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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 24 augusti 2010  hos Lars Casteborn.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Uno Henningsson
Ann Thylén
Anders Bernard
Bruno Ekelund
Jörgen Hansen
Jimmy Bengtsson
Tor Thuresson

         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
Inget nytt att rapportera. Finns idag 279 registrerade medlemmar som betalat 
årsavgiften. 

6.   Ekonomi.
      Inget nytt att rapportera.

      
      7.   Bryggor.

Ordförande rapporterade från möte med kommunen angående bl.a. bryggor. 
Förslag på ny brygga vid Tångvägen bör vara framtagen senast under första 
kvartalet 2011 av bryggruppen, där Jimmy Bengtsson och Jörgen Hansen 
representerar MVF. Kommunen har budgeterat 500 000 kr för år 2012 till ny 
brygga. MVF bör bidra med lika mycket vilket innebär att ca 200 000 kr måste 
tillföras MVF kassa 2010-2012. Ny arbetsgrupp för bryggkampanj bildas senare.  

8. Tång.
Ordf. informerade att kommunen samverkar med Halmstads och Laholms kommun 
avseende försöken med tångupptagning. Utvärdering kommer att ske under 2011. 
Beslutades att Tore Scherstén och Uno Henningsson fortsättningsvis representerar 
MVF i tånggruppen. Gunilla Brenton som tidigare ingick arbetar i stället med 
medlemsregister och värvningskampanj.

           9. Malens skog.
Diskuterades Hotell Rivieras intresse i utvecklingen av Malens skog. Kommunen 
har bildat en styrgrupp som skall inventera intressenter och behov av åtgärder. 



MVF representanter i styrgruppen är Lars Casteborn, Ann Thylén och Bruno 
Ekelund. MVFs planer på att redan nu röja längs cykelstigen bedöms som 
olämpligt och bör anstå tills annan tidpunkt.

10.Trafik
Inget nytt att rapportera. Diskuterades problemet med kommunens förändrade syn 
på parkering inom Malenområdet med nitiska parkeringsvakter och den stora 
ökningen av bötesföreläggande. MVF kommer att fortsätta dialogen med 
kommunen för att lösa problemet.

           
11. Medlemsvärvning, kampanj.

MVF har idag tillgång till egna registret över medlemmar samt Malens 
Andelsvattensförenings register. Önskemål finns att även få ta del av kommunens 
fastighetsregister över Malenområdet,allt för att kunna ge alla boende på Malen 
möjlighet att bli medlemmar i MVF. 
Gunilla Brenton kommer, tillsammans med Uno Henningsson och Mats Johansson 
att ansvara för kommande medlemsvärvningskampanj.

          12.    Övriga frågor.
MVF har getts möjlighet att yttra sig över alternativa placeringar av en skatepark i 
Båstad.  MVF anser att den bästa placeringen borde vara tillsammans med övriga 
idrottsutövare i det blivande idrottscentrat vid Drivan/Örebäcksvallen. Närmaste 
alternativ som utretts är Hundestedsvägen vilket därför förordas av MVF. Efter MVF 
möte har KS arbetsutskott förordat alternativ Brunnsparken(Gulstad/Österrike).

# Önskemål om tennisplank vid gamla rutschkanan nedanför Malenbadet fortfarande 
aktuellt. MVF undersöker möjliga sponsorer.

#Förfrågan från kommunen om MVF syn på framtagande av parkeringsplatser vid 
Tångbadet. MVF anser att det endast föreligger behov av handikapplatser vid 
Tångbadet.

# Förfrågan angående breddning av Skogsvägen. MVF bedömer att det inte finns 
behov i dagsläget.

# Önskemål från medlemmar om fri sikt över havet från Nybrovägen. Tor Thuresson 
undersöker vad som framgår av kommunens skötselplan.

# Kommunens klippning och skötsel av strandområdet lovordas av MVF. 
Parkförvaltningen har erhållit  300 000 kr i extra anslag för skötsel av stränder och 
strandområden i kommunen under 2010 vilket MVF tycker är positivt.

          13.Nästa möte.              OBS! OBS!  ÄNDRING!
Tisdagen den 26 oktober kl 1900 hos Ann Thylén Skogsvägen 4.

14. Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande och speciellt  Mai-Liss Casteborn  för lokal och 
god förplägnad samt förklarade sammanträdet avslutat.
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