
 Protokoll 

Styrelsemöte i föreningen Malenbo
tisdagen den 17 september 2013 på Båstads bibliotek.

Närvarande: Gunnar Ericsson (Ordf)
Carlotte Wilson
Jan Englund
Lena Elisson

Förhindrad Anders Bernhardt
 Jörgen Hansson
 Britta Unander Scharin 
 Uno Henningsson
 Yen Ly-Huynh 
 Jan Johansson 
 Caroline Prabert

1. Öppnande.
Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet.

2. Val av justeringsperson.
Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Carlotte 
Wilson

3. Dagordning.
Dagordning presenterades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll.
Ordförande läste igenom protokollet som tidigare skickats ut till 
samtliga i styrelsen.
Då ingen erinran framförts lades protokollet till handlingarna.

5. Skötselplaner.
Ordf. har kontaktat ansvarig på kommunen och fått fram tidigare 
framtagen skötselplan(2004) samt nu gällande(20130123) som 
berör Malenområdet.
Samtliga i styrelsen har fått dessa via E-post.
Angelägna frågor som föreningen prioriterar är: 

Tången på stranden
När slåtter på strandängarna skall ske
Underhåll på Strandpromenaden
Malenskogen
Lekplatser



Beslöts: Att ordförande samt Jan E planerar för möte med 
ansvariga på kommunen för att ge synpunkter och få information 
om skötselplaner och eventuell förnyelse etc.

6. Trafik kommunikation
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 sådana läsningar. 
Trafiken på Köpmansgatan är stundtals kaotisk. Mycket tung 
trafik, vänstersvängade bilar som stoppar trafiken helt varvid ett 
stort flertal bilister kör om via trottoaren. 
Hur kommer cykelstråken från den kommande utbyggnaden av 
Hemmeslöv att påverka Malenområdet? 
Beslöts: Att ordförande samt Jan E planerar för möte med 
ansvariga på kommunen för att ge synpunkter och få information 
om trafik/kommunikation för Malen. Kontaktar även Jörgen 
Hansen som känner till problematiken.

7. Fiber på Malen
Ordförande har varit i kontakt med Bjärekraft för att få 
information och lämna synpunkter. Den som är ansvarig för 
utbyggnaden i vårt område, Daniel Snygg, har semester men 
återkommer i vecka 39. Förnyat försök görs för uppföljning fiber 
på Malen. Havsbadsvägen har redan fiber. 
Beslöts: Att ordförande samt någon i styrelsen planerar för 
möte med ansvariga på Bjärekraft för att ge syn-punkter och få 
information om hur planering av fiber-utbyggnad ser ut och 
vilka alternativ man kan erbjuda.

8. Ekonomi
Carlotte Wilson redogjorde för ekonomin och över-lämnade 
senaste resultaträkningen som bifogas protokollet.
Malenbo har 300 medlemmar. Det finns nu 166 betalande 
medlemmar vilket är något färre än förra året. Anledningen 
befarades vara att inga inbetalnings-kort skickats med i 
kallelsen till årsmötet vilket skett tidigare år.
Beslöts: Att planera för ett ”påminnelseutskick” Carlotte och 
Gunnar förbereder detta utskick som planeras ske nu under 
hösten.

9. Information om hemsidan. 
Då Anders B som ansvarar för vår hemsida ej var 
närvarande fanns ingen ny information att tillgå. 



Ordförande har kontakt med Anders och vidarebefordrar 
ev. ny info när sådan finns tillgänglig.

10. Övriga frågor/information
Frågan om fika till styrelsemöten diskuterades och det 
framkom att fika ordnas till mötena i den omfattning 
som det finns anmälda deltagare.

11. Att göralista till nästa möte. 
 Gunnar E etablerar kontakt med kommunen ang. skötselplaner 
 Gunnar E etablerar kontakt med kommunen ang. trafik& 

kommunikation 
 Gunnar E och Carlotte W planerar för extra utskick medlemskap

Ev. info om H-sida till övriga i styrelsen
 Gunnar E tar kontakt med Bjärekraft för mer info ang. 

fiber/bredbad.
 Vi vill bli naturlig part i informationsprocessen.

12. Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Nästa möte 22/10 kl. 18,00 biblioteket Båstad
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