
            Årsberättelse        
             för Malens Villaägareförenings verksamhet 2006 – 2007 
 
      Styrelsen har under sitt tjugoandra verksamhetsår haft sju sammanträden. 
      Årsmöte: anordnas den 23 juli med stadgeenliga ärenden och diverse information. 
      Årsavgift: Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 150 kr.  
      Antalet medlemmar uppgår till 320. 
      Medlemsmöten: Har ej anordnats mot bakgrund av tidigare negativa erfarenheter. 
      Påskabloss: Har ej kunnat genomföras i brist på frivilliga, brandpersonal och musik. 

Sandstranden: MVF och Båstads kommun var redan förra året överens om ett initialt 
angreppssätt för att förbättra kvaliteten på Malens strand.  
I detta första skede skulle sand, vid lågvatten, hämtas från frilagda bankar 50 -100 meter 
ut och återföras till stranden.  
Tillstånd lämnades i slutet av maj 2006 från Länsstyrelsen. Så snart ”extremt” lågvatten 
förelåg skulle kommunen påbörja detta arbete. Av olika skäl har en sådan återföring ej 
skett. Alltför få tillfällen har uppstått, kommunen är alldeles för trögrörlig för att utnyttja  
tillfällena, men framförallt har stora mängder överskottssand på MVFs initiativ 
transporterats från hamnen samt från dräneringsgrävning i Hemmeslöv. Denna har 
placerats dels öster om Tångbryggan - där stranden är bättre än på många år – dels vid 
Malens Havsbadsbryggan. . 
För att permanenta den uppnådda förbättringen skulle sedan strukturella åtgärder  
(stenrammel e.d.) vidtagas. Någon samsyn på denna senare del har ej uppnåtts.  
Trots att pengar fanns avsatta för 2006 och 2007 har inga kommunala initiativ tagits  
för att utreda eller eljest undersöka möjligheterna till en långsiktig lösning.  
Representanter för MVF deltog i december 2006 i konferens i Halmstad angående 
stranderosion, där dels strukturåtgärder redovisades, dels kvalitetsmål som ett över-
gripande begrepp för strandområden. MVF beslöt att ta initiativ till en konferens 
”Kvalitetskust – Bjäre” för att lyfta frågan och om möjligt skapa samsyn mellan kommun, 
föreningar, näringsidkare m.fl. angående det angelägna att fokusera på sådant som 
långsiktigt kan förbättra förhållandena, bland annat erosionsbekämpning. På grund av 
bristande intresse inställdes konferensen. Därefter har MVF haft diskussioner med 
kommunalråd och turistchef för att diskutera nya initiativ i frågan.    
Det kan konstateras att inte ens ihärdiga påtryckningar från MVF -  i 22 år  - nämnvärt 
har fått  Båstads politiker att inse det angelägna i att ta tag dessa frågor.  
Badbryggor: Tångbryggan blåste sönder och samman vid en tidig septemberstorm 2006 
och utdömdes helt av press och diverse kommunfolk. Även bryggan vid Malens Havsbad 
skadades vid samma storm. Genom goda insatser från kommunen – och en stor envishet 
från MVF – fanns dock båda bryggorna reparerade på plats i början av juni. Kommunen 
anser att Tångbryggan är för dyr i drift eftersom trädäcket skall tas upp och sättas tillbaka.  
En preliminär diskussion har förts om en betongbrygga men frågan har ej drivits på grund 
av den höga investeringskostnaden. I stället har MVF och kommunen beslutat att ta upp 
Tångbryggan i slutet av augusti och lägga tillbaka den i början av juni.  

      ”Framtids- och Skötselplan” för Malens strandområde: Kommunen och föreningen  
      engagerade under 2004 konsultföretaget ” Landskap och Management ”, för att framlägga 
      ett förslag på hur strandområdet norr om Malen skall utformas. Vissa åtgärder i enlighet  
      med planen genomfördes 2006. I juni 2007 har ytterligare ett förslag förverkligats.  
      ”Utsiktsbunkern” vid Malens Havsbad är klar och kommer att invigas i sommar. 
      Ytterligare ”bunkerínitiativ” diskuteras, bl a ett minimuseum om en bunkers funktion  
      I skarpt krigsläge. 

Strandstädning: Styrelsen valde som 2006 att engagera en miljöorienterade femteklass 
från Strandängskolan.  
Trafikfrågor: MVF har lagt mycket energi på trafikfrågorna i området. Det har resulterat 
i att 30 km begränsningen har permanentats samt några farthinder satts upp. Dialogen med 
kommunen fortsätter.       
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