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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) tisdagen 
den 15 maj 2006 på Nygatan 20, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Jörgen Hansen 
  Harriet Hammarlund 

Tommy Ström 
Helen Frankenius 
Ina Zachrisson 
Bruno Ekelund 
Anders Johansson 
Tor Thuresson    

 
         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 Ina.          
           

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.   
      

5.   Föregående styrelseprotokoll.  
Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom. Felaktigt datum för    
årsmötet ändrades till tisdagen den 25 juli varpå det lades till handlingarna. 

 
6. Ekonomi. 

Inget nytt att rapportera. Bokslut pågår. 
 

7. Rapport från projektgrupperna. 
Strandområde. 
Inget nytt från förra mötet. 
Ordf redogjorde för svar från Sofia Wartman på MVF PM enligt följande: 
# Två nya grillplatser är på gång. 
# Gångstråken kommer att jämnas till. 
# Tånghögarna vid Tångvägen forslas bort och ytorna grovklippes. 
# Stenbryggan kommer att kontrolleras av Peab. 
# Siktlinjerna kommer att fixas till hösten. 
# Kommunen inte beredd att göra en slåtteräng. Frågan bordlades. 
# Inga fler parkeringsplatser sätts upp vid Tångvägen. 

 Bunkern/utsiktsplatsen  
 Utsiktsplatsen troligen klar före sommaren. 
Sand och strand. 
Kommunen har fortfarande inte något svar från länsstyrelsen  angående 
sandhämtningen trots påstötningar. 
Hamnbolaget kräver att kommunen står för transportkostnaderna av sand till 
Malen. Diskuterades beslutet från förra mötet att MVF står för 
transportkostnaderna om kommunen vägrar. Beslutet kvarstår. 
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   8.     Trafikfrågor 
     Diskuterades vägbulor och fyrstoppskorsningar. Ärendet tas upp tillhösten. 

Trafikgruppen kontaktar trafikingenjören i kommunen. 
              9.      Inför årsmötet. 

     Årsmötet genomförs tisdag 25 juli. Ina avsäger sig omval medan övriga i styrelsen 
kvarstår. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift. 

          
             10.   Om sjöbodar. 

    Kort diskussion om sjöbodar/badhytter. 
 

             11. Övriga frågor. 
# Beslutades att  strandrensningen på lördag 20 maj senareläggs alternativt överlåtes till 
lämplig och villig skolklass. Helen kontaktar Sofia Bydal om lämplig klass. 
# Helen framförde att några medlemmar saknar kräftskivan. Behandlas på nästa möte.
  

             12. Nästa möte. 
Måndag 12 juni  kl. 1900 hos Lars Casteborn.  

  
 13. Avslutning. 

 Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutet. 
 
 
 
          Båstad 06-04-20  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
           
 
 
 Tor Thuresson                   Lars Casteborn                            Ina  Zachrisson     
   

 


