
          Årsberättelse      
          för Malens Villaägareförenings verksamhet 2009 – 2010

Styrelsen har under sitt tjugofemte verksamhetsår haft sju sammanträden.
Årsmöte: anordnas den 20 juli 2010 med stadgeenliga ärenden och diverse 
information.
Årsavgift: Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 150 kr. 
Antalet medlemmar uppgår till 272.
Sandstranden är acceptabel dels beroende på liten sandflyttning dels att
sand har tillförts. Problemet är tången som är dyr att flytta och svår att bli av 
med. Inför sommaren 2010 har överenskommits med kommunen att 
områdena omkring bryggorna i första hand skall hållas rena från tång.
MVF medverkar dessutom i en större arbetsgrupp ( kommunen, Hemmeslöv 
m.m.) som har målet att finna långsiktiga lösningar på tångproblemet. 
Badbryggor. Havsbadsbryggan är i gott skick trots isvintern. Tångbryggan 
har lagats men redan förra året konstaterades att den måste ersättas inom 3-5 
år. Målet är att ersätta den med en rejäl betongbrygga och för detta har 
kommunen inplanerat medel i 2012 års budget. MVF och kommunen har 
etablerat en bryggrupp som skall ta fram modellförslag och kalkyler. 
MVF avser att matcha kommunens ekonomiska insats och behöver därför 
förstärka kassan. Redan nu (se nedan) är det möjligt att utöver årsavgiften 
skänka pengar för detta ändamål. Under 2011 planeras en målinriktad 
insamling. 
Malens Skog: MVF har under flera år drivit på för att renovera Malens 
Skog, som är i bedrövligt skick. Kommunen har nu etablerat ett 
samverkansprojekt som skall starta 2011 och involvera intressenter till 
Malenskogen samt ”Kalkan” och Stensåns omgivningar. MVF kommer att 
ha en framträdande roll i detta arbete. Skogen rymmer mycken historik och 
kulturvärden samt stora naturupplevelser. Som passage kommer den också 
att öka i betydelse när Hemmeslöv byggs ut 
och hotell Rivera växer. 
Trafikfrågorna: MVF har bedrivit en envis kamp för att minska hastigheten 
på Malen. Tyvärr har mängder av förslag avvisats av kommunen. Under 
våren och sommaren har övergångsställen
och parkeringsfrågor vållat debatt och irritation och Villaägareföreningen har 
agerat.  
Ekonomi: Föreningen har en god ekonomi. 
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