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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) tisdagen 
den 11 april 2006 på Parkvägen 10, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (LC) Ordf. 
  Jimmie Bengtsson, (JB) 
  Harriet Hammarlund, (HH). 
                                     Tore Scherste´n,  

Tommy Ström 
Tor Thuresson, (TT)    

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

2. Protokollförare.    
TT utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                                                      
           

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

 
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. 

HH meddelade att de ekonomiska tillgångarna är totalt 147251 kr och att antalet 
medlemmar var oförändrad 335 st i förhållande till föregående möte. 
 

7. Rapport från projektgrupperna. 
Strandområde. 
Inget nytt från förra mötet. 

 Bunkern/utsiktsplatsen  
 JB meddelade att det är OK med Bauge att hyra bunkern. Trappan läggs på andra 
sidan än planerat. JB åtog sig att ordna enkla bänkar och stålräcke. 
Muntligt avtal görs med Bauge. Kommunen är beställare av iordningställandet och 
kostnaderna meddelas Sofia Warpman . MVF bidrar med hälften dock max 25000 
kr. 
Skylt vid bunkern med namn enligt Bauge tas fram genom LC försorg. 
Kostnaderna bestrids av kommunen. 
Sand och strand. 
Kommunen har skickat skrivelse till länsstyrelsen angående sandhämtning vilken 
upplästes av LC. Sofia Warpman på kommunen väntar på besked från länsstyrelsen 
men enligt Bo Wendt krävs inget tillstånd. LC kontaktar kommunen för besked. 
JB ordnar så att ytterliggare sand levereras från hamnområdet till Malens strand. 
Kostnad för transport ca 4000 kr kommer att belasta MVF. 
Tidpunkt för dom stora strukturförändringarna bör genomföras under 2006. LC tar 
upp en diskussion med Sara Warpman. 
Kommunen ansvarar för att tången som läggs upp på stranden forslas bort.    
                    

   8.     Trafikfrågor 
     Inget att rapportera. 
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              9.      Påskabloss.  

     Annonsering inför påskablosset  samt musik med Bengt och Rune genom HH 
försorg. TT fixar el till musiken. 

 
          
             10.    Strandrensning. 

    Lördag 20 maj med samling kl.10.00 vid Tångbryggan. T Ström fixar sopsäckar och 
LC och HH svarar för mat och dryck. 

 
             11. Övriga frågor. 
 # Strandmiljön diskuterades och styrelsen beslutade att noga bevaka ärendet. 

# Förekomst av asbets i vattenrören på Malen diskuterades. Tore Scherstén kontaktar 
Bo Wendt i ärendet. 
# Årsmötet genomförs den 27 juli kl 1900. Tommy svarar för att kommunchefen och 
kommunalrådet inbjuds. 

             12. Nästa möte. 
Måndag 15 maj kl. 1900. Plats biblioteket, Kunskapscentrum Agardh. 
    

 13. Avslutning. 
 Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutet. 
 
 
 
          Båstad 06-04-20  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
           
 
 
 Tor Thuresson                   Lars Casteborn                            Jimmie Bengtsson       
   

 


