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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 30 mars 2010  hos Bruno Ekelund .

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Bruno Ekelund
Tore Scherstén
Gunilla Brenton
Mats Johansson
Jörgen Hansen
Tor Thuresson
Sven Inge Granlund (Båstads kommun)

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

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Jörgen Hansen.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från  föregående sammanträde  gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

5.    Medlemsutveckling
       Finns idag 278 registrerade medlemmar som betalat årsavgiften. 

6.   Ekonomi.
      Ingen förändring från föregående möte.

      
      7.   Bryggor.

(Information från Sven Inge Granlund)
Tångbryggan bedöms efter viss renovering användbar även nästa säsong. 
Kommunen har avsatt medel till ny brygga i 2012 års budget. Vintern har gått hårt 
åt Tångbryggan och reparation krävs inför kommande säsong.
Kommunen har tagit initiativet till en bryggrupp med Sofia Warpman  som 
sammankallande. MVFs representanter är Jimmy Bengtsson och Jörgen Hansen. 
Beslutades att MVF skall engagera allmänheten och påverka politikerna för att få 
till stånd investeringar i en ny brygga bl.a. genom att framföra vikten av Malens 
strand för Båstads turistnäring.
Kommunen avser att ta bort sly på strandområdet liknande åtgärderna under 2009.

8. Tång.
Svår process att bli av med tången bl.a. höga transportkostnader och svårt hitta 
platser där tången kan deponeras. Biogasproduktionen är endast intresserad av 
färsk tång. Tånggrupp bildas med Sven Inge Granlund som sammankallande. 

            MVF  representeras av Gunilla Brenton, Uno Henningsson och Tore Scherstén.
Kommunen koncentrerar på att hålla tångfritt runt Malenbryggan och 
Tångbryggan.
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9. Trafik.
Kommunens trafikingenjör förespråkar inte 4 vägsstopp vilket MVF föreslagit för 
att hålla hastigheterna nere. Malen är inte ett tillräckligt prioriterat område för att 
kommunen skall avsätta resurser.
Kommunen kommer att höja kraven på att fastighetsägarna ansvarar för att 
trädgårdshäckar i anslutning till korsningar är max 80 cm höga.
Parkeringsavgifter på Malen fortfarande inte avgjort. Nytt förslag kommer snart i 
ksau.

10.Malen skog.
Projektplan för utveckling och restaurering av Malenskogen redovisades. 
Kommunen avser satsa på långsiktiga lösningar och kortsiktigt endast åtgärda 
säkerhetsrisker. Styrgrupp  med samtliga intressegrupper och kommunen 
representerade kommer att bildas med uppgift att ta fram långsiktiga åtgärder för 
Malen skog. Mindre åtgärder möjliga att genomföra redan under 2010 genom 
MVFs försorg.
Rensningen av strandklitter som genomförts i Skummeslöv diskuterades. 
Möjligheten och lämpligheten att göra motsvarande i Båstad  bör diskuteras vidare.

11. Övriga frågor.
Diskuterades hur utvecklingen av nya Hemmeslöv kommer att påverka Malen.

          12.    Nästa möte
Tisdagen den 18 maj kl.1900 hos Gunilla Brenton.

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

           
        
              
              Båstad 2010-04-13 Båstad 2010-05-18
           
              Vid protokollet:  Justeras:

              
Tor Thuresson Lars Casteborn Jörgen Hansen
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