Årsberättelse
för Malens Villaägareförenings verksamhet
juli 2003 – juli 2004
Styrelsen har under sitt tjugonde verksamhetsår haft sex sammanträden och arbetat med olika frågor:
Årsmöte och 20-årsjubileum: anordnas den 27 juli med stadgeenliga ärenden, information
och något ” förstärkt ” jubileumsförplägnad.
Årsavgift: Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 150 kr.
Antalet medlemmar uppgår till 328.
Medlemsmöten: Ett medlemsmöte anordnades under februari.
Påskabloss: Traditionsenligt avbrändes ett sådant på stranden nedanför Malens simbassäng på
påskaftonen 2004. Musik och sång underhöll en talrik publik, som var nöjda med arrangemanget.
Sandstranden: En arbetsgrupp har lämnat förslag till kommunen för att komma tillrätta med
stranderosionen. Flera idéer bearbetas vidare.
Arbetsgruppen har också föreslagit att maskinellt återföra sand från havet till de eroderade
stränderna. Förhoppningen var att detta skulle ske på försommaren 2004. Föreningen har erbjudit
sig att stå för en del av kostnaden. Tyvärr har resultatet hittills uteblivit.
Badbrygga nedför Tångvägen: Insamlingen under 2003 gav ett mycket bra resultat. 181 givare
bidrog med 84 350 kr. Av föreningens andel av bryggkostnaden är 70 000 kr betalda och
återstoden – 30 000 kr - kommer att betalas under hösten 2004.
En minnesplakett samt namnskyltar på de givare som betalat 500 kr eller mera är uppsatt.
Dessutom har badbryggan kompletterats med en träbänk.
Bryggan vid Malens Havsbad: Efter påtryckningar från föreningen har bryggan renoverats
genom kommunens försorg.
” Framtids- och Skötselplan ” för Malens strandområde: En del av de insamlade medlen
enligt ovan skall användas för att upprätta en plan för hur området skall anordnas och skötas i
framtiden. Kommunen och föreningen har engagerat konsultföretaget ” Landskap och
Management ”, som i september 2004 kommer att framlägga ett förslag till en sådan plan.
Styrelsens skriftliga förslag kan läsas på anslagstavlan samt på hemsidan under ” Aktuellt ”.
Styrelsen planerar bland annat ett medlemsmöte för att diskutera planen och dess genomförande.
Malens Torg: Föreningen har varit representerad i en arbetsgrupp för uppsnyggning av torget.
Malens 100-årsjubileum 2003: Föreningen medverkade i vissa delar av detta arrangemang.
Röjning: En arbetsgrupp har på försök röjt sly och vresrosor samt tagit bort döda träd nedanför
Tångvägen.
Synpunkter och remisser: Föreningen har till kommunen framfört att även formellt utgöra
remissinstans avseende frågor som mera allmängiltigt berör våra medlemmar och deras miljö.
Information: Anslagstavlan vid Malens Simbassäng och föreningens hemsida
”malensvillaagare.com ” användes regelbundet för styrelseinformation och aktualiteter.
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