
Årsberättelse 
          för Malens Villaägareförenings verksamhet 2011– 2012

Styrelsen har under sitt tjugosjunde verksamhetsår haft 6 sammanträden.
Årsmöte: anordnas den 24 juli 2012 med stadgeenliga ärenden, förslag och 
diverse information.
Årsavgift: Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 150 kr. 
Antalet medlemmar uppgår till 281.
Sandstranden. MVF har kommit överens med kommunen att vissa delar 
av sandstranden, i anslutning till bryggorna skall hållas fri från tång. 
Stranden är fortfarande acceptabel beroende på liten sandflyttning. Det 
förefaller som om detta förhållande har stabiliserats.  Problemet är som 
tidigare tången som är dyr att hantera och flytta. Någon lösning på detta
problem har ej framkommit.  
Strandområdet. Gräs och sly hålls regelbundet efter och röjning av
träd och buskar har gjorts. 
Badbryggor. Tångbryggan är återuppbyggd, nu i en mycket bastant betong-
konstruktion. Efter projekteringsarbete under hösten 2011 igångsattes bygget 
under februari 2012. Trots mycket snö och is kunde arbetet avslutas före 
tidsplan och den 25 april stod bryggan färdig. Byggnadsarbetet kan följas på 
föreningens hemsida www.malenbo.se. 
MVF kunde genom medlemsavgifter och gåvor bidra med 500 000 kr till den 
nya bryggan. Bryggan invigdes den 19 juni av kommunalrådet Anette 
Åkesson. 
Havsbadsbryggan klarade sig relativt väl trots isvintern. Efter smärre 
reparationer är den intakt.
Malens Skog: MVF har under flera år drivit på för att kommunen skulle 
renovera Malens Skog och under året har kommunen genomfört detta arbete. 
Skogen är nu röjd, delvis med praktiska insatser från föreningens 
medlemmar och resultatet är mycket bra. 
Föreningens namn. Årsmötet 2011 beslöt att byta namn på föreningen till 
Föreningen Malenbo. Det främsta skälet var att alla boende på Malen, inte 
bara villaägare, skall känna sig välkomna att bli medlemmar. Stadgarna 
öppnar redan nu för ”alla som äger fastigheter eller bostadsrätter inom 
malenområdet, eller eljest är åretruntboende där” men denna avsikt, menar 
styrelsen, framgår bättre om också föreningens namn signalerar budskapet. 
Domänen www.malenbo.se , som har säkrats, kommunicerar bättre ur 
Internetsynpunkt än det nuvarande namnet. Stadgarna stipulerar beslut på två 
årsmöten. 
Ekonomi: Föreningen har en god ekonomi även sedan bryggbidragen till 
kommunen betalats. 

                                         Styrelsen i juli 2012
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