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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
måndagen den 7 november 2005 i Kunskapshuset Agardh, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (LC) Ordf. 
  Bruno Ekelund, (BE) vice ordf. 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
  Jörgen Hansen, (JH).    
  Tommy Ström, (TSt). 
  Ina Zachrisson, (IZ). 
   
 

         1.   Öppnande.             
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  

 
2. Protokollförare.    

TSt utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                                                      
           

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

 
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 om den ekonomiska ställningen. 
 
Transaktionskonto 359 kr 
Företagskonto 300 kr 
Spec Sparkonto 145 160 kr 
Kassa  492 kr 
Summa behållning: 146 213 kr  
 
Medlemsantalet är 335 st 

 
7. Rapport från projektgrupperna. 

a) LC och JH skall ta kontakt med Sofia Warpman angående skötseln av  
     Strandområdet utifrån ”Framtids- och Skötselplanen” 

LC rapporterade om ett möte med representanter från Laholms och Båstads  
kommun (Warpman, Paganus) beträffande skötsel och underhåll av stränderna 
inför kommande sommar. Laholm har en välutbyggd och planerad strandservice, 
där målsättningen under sommarmånaderna i princip är stränderna skall var av 
”pist-kvalitet” varje morgon. 
Laholm har dessutom möjligheter att ta hand om tången på ett säkert sätt. Laholm 
är mycket intresserad av att erbjuda Båstad denna service. Beslöts att Laholm 
återkommer med en offert. Offerten kommer också att översändas direkt till LC. 
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Beträffande utsiktsplatsen på bunkern vid Malens Havsbad har JB kontakt med 
Bengt Bauge för att ordna en teknisk lösning som också ger tillträde till själva 
bunkern. 
Förekom också en diskussion om tidigare planer på att förlänga Malens 
Havsbadsbryggan. LC menar att det är så grunt så lång ut att någon märkbar effekt 
på vattendjupet ej kan uppnås. Överväg att skrinlägga utbyggnadsplanen.  
 

                   b) Paganus har överlåtit på Bo Wendt att ordna kontakt med Länsstyrelsen avseende 
                       sandhämtningen, så att Vattendom ej erfordras. Faktum är att flera Länsstyrelser  
                       förordar denna åtgärd och att detta skett på många ställen. Preliminärt kommer ett  
                       möte att ordnas på eftermiddagen den 23/11 då en representant från Länsstyrelsen 
                       skall vara i Båstad. LC återkommer.  

 
   8.     Trafikfrågor 

     Bordlägges till nästa möte. 
 
              9.     Övriga frågor  

    HH informerade om och BE tackade för uppvaktningen få födelsedagen. 
    BE tog åter upp frågan om återkommer med förslag en uppröjning av Malens skog. 

frågan bordlägges. 
    BE presenterar nya stadgar inkl bilagor på nästa möte. 
    HH föreslog att en Trivselträff skall anordnas för medlemmarna i anslutning till 

vårdagjämningen. Beslöts att så skall ske och att HH kontaktar Lasse Lindquist 
samt till sig knyter en Festkommitte. Vi nästa möte presenteras ett upplägg samt  

    en kostnadsberäkning för evenemanget. 
 
              10.  Nästa möte 

    Måndagen den 16 januari kl 19 på Biblioteket, Kunskapcentrum Agardh. 
 

             11. Avslutning.  
                     Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutet. 
 
 
 
          Båstad 05-11-07  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
          Tommy Ström                Lars Casteborn                             Bruno Ekelund          
   

 


