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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) tisdagen 

den tisdagen den 12 september 2006 hos Lars Casteborn. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Jörgen Hansen 
  Harriet Hammarlund 
                                     Tore Scherste´n,  

Bruno Ekelund 
Jimmy Bengtsson 
Anneli Isaksson    

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

2. Protokollförare.    
Anneli utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                               
                                  

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

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.   
      

5.   Föregående styrelseprotokoll.  
Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till    
handlingarna.  

 
6. Ekonomi. 

Kassören redovisade aktuell ekonomi.  
 

Sparkonto 188675 
Företagskonto 300 
Transaktionskonto 9 
Kassa 237 
Summa 189221 

 
Föreningen har 340 medlemmar, varav 14 nya. 191 har betalat årsavgift. 
Detta ”inbetalningstempo” är enligt kassören normalt. 
Tankar på en bättre avkastning diskuterades och kassören fick i uppgift att  
Förhandla fram en högre ränta med bankerna, helst utan alltför lång bindningstid. 
  

7. Rapport från projektgrupperna. 
                 a) Strandområde. 
                     Tångbryggan har skadats i senaste stormen. Skadorna är väsentligt mindre än vad 
                     media uppgivit men något större är 2004. LC har besiktigat bryggan tillsammans 
                     med Bo Olsson från kommunen och han försäkrar att bryggan kommer att vara på  
                     plats till 1 juni 2007. 
                     Olsson uttryckte oro över de höga underhålls- och reparationskostnaderna ( 60 000 –  
                     70 000 kr/år ) och menade att det hade varit bättre att i stället för Tångbryggan och  
                     Malens Havsbadsbryggan bygga en bastant betongbrygga ( typ:Hamnen ) någon- 
                     stans mittemellan nämnda bryggor. Viss diskussion om detta har förevarit på  
                     Tekniska kontoret. 
                     Beslöts att Jimmy och Bruno tar fram fakta kring betongbryggor till nästa möte.  
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                     Detta för att kunna bedöma om det överhuvudtaget är meningsfullt att överväga en 
                     betongbrygga, eftersom stora kostnader så fall kan falla på föreningen. 
                     Harriet föreslog att Tångbryggan tas upp senast 20 augusti. 
                 b) Bunker/utsiktsplats 
                     Jimmy har allt klart med utsiktsplatsen och väntar bara på besked från Sofia  
                     Warpman att sätta igång. Dessutom har en kontakt förevarit med Per Adbro  
                     angående möjligheten att öppna och visa bunkerns insida. LC har en del ideér om  
                     ytterligare inslag och kommer att ta kontakt med Adbro och Bauge.  
                 c) En stor mängd tång täcker hela kustremsan och uppsmaling av tång har idag blivit 
                     av en helt annan dimension än tidigare. Tången på stranden kommer sannolikt att  
                     ligga kvar under vintern. Dock skall högarna vid tångbryggan samlas upp enligt 
                     tidigare överenskommelse. 
                      
                     LC skriver ett förslag till brev till Hans Paganus. Detta skall uppta en lista av  
                     föreslagna, överenskomna och ej genomförda åtgärder som skall genomföras till  
                     våren 2007. Paganus skall skriftligen bekräfta listan. 
  

 8.     Trafikfrågor 
   Anneli och Helen utarbetar en plan för trafikfrågorna på Malen till nästa möte. 
 

             10. Övriga frågor. 
                     Harriet förslog att vi skall värva nya medlemmar genom att skicka ut det välkomstbrev 
                     som LC tidigare skrivit.  
                     Bruno föreslog att MVF skulle kräva ”tyst” asfalt på Köpmansgatan. Tore, med  
                     insidekontakter i Vägverket, ordnar detta. 
  

 11. Nästa möte. 
                    Tisdagen den 24 oktober kl19.00 hos Harriet. 
 
              12. Avslutning. 
                    Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.  
 
 
                       Båstad den…………….. 
 
                       Vid protokollet  Justeras 
      
 
 
 Anneli Isaksson                      Lars Casteborn                  Harriet Hammarlund     
   

 


