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1. Öppnande.
    Ordföranden öppnade det första styrelsesammanträdet.

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

3. Dagordning.
Dagordning godkändes.

4. Mötesplanering för kommande år.
Förslag att hålla kommande möten följande datum:
Tisdagarna 17/9, 22/10, 26/11, 28/1, 4/3, 29/4 och 3/6 
Klockan 18:00 – 19:30.
Praktiskt för alla i styrelsen att på förhand känna till dessa datum för 
egen planering. Styrelsemöte kan ställas in om ärende saknas.
Förslaget godkändes.

5. Föregående styrelseprotokoll.
Då ingen hade några erinringar angående protokollet från föregående 
sammanträde lades det till handlingarna.

6. Aktuella frågor.
 Fiberanslutning/bredband inom Malenområdet. Bjäre Kraft 

berättade vid årsmötet 2012 om utbyggnaden och hushållen 
skulle få meddelande om villkor för koppling till fibernätet. Delar 
av Malen är utbyggt, men hur är läget idag? Gunnar Ericsson tar 
kontakt med Bjäre Kraft. 
Lämplig länk kan läggas ut på hemsida.

 Bättre information från kommunen om vad som händer inom 
Malen. När sker klippning av strandängarna, vad är det som strös 
ut på Strandpromenaden, hur ser skötsel av lekplatser, tång, 
sandflykt ut, etc. Det togs fram en plan för området för ett par år 
sedan där vi deltog och satsade och kommunen satsade 20.000 kr 
vardera och en parkarkitet var involverad. Hur ser den ut? Följs 
den?

 Trafiken i och omkring Malen är en angelägen fråga för föreningen. 
Vi vill vara informerade, delaktiga i utformning, förändringar som 



berör Malenområdet, både i stort och smått.
Test med ”lins” i en korsning nära skolan. Anlades i juni. Om 
utfallet är gott kan det bli tal om fler. 
Trafiken på Köpmansgatan är stundtals kaotisk. Mycket tung 
trafik, vänstersvängade bilar som stoppar trafiken helt varvid ett 
stort flertal bilister kör om via trottoaren. Måste stävas. 

 Hur kommer cykelstråken från den kommande utbyggnaden av 
Hemmeslöv att påverka Malenområdet? 

 Uppföljningen av Malenskogen är också en stor angelägenhet. 

7. Ekonomi, medlemmar, medlemsregister.
Gunnar Ericsson tar kontakt med Charlotte Wilson för information. 

8. Information om hemsidan. 
Idag finns båden den gamla webbadressen och den nya www.malenbo.se 
och underhålls parallelt. Ca 60 % använder sig av den äldre adressen, 
har lagt in den som ”Favori”. Fortsatt underhåll av båda adresserna. 
Under Aktuellt önskar webmaster flitigare informations-lämnare.
Den nya loggan är under finputsning och visades för styrelseleda-
möterna. 

9. Att göralista, ex till nästa möte. 
 Gunnar Ericsson tar kontakt med Bjärekraft för mer info ang. 

fiber/bredbad.
 Gunnar Ericsson etablerar kontakt med kommunen i angelägna 

frågor så att vi blir en naturlig part i informationsprocessen.
 Gunnar Ericsson kontaktar kommunen ang. skötselplan för 

strand/strandängar. 

10. Nästa möte.
Nästa möte blir tisdagen den 17/9 kl 18.00 på Båstad Bibliotek.

11. Nästa möte.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Under mötet bjöds vi på en underbart god hembakad jordgubbstårta.

Båstad 2013-08-07 

Vid protokollet Justeras

Anders Bernhardt Gunnar Ericsson Jörgen Hansen
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