Årsberättelse
för Malens Villaägareförenings verksamhet 2004 – 2005

Styrelsen har under sitt tjugoförsta verksamhetsår haft åtta sammanträden.
Årsmöte: anordnas den 26 juli med stadgeenliga ärenden, information och besök av
Båstads kommunalråd.
Årsavgift: Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 150 kr.
Antalet medlemmar uppgår till 340.
Medlemsmöten: Ett medlemsmöte anordnades under september angående ”Framtids- och
Skötselplanen”.
Påskabloss: Blev istället ett Valborgsbloss på grund av tidig påsk.
Sandstranden: Representanter för MVF samt kommunens tekniske chef Hans Paganus
besökte under oktober månad 2004 Gilleleje i Danmark för att studera det lyckade
resultatet av åtgärder att återföra och behålla sanden på en sträcka av 11 kilometer. Ett
brev med fotografier sändes till kommunstyrelsen i Båstad med begäran om företräde för
att presentera Gillelejes lösning. Eftersom den är både enkel och relativt billig samt
dessutom stöttad av EU-bidrag.
Vid ett möte med de båda kommunalråden, Lars Elofson och Christian Nilsson, dels under
april dels i slutet av juni 2005, gavs tillfälle att presentera åtgärderna som över en rimlig
tid eventuellt skulle kunnas lösa ett problem som påtalats av MVF under 21 år. Det
senaste mötet gav en mycket positiv respons genom att konkreta åtgärder föreslogs.
Utgångspunkten är de modeller som tillämpats i Gilleleje och Ängelholm samt
möjligheten att erhålla EU-bidrag för återställande av strandlinjen.
Badbryggor: Bryggan nedanför Tångvägen blåste sönder och samman under stormarna
hösten 2004 men har genom goda insatser från kommunen och leverantören återställts den
populära bryggan i ursprungligt skick lagom till sommaren 2005.
Bryggan vid Malens Havsbad har efter påtryckningar från MVF nödtorftigt reparerats.
MVF har gjort klart för kommunen att en förlängning av bryggan måste ha en hög
prioritet och att MVF kunde vara beredda att bidra ekonomiskt.
”Framtids- och Skötselplan” för Malens strandområde: Kommunen och föreningen
engagerade under 2004 konsultföretaget ” Landskap och Management ”, för att framlägga
ett förslag på hur strandområdet norr om Malen skall utformas och underhållas. Insatta
åtgärder har hittills skett ad hoc och utan plan eller idé. Styrelsen har alltså ansett att
långsiktiga lämpliga åtgärder skulle förhöja områdets skönhet och användbarhet.
Ett utkast presenterades för medlemmarna vid ett medlemsmöte hösten 2004. På grund av
olika omständigheter har planens färdigställande dröjt till sommaren 2005.
Planen kan beträffande investeringsdelen ses som ett ”smörgåsbord” ur vilket MVF och
kommunen väljer att genomföra insatser utifrån ekonomi och angelägenhetsgrad.
Strandrensning: Styrelsen valde att genomföra denna utan allmänt upprop. I stället
uppringdes personer ur nätverket. Ett tiotal personer städade av stranden mellan Österrike
och Malens Havsbad.
Trafikfrågor: Styrelsen har en grupp som engagerat sig i att på olika sätt få ned
hastigheten på Malen. Trots påstötningar med förslag till kommunen har inget resultat
uppnåtts.
Synpunkter och remisser: Föreningen har till kommunen framfört att även formellt
utgöra remissinstans avseende frågor som mera allmängiltigt berör våra medlemmar och
deras miljö. Några förfrågningar har ej inkommit.
Information: Anslagstavlan vid Malens Simbassäng och på föreningens hemsida
”malensvillaagare.com ” användes för styrelseinformation och aktualiteter.
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