
Sid 1(2)

                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
onsdagen den 9 mars 2011 i biblioteket, kunskapscentrum Agardh.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf.)
Uno Henningsson
Bruno Ekelund
Jimmy Bengtsson
Gunilla Brenton
Mats Johansson
Tor Thuresson

         1.   Öppnande.       
Ordf. hälsade alla 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.    Medlemsutveckling
Ingen förändring. 

6.   Ekonomi.
Ina kommer att sluta som ekonomihandläggare den 30 april. Lars kontaktar lämpliga 
kandidater som kan ersätta Ina inför nästa verksamhetsår.   
 

      7.   Bryggor.
Lars informerade om mötet med Sven Inge Granlund och Sofia Warpman på 
kommunen angående ny brygga. Man är negativ till alternativ med leasing av brygga 
för att kunna snabba på byggnationen. Kommunen kommer istället att snarast påbörja 
upphandling av ny brygga samt anmälan till länsstyrelsen om nybyggnation. Konsult 
anlitas för att ta fram underlag till länsstyrelsen. Planerna är att bygga en betongbrygga. 
Troligen hinner man inte att ha ny brygga klar innan sommaren.
Information om läget med  ny brygga   via artikel i aktuella tidningar genom Lars 
försorg samt via skyltar i anslutning till stranden genom Tors och Jörgens försorg.

8. Tång.
Uno informerade om att inga nya besked från kommunen erhållits.

           9. Malens skog.
Bruno redovisade aktuellt läge. Röjningen är påbörjad genom kommunens försorg. 
Projektet fortskrider.

10. Medlemsvärvning, kampanj.
Gunilla redovisade förslag på utskick till boende på Malen (bil 1) och informerade 
om att 122 medlemmar är skrivna i Båstad medan 121 är skrivna i annan kommun. 
Föreslogs att adress till MVF hemsida bör framgå av utskicket. Synpunkter på 



utskicket lämnas snarast till Gunilla snarast. Jimmy tar fram adresslappar för 
utskick och Mats kopierar slutligt utskick i tillräckligt antal

           
11. Övriga frågor.  

– Domänen malenbo.Se är nu i MVF ägo. Beslutades att malenbo.se inledningsvis 
används parallellt med malensvillaagare.com.
- MVF kommer att deltaga vid eko marknaden på Malens torg. Ann ansvarig.
- Föreslogs att en Malenbo fest/marknad genomförs på gröningen vid Tångvägen 
under 2011. Detaljer och tidpunkt kommer att diskuteras vid nästa möte.
- Skyltar. Tor sammankallar till möte angående text på skyltar vid stranden inför 
nästa möte.
- Ny trafikingenjör på kommunen. Lars och Bruno kontaktar.
- Lars föreslog att grupp för praktisk verksamhet bildas med deltagare utanför 
styrelsen. Förslag på villiga deltagare till nästa möte.          

12.   Nästa möte.               
TISDAG  3 MAJ  kl. 1900. Plats enligt senare kallelse.

          13. Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande och  förklarade sammanträdet avslutat.

 Båstad 2011- 03- 09 Båstad 2011 – 05 - 03
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

Tor Thuresson Lars Casteborn Uno Henningsson
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