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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 15 juli 2008 hos Tore Scherstén, Gammelvägen 3. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf.). JC 
  Jimmie Bengtsson. JB   

  Bruno Ekelund. BE 
  Harriet Hammarlund. HH 
  Tore Scherstén. TS 
   

1.   Öppnande.             
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet.                                                                      

           

2. Val av justeringsperson och sekreterare. 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs HH. Till att föra dagens protokoll utsågs BE. 

 
3. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.   
      

4.   Föregående styrelseprotokoll.  
Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till handlingarna.        
Styrelsen beslöt att avvakta med att kontakta Per Adbro. (Pkt 12)  

 
5. Ekonomi och medlemsutveckling. 

På HH:s förslag beslöt styrelsen att på nästa sammanträde dela denna punkt i två. 
För övrigt fanns ingen förändring att rapportera. 
 

6. Projektgrupperna.  
        Strandområde. Ordf. rapporterade att tre bänkar med bord nu placerats ut genom 
  MVF:s försorg. Vidare informerade han om att MFF bildat ett ”röjarlag” med ett 
  antal medlemmar, som kompletterat kommunens arbete på strandområdet. JB 

erbjöd sig att försöka anskaffa en slaghack med traktor för att slå gräset på de 
områden enligt skötselplanen, som kommunen inte sade sig ha råd att sköta. I 
övrigt konstaterade styrelsen att sandstranden, bryggan och gräsområdet i anslut-
ning därtill var i gott skick. 

 
  Bryggprojekt. Då Jörgen Hansen ej var närvarande fanns intet nytt att rapportera. 
   
7.   Malens skog. 
 BE informerade om ett möte med Per Adbro, Föreningen Malens Hafsbad, där man 
   haft i stort sett samma syn på frågan om att försöka få till stånd en skötselplan. Bygg- 
 lov för Hotell Riviera kan vara en nyckelfråga för att få deras medverkan i investeringar. 
        

            8.   Sopstation i Finsbo. (Stenbrottet) 
                  Styrelsen beslöt att MVF bör engagera sig i frågan och ansåg att placeringen av en sop- 
                  station i det gamla Stenbrottet skulle vara olycklig dels på grund av närliggande bebyggelse 
                  dels på grund av trafiken med tunga sopbilar genom Båstads centrala delar. Betydande                                  
                  kostnader för iordningställande enligt länsstyrelsens direktiv lär också vara ett problem. 
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             9.  MVF årsmöte. 
                  Styrelsen beslöt att frågan om sopstation skulle tas upp vid årsmötet och uppdrog åt 
                  ordf. att kontakta makarna Brenton för att erbjuda dem att informera om sina synpunkter 
                  vid årsmötet. Avsikten skulle vara inhämta medlemmarna åsikter i frågan inför styrelsens 
                  vidare agerande. 
                  LC informerade om att adv. Inge Sundin ställt sig till förfogande som sekreterare. 

 Vidare informerade LC om valberedningens arbete. Styrelsen hade inga synpunkter att  
anföra. Styrelsen beslöt vidare att efter styrelsesammanträdet skulle man ha ett enkelt sam- 
kväm med servering av kaffe med kakor. LC åtog sig att på föreningens bekostnad ordna 
ett sådant i kafferummet i anslutning till kommunens sessionssal. Annonsering etc enligt 
stadgarna ordnas av ordf. 

 
10. Nästa möte. 
      Styrelsen beslöt att kalla till ett konstituerande sammanträde i anslutning till årsmötet. 
 
11. Övriga frågor. 
      JB informerade om att Pepes Bodega har utrustning för strandskötsel. Styrelsen gav             
      honom i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan med MVF. 
      JB efterlyste detaljerad karta över MVTs verksamhetsområde. HH åtog sig att försöka 
      få en kopia av karta över eller beskrivning av det gamla municipalsamhället Malens                 
      omfattning för att användas som utgångspunkt. 
      Styrelsen beslöt att avgående funktionärer och röjarlag skulle tackas av ordf vid årsmötet 
      med lämplig present, t.ex. vinflaska. 
 
12. Avslutning 
       Ordf. tackade de närvarande samt TS för lån av hemtrevlig lokal och och servering av gott       
       kaffe med tillbehör. 

         
 
               Båstad 2008-07-16  Båstad  2008     -      -        
            
              Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
  
 
               Bruno Ekelund  Lars Casteborn Harriet Hammarlund 
                   
 
 
    

 


