
PROTOKOLL FÖR MALENS VILLAÄGAREFÖRENING 2008-12-16

Närvarande: Lars Casteborn
Bruno Eklund
Tore Schersten
Jimmy Bengtsson
Jörgen Hansen
Anneli Isaksson

1. Öppnande
Ordförande hälsade välkomna och öppnade sammanträdet.

2. Val av justeringsperson
Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Bruno Eklund.

3. Dagordning
I förväg utsänd dagordning godkändes.

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

5-6. Ekonomi och medlemsutveckling
Föreningen har fått in medlemsavgift från 231 medlemmar. Sammanlagt finns ca 350 
registrerade medlemmar. Diskussion kring att använda e-post i framtiden fördes.

7. Verksamheten 2008-2009
Styrelsen enades om att koncentrera sig på följande områden under 2009:

- strand
- bryggor
- skog
- trafik

8. Projektgrupperna Strandområde och Bryggprojekt
Kommunen har lovat att återställa Malens Havsbadsbrygga till ursprungligt skick. 
Kommer kommunen att hålla vad de lovat? Viktigt är för styrelsen att ordna så att 
Tångbryggan renoveras. Jörgen och Jimmy återkommer med kompletterande uppgifter 
angående bryggor.
Vad gäller strandområde och skötsel av strandområde har Jimmy varit i kontakt med 
Torekovs hamnförening och talat med dem om hur de sköter drift och underhåll av 
hamn och strand. Hur mycket pengar lägger kommunen idag på skötsel av Malen?
MVF bestämde att undersöka möjligheterna att sköta strandområdet själva (likt 
Torekovmodell). 
Lars Casteborn fick i uppgift att sätta samman en skrivelse till kommunen om 
föreningens önskemål kring strand, bryggor, skog och trafik.

9. Skog
Bruno har talat med Hotell Rivieras nya ägare om ett ev. samarbete med skötsel av 
Malens skog. De är intresserade men vill avvakta tills de fått bygglov.



10. Övriga frågor
Lars Casteborn redogjorde för en föreläsning om utveckling av landsbygden (=EU-
projekt). Diskuterades om att skicka en ansökan för att erhålla bidrag för utveckling av 
Malens skog, där turism, natur, kultur osv. ingår. Bruno och Lars ansvarar för detta

Sopstationen. Det överklagande beträffande Översiktsplanen som har insänts och 
avböjts av Länsstyrelsen blev i sin tur överklagad till Kammarrätten där det nu ligger. 

11. Nästa möte
Nästa möte hålls den 27 januari 2009 hos Anneli Isaksson på Havsbadsvägen 12. 

12. Avslutning
Ordförande tackade närvarande och speciellt Anneli för ett mycket trevligt och 
smakrikt ( vin och diverse godsaker ) möte och förklarade sammanträdet avslutat.
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