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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
måndagen den 16 januari 2006 i Kunskapshuset Agardh, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (LC) Ordf. 
  Bruno Ekelund, (BE) vice ordf. 
                                     Jimmie Bengtsson, (JB) 
  Harriet Hammarlund, (HH). 
                                     Helen Frankenius (HF)  
  Jörgen Hansen, (JH). 
                                     Anders Johansson, (AJ)    
  Tommy Ström, (TSt). 
  Ina Zachrisson, (IZ). 
   

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

2. Protokollförare.    
JB 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 per 31/12 2005. 
 
Transaktionskonto 659 kr 
Placeringskonto 146 225 kr 
Kassa  471 kr 
Summa behållning: 147 355 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” 
     Det bör utredas huruvida investeringspengarna avseende Malen eventuellt kan 
     användas för grillplatser etc. 

Konstaterades att vresrosorna till vänster om bryggan hållits tillbaka sannolikt pga 
av att mollorna växt till i den näringsrika marken. 
Beträffande utsiktsplatsen på bunkern vid Malens Havsbad tar  JB kontakt med 
Hans Paganus för att överenskomma om finansiering. Styrelsen var överens om att  
en rimlig kostnad är max 50 000 kr, varav MVF kan stå för max hälften.  
HF föreslår att ett skyddsräcke uppsättes vid bäcken i passagen in till 
Brunnsparken. 
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                   b) Länsstyrelsen har medgivit att sandhämtningen får ske utan Vattendom. Bo Wendt  
                        har drivit denna fråga på ett bra sätt. Hans Paganus har bekräftat att också Båstad  
                        kommun är beredd till denna åtgärd. 
                       Tidpunkten bör vara maj-juni och arbetet skall ske vid lågvatten. I etapp 1 bör  
                       sandhämtningen göras för ett område österut mellan stenbryggan och  
                       sandstopparen. 
                       Därefter ytterligare något hundratal meter bort mot Malens Havsbadsbryggan. 
                       LC kontaktar Finsbo och eventuellt Cliffton för inhämtande av offert.  
                       Finansiering och igångsättning diskuteras därefter med Paganus. 
                       Beträffande de strukturella åtgärderna för ett långsiktigt återställande av sanden på 
                       Malen finns i kommunens investeringsbudget 200 000 kr för 2006 resp 2007.  
                       Det känns angeläget att MVF  nu bevakar att pengarna kommer till användning för 
                       exempelvis sökande av Vattendom e.d.  
                       TSt  åtar sig att sondera frågan på kommunen och återkomma till styrelsen vid  
                       nästa möte. 

Båstad Hamn AB har antytt att de vill förlänga en pirarm. TSt kollar med 
kommunen. 
 

   8.     Trafikfrågor 
     HF och JB tar kontakt med den nye trafikingenjören avseende vägbulor och 

skyltar. HF tar från och med nu ansvaret för dessa frågor i MVF och arbetar 
tillsammans med IZ. 

     Togs frågan upp om vägen kan bemålas med 30 för påminnelse. 
     HF är tillika engagerad i trafikfrågor i Hem och Skola  

 
              9.     Övriga frågor  

    HH informerade om och BE tackade för uppvaktningen få födelsedagen. 
    BE tog åter upp frågan om skötseln av Malens skog. Frågan bordlägges. 
    BE presenterade nya stadgarna, som i något justerat skick kommer att delas ut nästa 

möte samt införas på hemsidan tillsammans  med områdeskartorna.  
     HH presenterade ett väl genomräknat förslag till Trivselträff i april.  
     Styrelsen accepterade förslaget.  
     (efter mötet har dock framkommit att programmet ej kan genomföras som planerat 

varför aktiviteten skjutes på framtiden) 

 

              10.  Nästa möte 
    Måndagen den 13 februari kl 19 på Biblioteket, Kunskapcentrum Agardh. 
 

             11. Avslutning.  
                     Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutet. 
 
 
 
          Båstad 06-01-16  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
          Jimmie Bengtsson                   Lars Casteborn                             Bruno Ekelund          
   

 


