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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
 tisdagen den 15 maj 2007 hos Lars Casteborn. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Anneli Isaksson 
  Harriet Hammarlund 
                                     Jörgen Hansen 

Tor Thuresson    
 

         1.   Öppnande.             
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  

 
                                                                                 

2. Justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Anneli 

 
3. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.   
      

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

 handlingarna.  
 

 
2. Ekonomi. 

Kassören redovisade aktuell ekonomi. Räkenskapsårets behållning är 186995 kr. 
305 årsavgifter har betalats in (47250 kr) liksom gåvor på 3285 kr. 
På det nya räkenskapsåret har skett bankuttag på1600 kr för annonsering (716,50) 
strandstädning (600 kr) och frimärken (110 kr). 
Ekonomisk rapport enl. bilaga. 
  

3. Rapport från projektgrupperna. 
Strandområde. 
Lars har kontaktat kommunen eftersom ingen av avtalade åtgärder har genomförts. 

 Tommy Ström har påpekat detta för tekniska kontoret varvid reparation och 
 utläggning av  bryggorna påbörjats. 

Tommy Ström undersöker om MVF får avlägsna tången själva eftersom  tekniska 
 kontoret är underbemannat. 

Diskuterades om MVF kan ta på sig ansvaret för att sköta stranden med ersättning 
 från kommunen. Lars undersöker möjligheterna inför nästa möte. 
 Utsiktsplatsen  

Allt mtrl är inkommet och uppsättningen kommer inom en snar framtid. 
Bunkern/beredskapsmuseum. 
Avvaktar kontakt med Leif Högberg. Lars fortsätter jaga honom. 

    Erosionskonferens. 
  Inställdes pga för lågt deltagande (15 +styrelsen).Diskuterades anledningen till det 

låga intresset och hur vi skall gå vidare. Beslutades att det görs ett nytt försök   
hösten 2007 och att Lars och Tore tar ny kontakt med kommunen och 
turistföreningen. 
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7.     Trafikfrågor 
   Enligt trafikingenjören är ny detaljplan för Malenområdet på gång. Anneli och 

Helen kommer att träffa Martin Wester troligen den 24 maj för att diskutera 
trafiken på Malen. 

 
8. Strandstädning. 
 Genomfördes i fredags den 11 maj av elever på strandängskolan med gott resultat. 

 Kostnad för MVF ca 500 kr. 
 

             9.    Årsmötet. 
    Årsmötet genomförs  måndagen den 23 juli i sessionsalen. Förslag att Tore 

informerar om Quality Coast tillsammans med Annette Åkesson och Peter 
Lundqvist vid årsmötet. 

 Valperioder för styrelsen enligt bilaga. Lars kontaktar lämpliga kandidater att föreslå 
 valberedningen som suppleant i styrelsen  
            10.  Övriga frågor. 
 a) brev från Kjell Hammarlund strandpromenaden 74 till MVF styrelse angående 
 önskemål  beträffande strand och strandäng på Malen(bilaga). 
 Styrelsen anser att huvuddelen av önskemålen redan är åtgärdade eller framförda till 
 kommunen.. Mindre skador på sandstopparna bedöms inte påverka effekten varför 
 reparationskostnaderna inte står i rimlig proportion till nyttan. I övrigt är styrelsen av 
 samma uppfattning och välkomnar fler förslag och initiativ från medlemmarna. Att 
 renovera brunnen i Brunnsparken ser styrelsen mycket positivt på och avser samverka 
 med kommunen för att få till stånd en renovering. 
 b) Vissa plaketter saknas fortfarande vid Tångbryggan. Jimmi åtgärdar detta snarast. 
 c) Lösa hundar på Malen upplevs som ett problem. Beslutades att vi alla påpekar för 
 hundägarna att ha sina hundar kopplade. 
 d) Tor framförde problem med att obeställda varor dimper ner i brevlådan med 
 kravbrev som följd. Beslutades att informera medlemmarna om detta ofog som alltid 
 bör leda till polisanmälan. 
             e) Enligt personuppgiftslagen PUL måste tillstånd att upprätta medlemsregister endast 
 sökas om personnummer ingår i registret. 
             
 11.  Nästa möte. 
 Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen den 26 juni kl.1900 hos Jörgen. 
               
             12. Avslutning. 
 Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.  
 
 
          
 
 
 
 
          Båstad 2007-05-21  Båstad  2007-06-16 
          Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
           
 
 
         Tor Thuresson  Lars Casteborn Anneli Isaksson 
 
 
           


