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                    Protokoll 
 
fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 7 december 2004 i Kunskapscentrum Agardh, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn, (LC), ordförande 
  Bruno Ekelund, (BE) 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
  Jörgen Hansen, (JH) 
  Anders Johansson, (AJ) 
                                     Sven-Arvid Frankenius, (SAF) 

Jimmie Bengtsson, (JB) 
Tommy Ström, (TS) 

          1.   Öppnande.            
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. 

 
2. Val av protokollförare.    

BE utsågs att föra anteckningar.                   
 

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

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.  
. 

5. Föregående styrelseprotokoll. 
Protokollet gicks igenom och godkändes med kommentaren att styrelsens beslut 
beträffande utförandet av renoveringen av bryggan vid Malens Havsbad kunde om- 
prövas. Om ett fördelaktigare utförande erbjöds kunde styrelsen vara beredd att ompröva 
sitt beslut i denna del. 

 
6. Ekonomi och medlemsutveckling. 

Kassören redovisade nedanstående ekonomiska ställning per 2004-12-07: 
 

Transkonto 4 377 kr 
Sparkonto 95 110 kr 
Företagskonto 800 kr 
Kassa 100 kr  
Summa 100 387 kr  

 
HH redovisade också: 
  Inbetalda medlemsavgifter 2004     42 600 
  Antal nya medlemmar          21 
  Antal medlemmar        339 
 

7. Rapport från projektgrupperna. 
a)   Strandområdet. 
LC rapporterade att brevet till kommunen i samarbete med Tore Scherstén av-
sänts. I anslutning till detta hade LC och JH sammanträffat med stadsarkitekten 
Folkesson och miljöchefen Röjestål  Dessa hade med sedvanlig reservation för 
medelstillgång ställt sig positiva till de synpunkter, som framförts på konsult-
utredningen. Minnesanteckningar hade förts och skulle signeras av båda parter. 
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b) Sand och strand. 
LC redogjorde för sammanträffande med kommunens tekniske chef, Hans 
Paganus. (HP) Denne hade informerat om, att leverantören av bryggan vid 
Tångvägen vid inspektion konstaterat att skadorna inte var så allvarliga och HP 
hade lovat att bryggan skulle vara i ordning till maj 2005. 
 
HP hade vidare lovat att söka tillstånd av Länsstyrelsen för att från bukten ta in 
sand till stranden på Malen samt att dumpa ilandflutna alger från stranden ute i 
Laholmsbukten. Ett alternativ att gräva ett dike i stranden parallellt med strand- 
kanten och där lägga gamla tånghögar, hade diskuterats.  Vid besök på Malens 
strand hade HP yttrat att ”så där kunde det ju inte få se ut”. 
 
TS nämnde att proven på sanden i hamnen visat att den är förvånansvärt ren. 
Eftersom bolaget, som arrenderar hamnen, avser att muddra skulle de kanske 
kunna lägga den muddrade sanden på Malens strand i stället för ute i Laholms-
bukten. Kortare transport. Styrelsen ansåg det viktigt med garanti att sanden i 
så fall var ren. Alternativt kanske entreprenören ” Marin Shellfighters” kunde 
ta upp ren sand i Laholmsbukten och på återvägen dumpa den på Malen. 
Styrelsen uppdrog åt ordf. LC att kontakta hamnbolagets vd Bauge och vid 
positiv reaktion  forma en projektgrupp att driva frågorna. 
 
c) Malens Havsbadsbryggan. 
Olika möjligheter att renovera bryggan diskuterades. TS nämnde att det 
kanske kunde finnas särskilda medel för en handikappanpassning. Styrelsen 
uppdrog åt JB att skaffa uppgifter på kostnader för de olika alternativen. 
 

 8.   Trafikfrågor. 
       JB berättade att ett antal möjligheter att hindra fortkörning utmed skolvägar hade 

diskuterats i arbetsgruppen. Styrelsen uppdrog åt gruppen att diskutera dessa  
alternativ med kommunens trafikansvarige Hans Paganus. 

 
9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 
 

          10  Nästa möte  
                Styrelsen beslöt att nästa möte skall äga rum måndagen den 1 februari 2005  
                kl 19:00 i biblioteket, Kunskapscentrum Agardh.  
 
          11. Avslutning 
                LC avslutade mötet och tackade HH för utmärkt förplägnad med smörgåstårta  
                (tack också till Knut Jöns Bageri som bjöd på tårtan ). 
                LC tackade också styrelsemedlemmarna för ett trevligt och produktivt 2004 och 
                önskade God Jul och Gott Nytt År.  
           
          Båstad 04-12-09                       Båstad den…………….. 
          Vid protokollet                       Justeras 
 
           
          Lars Casteborn                        Sven-Arvid Frankenius 


