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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
måndagen den 12 mars 2007 hos Harriet Hammarlund. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Harriet Hammarlund 
                                     Bruno Ekelund 

Jimmie Bengtsson 
Tommy Ström  
Tore Scherstén 
Anneli Isaksson 
Helén Frankenius 
Jörgen Hansen 
Tor Thuresson    

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

2. Protokollförare.    
Tor utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                                                      
           

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

 
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. Tillgångar 188094,55 kr. Tillgångarna är bl.a           
 placerade på två Framtidskonton(2x 50000 kr) och Spax Europa fond (50000kr). 

  

 
7. Rapport från projektgrupperna. 

Strandområde. 
Sand tillförs nu från Hemmeslöv och läggs öster om Tångbryggan. Ytterliggare 

 sand kommer att tillföras under året varvid en del sand bör läggas även vid 
 Havsbadsbryggan. Trots detta bör hämtning av sand från havet testas under året.   
 Bunkern/utsiktsplatsen.  
 Utsiktsplatsen på gång genom Jimmie. Bunkern avsedd att bli museum har 
 inspekterats och bedöms lätt att arrangera för visningar. Krävs att föreningen gör 
 en allmän uppfräschning av bunkern. Beslutades att bilda en arbetsgrupp (AG 
 Bunker) bestående av Lars, Jörgen och Tor.  
 Erosionskonferens.  

  Tore har kontaktat kommunalråd Anette Åkesson och hon är positiv till att 
arrangera konferensen. Målet är att uppnå kraven för Quality Coast. Föreslogs att 
konferensen genomförs den 22 maj. 
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   Lars har kontaktat Hotell Riviera som erbjuder konferenslokaler inklusive lunch 
för 130 kr per person. Beslutades att bilda en arbetsgrupp för erosionskonferensen 
(AG Konferens) bestående av Tore (sammankallande), Anneli, Harriet, Bruno och 
Jimmie 

 
 8.     Trafikfrågor 

     Anneli har haft kontakt med trafikingenjör Martin Wester. Fartgräns 30 km/t på 
Malen kommer att permanentas.  

       
  

             9.    Strandstädning. 
 Anneli kontaktar Sofia Bydal på Strandängsskolan som ansvara för att strandstädninen 
 genomförs enligt fjolåret. MVF bidrar till klasskassan med 500 kr. 

10. Påskabloss. 
 Beslutades att påskabloss genomförs även i år men att ärendet tas upp på årsmötet för 

 att hitta medlemmar som är villiga att ta på sig ansvaret i fortsättningen.  
 Årets påskabloss föreslås genomföras av Båstad ungdomsbrandkår efter ersättning 

 från MVF. Harriet kontaktar ansvarig för ungdomsbrandkåren.          
             11. Övriga frågor. 
 Beslutades att uppvakta på Frankenius 75 årsdag med gåva till Cancerfonden med 500 
 kr. Anneli överlämnar gåvan. 
  
 Konstaterades att MVF är en ideell förening vilket innebär att även personer utanför 
 Malen är välkomna som medlemmar.  
  
  12. Nästa sammanträde. 
   Beslutades att nästa styrelsemöte genomförs Måndagen den 16 april kl.1900 hemma 
   hos Tor på Parkvägen 10. 
 
 13. Avslutning. 
  Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Speciellt tack till 
  Harriet för underbara kakor och kaffe. 
 
   
 
 
         
 
 
 
 
  Båstad 2007-03-12.  Båstad 2007-04-12. 
  Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
           
 
 
    Tor Thuresson                         Lars Casteborn                            Jörgen Hansen      
   

 


