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                    Protokoll 
fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 12 december 2006 hos Lars Casteborn. 
 
Närvarande: Jimmie Bengtsson 
  Lars Casteborn  Ordf. 
  Bruno Ekelund 
  Helén Frankenius 
  Jörgen Hansen 
  Anneli Isaksson 
  Tore Scherstén   

         1.   Öppnande.            
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  

 
2. Protokollförare.    

BE utsågs till att föra protokollsanteckningar under den del av sammanträdet han var 
närvarande. 
                                                                                 

3. Justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Anneli Isaksson. 

          
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.   
      

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

 
6. Ekonomi. 

Ordf. redovisade i kassören Harriets frånvaro den aktuella ekonomiska  
ställningen per 19 november 2006. 
   

Sparkonto  188 325 kr 
Transaktionskonto    1 950 kr 
Företagskonto         300 kr 
Kassa 17 kr 
Summa tillgångar 190 592 kr 

   
298 medlemmar har betalt medlemsavgiften 44700 kr. 
I samband med årsavgiften har 2600 kr extra betalts in som gåvor. 
10 nya medlemmar ingår i antalet 298 
Efter påminnelse ”Med förhoppning om fortsatt medlemskap” inbetalades 18 avgifter.  
Beräknat antal medlemmar enligt medlemslista är 349, varav 20 osäkra. Det finns 
också säkra medlemmar som ännu ej betalat.        
På förslag av ordf. beslöt styrelsen att överlikviditeten skulle sättas in på ett högräntekonto 

      med statlig insättargaranti. Beslutet kan verkställas efter styrelsebeslut per capsulam, då 
      villkoren föreligger. 
 
7. Trafikfrågor. 
 Anneli redogjorde för en skrivelse avsedd som en sammanfattning av de önskemål, 
       som hon och Helen framfört från MVF vid ett möte med trafikingenjören i Båstads  
       kommun, Martin Wester.  (Se bilaga). Ordföranden föreslog och styrelsen beslöt att denna  
       skrivelse skall sändas till Båstads Kommun. På förslag av Tore beslöt också styrelsen att  
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        kopia skall sändas till Vägverket i Borlänge för information och åtgärder på  
        Köpmansgatan. 
 Vidare framförde Helén ett förslag om att utdela informationsblad till föräldrarna 
 i skolan. Helén och Anneli fick i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. 
    
8. Projektgrupperna. 

Rapporterades från möte med kommunen enligt mötesanteckningar som har utsänts  
Tidigare. 
a) Strandområde. Inget ytterligare att rapportera. 
b) Bunkern/utsiktsplatsen/krigsmuseum. Jimmie har allt klart med vederbörande på  
    kommunen att starta montaget av utsiktsplatsen så snart det känns lämpligt. 
    Ordf presenterade ett förslag att arrangera ett minimuseum i en av bunkrarna och för  
    detta ändamål reserverat en ledig bunker (nr 1589). Motiveringen är enligt följande: 

                      Per Albinlinjen, andra världskrigets svenska  försvarslinje, började byggas i juni 1939  
                      och stod klar i oktober 1940. 3000 man byggde på raketfart 1063 skottsäkra bunkrar  
                      längs den skånska kusten. I nordvästskåne byggdes 600 betongvärn och ett stort antal  
                      skyddsrum.I Båstad finns åtta bunkrar, varav några redan är plomberade med  
                      betongfyllning.  
                      Ändamålet med försvarslinjen var var att hindra tyskarna att landstiga på svensk mark 
                      Under byggnadstiden hade Tyskland ockuperat Danmark och Norge.  
                      Den svenska armen mobiliserades under några dramatiska dygn omkring  den 9 april  
                      1940. En del av de som mobiliserade hamnade i bunkrarna. 
                      Per Albinlinjen kom att tjäna den svenska armen i mer än 50 år.  

    För Sverige och dess befolkning i allmänhet och Skånes i synnerhet tillhör denna en  
    viktig del av den moderna historian och ett synliggörande måste anses som en väsentlig  
    del av vårt arv. 
c) Redogjorde ordf och Tore Schersten för en konferens i Halmstad som de inbjudits  
    närvara  vid. Konferensens namn var ”Stranderosion och kustskydd” och behandlade bl a 
    metoder att förbättra eroderade stränder, både i Sverige och EU i övrigt. Dessa metoder  
    kunde också vara möjliga i Båstad. Ett antal av de bästa experterna i landet hade föreläst.  
    Väcktes frågan att MVF och kommunen skulle kunna arrangera en konferens i Båstad på  
    samma, tema men med fokus på Båstad.  
    Beslöts att försöka genomföra detta och åtog sig Tore att förankra idén hos Annette 
    Åkesson och ordf tala med Bo Wendt, Anne Kjellberg och Bo Lundquist. Ordf tar även 
    upp frågan med Rivieras Villaförening. 
 

          9.    Övriga frågor 
                 Beträffande strandrensningen förfares på samma sätt som föregående år, dvs MVF uppdrar 
                 åt femteklasserna vid Strandängsskolan att gör jobbet mot ersättning. Helen tar upp frågan  
                 med skolan. 
          

9.   Nästa sammanträde. 
Styrelsen beslöt att nästa sammanträde är måndagen den  12 februari 2007kl.19: 00 hos 
Harriet Hammarlund..                 

 
         12.  Avslutning.  
                Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutet. 
 
           
          Båstad 07-02-10  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
          Bruno Ekelund (delvis) Lars Casteborn                             Anneli Isaksson          
   


