
            Årsberättelse        
             för Malens Villaägareförenings verksamhet 2005 – 2006 
 
      Styrelsen har under sitt tjugoförsta verksamhetsår haft åtta sammanträden. 
      Årsmöte: anordnas den 25 juli med stadgeenliga ärenden och diverse information. 
      Årsavgift: Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 150 kr.  
      Antalet medlemmar uppgår till 335. 
      Medlemsmöten: Har ej anordnats mot bakgrund av tidigare negativa erfarenheter. 
      Påskabloss: Skulle blivit ett Valborgsbloss på grund av  regn, men blev en  
      risbränning utan anknytning till någonting. 

Sandstranden: MVF och Båstads kommun är överens om ett angreppssätt för att för- 
hoppningsvis permanent förbättra kvaliteten på Malens strand.  
I ett första skede skall sand, vid lågvatten, hämtas från frilagda bankar 50 -100 meter ut 
och återföras till stranden. Detta skall ske väster och öster om Tångbryggan, nedanför 
Kungsbergsvägen samt på båda sidor om Malens Havsbadsbryggan. Tillstånd har lämnats 
från Länsstyrelsen (tyvärr alltför sent för att åstadkomma något före sommarsäsongen) 
och det har beräknats att cirka 1000 kubikmeter skall flyttas. Så snart ”extremt” lågvatten 
föreligger kommer kommunen att påbörja detta arbete.  
De flesta har noterat att sand redan tillförts till Tångbryggan. Detta är massor som blivit 
över vid ombygganden av Båstad Hamn.  
För att behålla sanden erfordras sannolikt strukturella åtgärder i form av stenrammel eller 
liknande. För att göra detta krävs Vattendom. Kommunen har avsatt 200 000 kr per år 
2006 och 2007 för att låta en konsult ta fram underlag för en ansökan om dom.  
MVF kan, om så behövs, tänka sig att medverka vid finansieringen.  
Om det skulle bedömas lämplig att efter Vattendom vidtaga strukturella åtgärder i likhet 
med vad som gjorts i Gilleleje och Ängelholm krävs en ny och omfattande finansierings-
plan som inkluderar EU-bidrag.   
Badbryggor: Bryggan vid Malens Havsbad reparerades nödtorfigt 2005, men är i dåligt 
skick  Frågan vad som bör göras har diskuterats i MVFs styrelse, men några ideér till 
lösning har ej framkommit. Ett problem är den extremt långgrunda stranden. För att 
komma ut på något djup borde en brygga vara flera hundra meter. 

      ”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.  
      Inför säsongen 2006 har flera diskussioner förevarit med kommunen om vad som kan 
      göras i enlighet med planen.  
      Således har två nya grillplatser tillkommit och ett antal bänkar satts ut. Förbättring av  
      stigen genom området har påbörjats samt en utökad klippning genomförts. MVF räknar 
      också med att ”Utsiktsbunkern” vid Malens Havsbad kan invigas under sommaren. 
      Kommunen och MVF delar på finansieringen  

Strandstädning: Styrelsen valde att engagera två miljöorienterade femteklasser från 
Strandängskolan. Resultatet blev bra och genererade positiv press.   
Trafikfrågor: Intresset för dessa är i ökande framförallt genom både bilar och mopeder, 
trots 30 km begränsningen, kör för fort inom området. Ett antal tänkbara åtgärder för att få 
ned hastigheten har diskuterats med kommunen, men ännu ej resulterat. MVF kommer att 
öka prioritet och tryck i för denna fråga  

      Synpunkter och remisser: Föreningen har till kommunen framfört att även formellt  
      utgöra remissinstans avseende frågor som mera allmängiltigt berör våra medlemmar och  
      deras miljö. Båstads ”Översiktsplan” har inkommit för synpunkter men MVF har inte  
      funnit någon anledning att inkomma med något svar..  
      Information: Anslagstavlan vid Malens Simbassäng användes ej längre på grund av  
      skadegörelse. Föreningens hemsida  ”malensvillaagare.com ” fungerar som kanal.    
 

  
       Båstad  juni 2006                                         Styrelsen 
 
 


