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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 26 januari 2010  hos Anneli Isaksson .

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Bruno Ekelund
Anneli Isaksson
Jimmy Bengtsson
Tore Scherstén
Gunilla Brenton
Uno Henningsson
Jörgen Hansen
Tor Thuresson

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

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Bruno Ekelund.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från 10 nov. 2009 och föregående sammanträde  gicks 
igenom och lades till  handlingarna. 

5.    Medlemsutveckling
       Finns idag 272 registrerade medlemmar som betalat årsavgiften. Efter 

påminnelse betalade 15 medlemmar årsavgiften. Inga ytterliggare påminnelser 
kommer att skickas ut.

6.   Ekonomi.
      Enligt bilaga 1. Skuld till kommunen på 8360 kr är betald och betalningen
             godkändes av styrelsen.

      
      7.   Bryggor mm.

Lars och Bruno har haft möte med Sven Inge Granlund och Sofia Warpman på 
kommunens tekniska kontor varvid tång, bryggor och strand var huvudsakliga 
diskussionsämnen.

Tång.
Enligt kommunen har Båstad större problem med tången än grannkommunerna. 
Halland vilket inte tillåts fortsätta. Kommunen föreslår att en arbetsgrupp bildas 
som diskuterar problemet. I gruppen bör representanter från bl.a. kommunen och 
MVF ingå. Beslutades att MVF  representeras av Gunilla Brenton och Uno 
Henningsson . Mötet föreslog att även Lars Henningson på Hotell Skansen och 
Lars Bengtsson på Badkrukan inbjudes att deltaga.
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Bryggor.
Vid mötet framförde MVF behovet av räcke på havsbadsbryggan vilket noterades 
av kommunens representanter.
I kommunens budgetplan för 2012 finns pengar avsatta för ny betongbrygga vid 
Tångvägen. Kommunen föreslår bildande av arbetsgrupp med uppgift att ta fram 
underlag för ny brygga. I gruppen bör ingå representanter från kommunen och 
MVF. Beslutades att Jörgen Hansen och Jimmy Bengtsson representerar MVF.
Ordf föreslog att man vid nästa årsmöte tar upp behovet av kapital till ny brygga 
inför 2012 på årsmötet i juli. MVF bör vara beredda på att kunna bidraga med cirka 
500 000 kr. Detta innebär att 250000 kr skall finansieras.

Trafik.
Kommunens trafikingenjör är principiellt kritisk till begränsa framkomligheten på 
gatorna.  MVF förslag att införa fyrvägsstopp i vissa korsningar mottogs dock 
positivt chefen för gatu- och parkavdelningen.
Anneli Isaksson tar kontakt med trafikingenjören och diskuterar frågorna.

8. Strandområde.
       Nästa säsong kommer kommunen att prioritera strandskötsel vid vissa delar av stranden 

bl.a i anslutning till Havsbadsbryggan och Tångbryggan.
                 

9. Malens skog.
      Kommunen kallat till möte med MVF nästa vecka varvid en projektplan kommer att 

redovisas. Enligt kommunen är inte en skogsvårdsplan lösningen på problemet.
         
          10.   Parkeringsfrågan.
                   Inget beslut ännu fattat i kommunen om parkeringsavgifter på Malen. Frågan tas upp 

igen på nästa möte.

          11.   Övriga frågor
       Inga övriga frågor togs upp.

          12.    Nästa möte
Tisdagen den 30 mars kl.1900 hos Bruno Ekelund.

          13.   Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande och speciellt Anneli för lokal och god förplägnad 
samt förklarade sammanträdet avslutat.

           
        
              

              Båstad 2010-02-10 Båstad 2010-03-30
           
              Vid protokollet:  Justeras:

              
Tor Thuresson Lars Casteborn Bruno Ekelund
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