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Verksamhetsberättelse
För tiden den 20 april–31 augusti 2016

Föreningen bildades under ett par veckor i mitten av april.
Bakgrunden var att tången under många år hade upplevts som
ett problem. Under sommaren flyter emellanåt mycket tång in på
Mölles enda sandstrand – och blir liggande där. En eller två
gånger per badsäsong har en hjullastare tagit upp tången och
kört bort den. Effekten har varit kortvarig samtidigt som
stranden har fått stora sår.
Under förra sommaren arbetade Tomas Svensson och Christer
Wallentin då och då på stranden för att lära sig hur väder, vind
och strömmar påverkar ansamlingen av tång. De berättade om
sina erfarenheter i Möllekuriren 2015 nummer 3 och gav några
förslag på vad som skulle kunna göras åt saken.
Kontaktpersoner En informell grupp på fem personer
bildades. Den består av Arne Medin, Lena Strandmark, Gert
Svensson, Tomas Svensson och Christer Wallentin.
I ett mejl den 25 april till Mölleborna beskrev gruppen syftet med
föreningen: »Syftet är att vårda och utveckla Fågelviksbadet. Det
är extra viktigt att förbättra badplatsen för barnen. Därför ska
föreningen ta bort tången på sandstranden, öka säkerheten,
skaffa fler och roligare lekredskap och se till att hundförbudet
efterlevs.«
Medlemmar Redan från början var intresset för föreningen
stort. Under de två första veckorna tillkom ett 30-tal
medlemmar. Sedan fortsatte tillströmningen av medlemmar; för
närvarande har föreningen 69 medlemmar.
Hemsida Föreningens hemsida har webbadressen
fagelvikensvanner.se. En första version av den var färdig till
mejlutskicket den 25 april. Därefter har webbsidorna justerats,
förbättrats och aktualiserats. Under sommaren fick besökarna på
hemsidan dagligen uppgift om badtemperaturen.
Arbetspass Föreningen kallade medlemmarna till ett första
arbetspass den 6 maj. Därefter var det arbetspass varje lördag
klockan 10–12 (utom på midsommardagen). Det sista
arbetspasset hölls andra lördagen i augusti. Sammanlagt blev det
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14 arbetspass. Vid dessa tillfällen deltog 5–15 personer; vanligen
var det sju, åtta personer.
Arbete i veckorna Från den 13 juni fram till slutet av juli
arbetade ett par personer från Brunnby gård med stranden,
vanligen på måndagar, onsdagar och fredagar. De arbetade
under cirka två timmar varje gång tillsammans med en eller flera
av kontaktpersonerna.
Vad gjordes då? Vid nästan varje arbetstillfälle var tången en
huvuduppgift. Det gällde att samla ihop ilandfluten tång och
köra bort den med skottkärra till en hög strax öster om stranden.
Målet var att göra åtminstone 5–10 meter av stranden fri från
tång, vilket uppnåddes vid varje arbetstillfälle.
Men medlemmarna var igång med mycket annat också:
– att kratta stranden. Större stenar lades uppe i strandbrinken.
Mindre stenar och grus användes för att förbättra stigen, se nästa
punkt.
– att förbättra stigen från gräsplanen till Lilla bryggan. Material
från stranden användes för att göra stigen jämnare och lättare att
gå på. Dessutom tillfördes inköpt jord för att binda sten och grus.
– att flytta sten på botten. Det här arbetet gällde dels nedanför
badstegarna på Stora bryggan och Lilla bryggan, dels i badviken.
Arbetet gick ut på att flytta större stenar några meter åt ena eller
andra hållet så att det blev en slät, fin väg några meter ut i
vattnet.
Det visade sig att arbetet hade flera positiva effekter utöver själva
resultatet. Deltagarna lärde känna nya människor och det gav
god motion att kratta, skyffla och köra skottkärra.
Samarbete med byföreningen Under sommaren har
samarbetet med byföreningen fungerat väl. Ett exempel är
anskaffningen av tre nya bord med bänkar. Byföreningen köpte
borden och Fågelvikens Vänner monterade dem. Ett annat
exempel är hundförbudet (se nedan) där personer i båda
föreningarna har stått upp för att det ska efterlevas av dem som
besöker Fågelviken.
Hundförbudet Föreningen anammade kommunens
bestämmelse att hundar inte får vara på badplatsen från den 15
maj till den 15 september. Kommunens parkavdelning såg till att
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skyltningen blev tydligare. Ett intryck under sommaren är att det
har varit färre hundägare som har tagit med sig sin hund till
badet än tidigare år, alltså en positiv effekt av insatser från flera
håll. Förbättringen var särskilt märkbar under den senare halvan
av säsongen.
Förslag och idéer Under de tre, fyra månader som har gått
sedan föreningen bildades har många tankar ventilerats, framför
allt när det gäller tången. Ett axplock: Spänn något slags nät
framför sandstranden som avleder tången; hyr en Bobcat eller
liknande maskin som kan ploga bort tången utan att skada
stranden; bygg ett transportband som för bort tången så att man
slipper att köra med skottkärra; använd en liten häst som drar en
räfsa längs stranden.
Det har också kommit fram förslag som rör annat än tången. Ett
exempel är att förbättra stigen så att den passerar hela badsplatsområdet, dock med undantag för den öppna platsen ovanför Lilla
bryggan som hyser botaniskt intressanta växtarter. Ett annat är
att sätta upp ett räcke intill trappan ned till Lilla bryggan.
Trappan lutar åt olika håll och kan vara en källa till olyckor. Ett
räcke skulle ge ökad trygghet för dem som har nedsatt syn eller
svårt med balansen.
Tång som gödsel och täckning Idén att sälja tång har funnit
med i flera år, men någon försäljning kom aldrig till stånd i
sommar. Det kan kanske prövas nästa år.
Ekonomi Föreningens inkomster för perioden uppgår till
8 750 kronor och utgifterna till 11 100 kronor. Perioden gav alltså
ett underskott på 2 350 kronor.
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Vår förening har hjälpt till att skapa kontakter mellan
människor och ett positivt engagemang för Fågelviken.
Föreställningen att det är kommunen som ska rycka ut till
badplatsen så fort det är något som inte fungerar har börjat ge
vika. Allt fler upplever Fågelviken som ”vårt bad” och är beredda
att dra sitt strå till stacken.

