, välkomna och presenterade programmet.
2. Information om byföreningens verksamhet. Mats
informerade kort om byföreningens verksamhet.
(A) Byföreningen verksamhet kan indelas i fyra kategorier:
Arrangera ett stort antal aktiviteter för gemenskap, trivsel och
kunskap. Årligen återkommande är Valborg, midsommar, grillkvällar, galleriverksamhet, kulturdagar, kulturaftnar, vinprovning,
julmarknad.
Företräda Mölle i viktiga frågor gentemot kommunen, Trafikverket, Naturvårdsverket med flera.
Informera om Mölle, vad som händer och sker. Föreningens
hemsida och Möllekuriren fyra gånger per år är de främsta
informationskanalerna. Sommarmötet i juli och anslagstavlan är
andra sätt att nå ut med information.
Förvalta och på bästa sätt använda stationshuset och annexet,
som byföreningen hyr av kommunen. Lokalerna hyrs ut, både till
privatpersoner och till föreningar. Dessutom förvaltar och använder byföreningen privata depositioner och gåvor i enlighet med givarnas avsikter.
(B) En glimt av aktivitetsmöjligheterna söder om stationshuset
gavs. »Mölle Sport Center« är kanske en passande benämning på
området? Mats stämmer av med kommunen.
(C) Byvandringen med representanter från kommunen den 8 juni
rapporterades. Byföreningens noteringar från byvandringen finns
på hemsidan. Kommunens protokoll har ännu inte kommit.
(D) Rapport om den åtgärdsvalstudie som Trafikverket har
genomfört avseende väg 111 genom Mölle. Även denna finns på
hemsidan.
3. Christer Paulsson arrenderar Strandgården sedan den 1 januari
i år. Han berättade om planerna för verksamheten. Ambitionen är
att profilera Strandgården som pensionat, med möjligheter för
konferenser och fester, öppet året runt.
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4. Rickard Åkesson, kommunekolog, redovisade valda delar av
den nya naturvårdsplanen. Planen finns i sin helhet på kommunens hemsida.
5. Daniel Åberg, Naturreservatet Kullaberg, driver arbetet vidare
med certifiering av Kullaberg till en så kallade Europark. En hållbar mobilitetsplan för området är en del av en sådan certifiering.
Två konsulter redovisade ingående analyser av trafikflöde och möjliga scenarier för att minska antalet bilar genom Mölle och vidare
upp på berget. Ett av dessa scenarier omfattar en större parkering
vid infarten till Mölle. För vidare information hänvisas till Kullabergs hemsida.
6. Mats avslutade sommarmötet med att tacka alla för
visat intresse och bjöd in till kaffe med dopp.

