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                    Protokoll 
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 6 september 2004 i Kunskapscentrum Agardh, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (LC), ordförande 
  Bruno Ekelund, (BE) 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
  Anders Johansson (AJ) 
                                     Sven-Arvid Frankenius (SAF) 

Helen Frankenius (HF) 
Tommy Ström (TS) 
Anneli Isaksson (AI) 

           
         1.   Öppnande.            Ansvar: 

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. Ordf.  riktade ett speciellt  
välkommen till Anneli Isaksson, som bevistade sitt första styrelsemöte i föreningen. 

 
2. Val av protokollförare.    

TS utsågs att föra anteckningar.                   
 

3. Val av justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs BE.                                        

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.  
. 

5. Föregående styrelseprotokoll. 
Kommer att hanteras vid nästa möte. 

 
6. Ekonomi och medlemsutveckling. 

Kassören redovisade nedanstående ekonomiska ställning: 
 

Transkonto 3 300 kr 
Sparkonto 125 155 kr 
Företagskonto 650 kr 
Kassa 400 kr  
Summa 129 505 kr  

 
HH meddelade att närmare 90 % av medlemmarna har betalt medlemsavgiften och att flera 
större bidrag har kommit in. Skulden till kommunen avseende bryggan och 
konsultutredningen ( totalt cirka 49 000 kr ) återstår att betala. 
Jimmie Bengtsson har meddelat att MontageService AB kommer att betala namnskyltarna 
avseende bidragsgivarna till bryggan.  
Malens Villaägareföreningen uttrycker sitt STORA TACK för denna generösa gåva! 

 
7. Rapport från projektgrupperna. 
      LC redogjorde för synpunkter och intryck från en mängd intressenter avseende 
      stranderosionen. Detta mot bakgrund av en tidningsartikel vari LC och Tore S 
      framträdde med åsikter i frågan.  
      Efter en längre diskussion om kortsiktiga och långsiktiga åtgärder enades styrelsen 
      om följande handlingsplan: 
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1) Inför nästa säsong upprättar LC och Tore S en åtgärdslista för att                   
åstadkomma en god badmiljö mellan den nya bryggan och Malens Havsbad, 

      åtminstone under sommaren 2005. Åtgärder kan vara tillstånd för sand- 
      förflyttning, bortskaffande av tång mm.  Åtgärdslistan presenteras snarast för  
      Hans Paganus.  
2) Parallellt härmed fortsättes arbetet med att finna strukturella långsiktiga 

lösningar. AI föreslog att en sådan långsiktig plan skulle åtföljas av en EU-
ansökan, vilket understöddes av styrelsen. 

 
      Beslöts vidare att en grupp bestående av TS ( sammankallande), HF, AI och AJ  
      tar fram förslag på renovering och utbyggnad av Malens Havsbadsbryggan.  
      Förslaget skall var handikappanpassat. 
            
8. Trafikfrågor 
      Dessa utgör ett ständigt bekymmer, framförallt för de mindre barnen inom hela 
      Den nuvarande gruppen bestående av HF och Jimmie B utökas med AI. 
      Gruppen förväntas inkomma med förslag på lämplig åtgärder för att förbättra 
      trafikmiljön inom området.  
 
9. Övriga frågor 

Ett utkast till ”Framtids- och Skötsel planen” har kommit. Ordf. presenterade 
kortfattat vissa intryck. Planen går nu på cirkulation till styrelsemedlemmarna fram 
till den 27 september.  
Ett medlemsmöte avseende planen skall anordnas den 5 oktober kl 19. HH ordnar 
lokal.  
Styrelsen träffas dessförinnan den 28 september kl 19 till ett kort möte för att 
sammanfatta sina synpunkter. Om möjligt skall planen presenteras på hemsidan.  
 

          10 Nästa möte  
                Se ovan. Alltså den 28 september kl 19. Lokal biblioteket.  
 
          11. Avslutning 
                LC avslutade mötet och tackade HH för förplägnaden.  
 
           
          Båstad 04-09-06                      Båstad den…………….. 
          Vid protokollet                      Justeras 
 
 
 
          Tommy Ström     Lars Casteborn                      Bruno Ekelund 


