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                    Protokoll 
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 8 november 2004 i Kunskapscentrum Agardh, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (LC), ordförande 
  Bruno Ekelund, (BE) 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
                                     Jimmie Bengtsson, (JB) 
                                     Helen Frankenius, (HF) 
                                     Jörgen Hansen, (JH)   
  Anders Johansson (AJ) 
                                     Sven-Arvid Frankenius (SAF) 

Helen Frankenius (HF) 
Anneli Isaksson (AI) 

           
         1.   Öppnande.         

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet.. 
 

2. Val av protokollförare.    
SAF utsågs att föra anteckningar.                   
 

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

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.  
. 

5. Föregående styrelseprotokoll. 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
6. Ekonomi och medlemsutveckling. 

HH meddelade att i princip inga förändringar har skett sedan föregående möte. 
Godkände styrelsen att ett av de två bankgirona uppsäges, nämligen 5439-3012.  

 
7. Rapport från projektgrupperna. 
      Beträffande Strandområdet godkände de synpunkter på ”Framtids- och Skötsel  
      planen”, som nu kommer att framföras till landskapsarkitekten. LC skall träffa 
      kommunens stadsarkitekt för att gå igenom planen innan synpunkterna skickas 
      vidare.  
      Beträffande Bryggan nedanför Tångvägen beslöts att LC skriver ett brev till  
      kommunen för att få besked om vad som planeras.  
      Beträffande Sand och Strand redogjorde TS, JB och JH med ord och bilder för ett 
      studiebesök till Gilleleje tillsammans med kommunens tekniske chef, Hans Paganus. 
      Gilleje, och framförallt kommunens vice borgmästare, insåg att strandens kondition  
      var av avgörande betydelse för att bibehålla attraktionskraften för boende och  
      besökande och beslöt satsa på att återställa den. Problemen är mycket lika de som 
      gäller nedanför Malen. På en sträcka av 11 km har nu sanden pumpats tillbaka och 
      hindrats försvinna ut i havet genom att system av med stranden parallella  
      sandstoppare av stenhögar. De sandstoppare som går vinkelrätt mot stranden, och 
      som använts nedanför Malen, har konstaterats ha ingen eller negativ effekt.   
      Beslöts att LC utifrån ett underlag av TS skriver ett brev till Båstads kommun  
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      och begär företräde för kommunstyrelsen så att ovanstående erfarenheter kan  
      redovisas. 
      Beträffande Malens Havsbads brygga beslöts att föreningen skall arbeta för en 
      renovering och förlängning av samma sort som bryggan nedanför Tångvägen. 
            
8. Trafikfrågor 
      HH och AI redogjorde för kontakter med polisen i Båstad och Ängelholm samt 
      Vägverket angående trafikövervakning och trafikljus vid gamla Jönssons bageri. 
      Svårt att få gehör. Dessutom kostar  ett trafikljus cirka 500 000 kr.  
      Vägverkets synpunkter är att Båstads kommun för länge sedan borde byggt 
      trafikrondeller. 
      HH och AI skall inför nästa möte ta fram ett förslag på olika förebyggande  
      åtgärder för att framförallt skydda barnens skolväg.  
 
9. Övriga frågor 

HH väckte förslag att föreningen skulle satsa på olika trivselaktiviteter för 
medlemmarna. Beslöts att fundera på frågan inför nästa år.  
LC meddelade att en av föreningens medlemmar begärt att styrelsen skulle ta upp 
frågan om det nya sophanteringssystemet, som ”hotar förvandla Malen till en 
gigantisk sopstation”. Inom styrelsen finns varierande synpunkter på systemet, men 
konstaterar att det i detta sena skede – politiska beslut är tagna och systemet är 
under införande -  knappast är meningsfullt att agera.  
 

          10 Nästa möte  
                Den 7 december kl 19. Lokal biblioteket.  
 
          11. Avslutning 
                LC avslutade mötet och tackade HH för förplägnaden.  
 
           
          Båstad 04-11-15                      Båstad den…………….. 
          Vid protokollet                      Justeras 
 
 
 
          Sven-Arvid Frankenius     Lars Casteborn         Anders Johansson 


