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      Protokoll 
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 1 februari 2005 i Kunskapscentrum Agardh, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn, (LC), ordförande 
  Bruno Ekelund, (BE) 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
  Anders Johansson, (AJ) 
                                     Sven-Arvid Frankenius, (SAF) 

Jimmie Bengtsson, (JB) 
Tommy Ström, (TS) 
Anneli Isaksson, (AI) 

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

 
2. Val av protokollförare.    

JB utsågs att föra anteckningar.                   
 

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

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.  
. 

5. Föregående styrelseprotokoll. 
Protokollet gicks igenom och godkändes med ändringen att sammanträffandet med 
kommunens representanter avseende pkt 7 c var med kommunekologen Röjestål och  
ingen annan.  

 
6. Ekonomi och medlemsutveckling. 

Kassören redovisade nedanstående ekonomiska ställning per 2005-02-01: 
 

Transkonto 100 kr 
Sparkonto 101960 kr 
Företagskonto 800 kr 
Kassa 100 kr  
Summa 102 960 kr  

 
HH redovisade distributionslistan för utdelning av info till medlemmarna. Erbjöd sig AI att 
tillsammans med god vän ta en del at utdelningsarbetet. HH samordnar och distributions-
gruppen skall träffas för genomgång under maj månad.  
Betonades vikten av att material till årsmötet är tillgängligt för distribution i mycket god tid. 
Vid nästa styrelsemöte skall diskuteras hur en ny värvningskampanj skall utformas.   
 

7. Rapport från projektgrupperna. 
a)   Strandområdet. 
Inget nytt kan rapporteras. BE ansåg att styrelsen skulle ge akt på hur 
uppröjningsarbetet fortskrider. BE ansåg dessutom att en effektiv gallring i 
Malens Skog skulle kunna finansiera exvis återplantering i tallskogen e.d. 
Konstaterades att röjningen av vresrosor är lyckad och borde göras ofta och 
regelbundet.  
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b) Sand och strand. 
LC meddelade att föreningen fått ett svarsbrev från kommunens tekniske chef 
Paganus ang bryggan nedanför Tångvägen.  
I brevet konstateras:  
att Båstads kommun och bryggleverantören har besiktigat bryggan  
att dessa parter kommer att reparera bryggan  
att bryggan, om inget "väldigt" oförutsett inträffar, kommer att vara återställd i  
                           god tid före 1 juni 2005 och  
att nämnda parter kommer att stå för kostnaderna 
Konstaterades att brevet till kommunstyrelsen avseende information om 
strandarbetet i Gilleleje  per 22 november, ej har besvarats. 
Beträffande överföring av sand från till blivande hamnmuddringen till Malens 
strand har LC varit i kontakt med Hamnbolaget. Bolaget anser inte att den 
uppmuddrade sanden är lämplig att lägga på en badstrand och svaret alltså nej.  
Beslöts dock att till nästa möte kalla Jörn Rydberg, Marine Shellfighters.  
JB tar kontakt. 
 

 8.   Trafikfrågor. 
       Trafikgruppen fullföljer det brev som förbereddes efter förra mötet. 

 
9. Övriga frågor 

a) Förelåg ett brev från Gunnar Ymse avseende permanent vedeldning. Gunnar 
menar att endast vedeldning med ackumulatortank ( pga mer effektiv förbränning) 
skall vara tillåten. Han menar att störningar och hälsorisker motiverar ett sådant 
beslut. Han önskar att MVF skall driva detta ärende mot kommunen.  
Efter diskussion enades styrelsen om att störningarna synes begränsade och ej 
motiverade att MVF drev frågan vidare.  
b) Föreslog LC att medlemmarna på lämpligt sätt borde tillfrågas om hur de ser på 
föreningens verksamhet och huruvida nya frågor och ideér skall prövas. Detta bör 
ske anslutning till årsmötet. Saken diskuteras vidare nästa möte.  
c) BE hade fått en förfrågan från Enehalls Pensionat om MVF skulle kunna vara 
med och driva frågan om en gångstig vid Örebäcken. BE forskar vidare.  
d) AI tar upp frågan om strandrensning med skolan.  
 

          10  Nästa möte  
                Styrelsen beslöt att nästa möte skall äga rum måndagen den 28 februari 2005  
                kl 19:00 i biblioteket, Kunskapscentrum Agardh.  
 
          11. Avslutning 
                LC avslutade mötet.  
           
          Båstad 05-02-11                       Båstad den…………….. 
          Vid protokollet                       Justeras 
 
           
          Lars Casteborn    Jimmie Bengtsson                  Anneli Isaksson 


