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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 31 mars 2009 hos Anneli Isacsson.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Jörgen Hansen
Tore Scherstén
Anneli Isacsson
Bruno Eklund
Uno Henningsson
Tor Thuresson

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

         
2. Val av justeringsperson

Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Uno Henningsson.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

5. Ekonomi.
Enligt bilaga 1.

6.   Medlemsutveckling. 
Enligt bilaga 2.

7.  Bryggor.
- Möte med Ingemar Lundström och Sofia Warpman på kommunen redovisades av 

Lars. Skrivelse till kommunen enligt bilaga 3.
Renovering av Malenbryggan kommer att kosta ca 125000 vilket bekostas av 

kommunen.
Tångbryggan renoveras genom Jimmys försorg. Mvf beredd betala mellan 20000 och 

40000 kr för detta.

 8.    Strandområde.
Skötselnivån har diskuterats med kommunen och röjning har påbörjats. Efter 
genomförd röjning krävs att stranden städas. Anneli och Uno kontaktar skolans 
ungdomar och föreslår lämplig tidpunkt.

                  
            9.    Malens skog.

Bruno redogjorde för utkast till handlingsplan.(se bilaga) Bidrag från leaderprojektet 
skall sökas. Beslutades att bilda AG leader med Lars ,Bruno , Jörgen och Tor. Bruno 
sammankallande.
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          10.   Trafik
Anneli redovisade mötet med kommunens trafikingenjör Paul Gruber. Positivt möte där 
trafikingenjören förespråkar så kallade linser (små rondeller) i vissa av malens 
korsningar. Mvf förordar linser vid Sjövägen , Havsbadsvägen och Nybovägen.
Beslutades att Mvf är positiv till anläggande av linser på Malen men inte accepterar 
parkeringsförbud på Malen eller enkelriktning av sjövägen. 
Anneli kontaktar kommunen och framför vår ståndpunkt.  

      
          11 . Övriga frågor.

- Harriet Hammarlund har aviserat att hon avsäger sig sitt styrelseuppdrag vid årsmötet.
- Lars tog upp problematiken med ökat antal inbrott på Malen. Föreslogs att en 
bevakningsfirma får i uppdrag att patrullera Malenområdet under vissa tider. Uno och 
Lars kontaktar Båstad Bevakning.
- Uno informerade om att man på telefonnr 71456 kan skicka SMS för att kontrollera 
fordons registreringsnummer. Lämpligt för att kolla upp fordon som rör sig i vårt 
område.

          
          12. Nästa möte.

Tisdag den 5 Maj kl 1900 hos Anneli.
          
           13. Avslutning.

Ordf. tackade de närvarande och speciellt Anneli för lokal och god förplägnad  samt 
förklarade sammanträdet avslutat.

        

       
        

       

              Båstad 2009-04-13 Båstad  2009-05-05
           
              Vid protokollet:  Justeras:

               Tor Thuresson Lars Casteborn Uno Henningsson
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