
                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
måndagen den 12 september 2005 i Kunskapshuset Agardh, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (LC) Ordf. 
  Bruno Ekelund, (BE) vice ordf. 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
  Jörgen Hansen, (JH).  
  Anders Johansson (AJ) 
  Tore Scherstén (TSc)  
  Tommy Ström, (TSt). 
  Ina Zachrisson, (IZ). 
  Jimmie Bengtsson (JB) 
  Helen Frankenius (HF) 
 

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

 
2. Protokollförare.    

IZ utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                                         IZ              
           

3. Justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs HF.                   HF 

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.   
      

5.   Föregående styrelseprotokoll.  
Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom utan kommentarer,  
varpå det lades till handlingarna. 

 
6. Ekonomi. 

Kassören HH rapporterade ställningen det har inte skett några större  
förändringar i ekonomin sedan föregående möte. 
Även medlemsantalet var oförändrat på 334 st 

 
7. Rapport från projektgrupperna. 

a) Strandområde: Sofia Warpman är kommunens kontaktpersonen när  
 det gäller skötsel av strandområdet. Hon är barnledig, LC tar kontakt med  
 henne när hon är åter i oktober för att diskutera skötselplanen.  
 

Beläggning av stigen genom området har begärts vid möte  

med Paganus.                                                                                                              LC                                                                      
 

 LC och JB  har varit i kontakt med Bengt Bauge (BB) som hyr bunkern  
 vid Malens Hafsbad. JB ska träffa BB för att se om en trappa kan läggas  
 dit, utan att försvåra tillträdet till bunkern, sedan ska JB ta fram ett  
 kostnadsförslag på trappan.                                                                                          JB 

 
b) Sand och Strand: LC, TSc och JB har träffat Tekn.Chefen Paganus, med 
anledning av resolutionen. LC tror att det är bäst att dela upp sandproblemet i 2 
delar, a= kortsiktigt vilket innebär att tillföra sand, b= långsiktigt vilket innebär 
sten barriärer. Troligen krävs det bara samråd för a medan b kräver en vattendom.  



 
Vid mötet hänvisade Paganus till Bo Wendt (BW) vad gäller tillstånd för strand  
och sand. BW har mångårig erfarenhet och sitter b la i vattendomstolen. LC träffade 
BW som var positiv och vill hjälpa till att få eventuella tillstånd. BW ska ta reda på 
vilken person vi ska ta kontakt med i länsstyrelsen, även höra sig för i 
vattendomstolen. Vid mötet framkom också att nästa gång det är lågt vattenstånd  
bör botten fotograferas, så att vi har något att visa vid ett framtida möte.           LC 
 

8. Trafikfrågor. 
Vid ovanstående möte togs även trafikfrågan upp. Det framkom att det är mest  
lämpligt att göra någon form av vägbulor. Då en enkelriktning eller avstängning  
av väg innebär ett större ingrepp i trafikflödet. JB har varit i kontakt med Rolf 
Andersson på Räddningstjänsten och han var positiv till vägbulor. 3m gör en sorts  
vägbulor som finns på Friggas väg. De kostar 5 000:- styck omonterade. Bulorna  
skruvas fast i vägen. För att kunna testa om bulor fungerar bör 8 bulor samt skyltar 
som informerar om bulorna köpas in. Styrelsen kom fram till att 4 stycken bör  
monteras i korsningen Sjövägen-Nygatan, 2 st på Havsbadsvägen vid pensionat 
Neptun och 1-2 stycken på Nygatan mellan Tångvägen och Gammelvägen. JH 
frågade om det fungerade med snöröjning och är bulorna markerade ska det gå  
bra. JB fick i uppdrag tillsammans med trafikgruppen förhandla med 3M om ett 
bra pris och sedan med kommunen så att de står för större delen av kostnaderna.  
Bulor på söder om Köpmansgatan är ej aktuellt i nuläget.                                                   JB                                                                                                              

 
9. Övriga frågor. 

JH informerade om mötet med turistchefen Peter Lundqvist, han var positiv till 
ett samarbete och kunde se ett samband mellan skötselplanen och turism. De 
kunde eventuellt göra reklam för MVF i Magasinet och vid träff med 
Rådslaget. Han kunde se stora utvecklingsmöjligheter för Malen. 
 
Peo Norén är ny VD för Båstad Hamn. LC ska ta kontakt med honom och ser 
om de kan hitta några samarbetsformer.   LC                                           
 
BE informerade om stadgeförändringar, han föreslog att det stadgar årsmötet har  
föreslagit ska gälla. När det gäller boksluts datum kan sedan styrelsen bestämma 
att HH följer det boksluts datum hon alltid har gjort.                                                         TSt    
 
Definiering av verksamhetsområde. Frågan bordlades till nästa möte. TSt tar 
fram en karta till nästa möte.                                                                                                BE     
 
Alla styrelsemedlemmar fick i uppdrag att till nästa möte fundera om vi ska ta  
upp några andra frågor.                                                                       

 
10. Nästa sammanträde. 

Styrelsen beslöt att nästa sammanträde är måndagen den 7 november 2005  
kl. 19:00 i Kunskapshuset Agardh.                    LC 

 
         13. Avslutning.  
                Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutet. 
 
          Båstad 05-09-12  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
          Ina Zachrisson                Lars Casteborn                             Helen Frankenius          
   

 


