
Protokoll Malenbo 2014 0304. 

Närvarande: 

Gunnar Ericsson, Anders Bernhardt, Uno Henningsson, Jan Englund, Charlotte 

Wilson, Lena Elisson. Yen Huynh 

Förhindrad: 

Caroline Prabert, Jörgen Hansen, Britta Unander-Scharin, Jan Johansson. 

 

 

1. Öppnande:  

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Bredbandsanslutning med fiber: 

Ordförande hälsade Daniel Snygg från Bjäre Kraft välkommen för att 

informerar om Fiber. Nu står Malen på tur för utbyggnad av 

fiberanslutning. Det behövs 50-60 % deltagande i ett områdeför att 

man skall genomföra en utbyggnad. I dag är kostnaden c:a 12.900:- 

per anslutet hushåll. Fiberanslutning är en investering och höjer 

värdet på fastigheten och banker är villiga att räkna in kostnaden i 

ett bolån. Mer information finns att läsa på Bjäre Krafts hemsida. Det 

går också bra att kontakta Daniel Snygg Bjärekraft. 

 

3. Val av justeringsman: Charlotte Wilson utsågs att justera dagens 

protokoll. 

 

4. Föregående styrelseprotokoll från 2013-11-26 

Ingen erinran framfördes så protokollet lades till handlingarna. 

 

5. Möte med Båstad kommun: Gunnar Ericsson och Jan Englund hade 

möte med Sven Inge Granlund och Jenny Hertsgård 2014 02 17.  

Ett sammandrag från detta möte läggs ut på hemsidan av Anders. 

Aktuella frågor som togs upp var : 

Bättre information från kommunen om vad som händer inom Malen. 

Skötselplaner för grönytor, när sker klippning av strandängarna etc. 

Skötsel av lekplatser, GC-vägar 



Strandmiljön med tång som stinker (farlig). Sandflykt, och vad kan 

göras för att förhindra/minska denna. 

Trafiken i och omkring Malen och Köpmannagatan  

Test med ”lins” i en korsning nära skolan som anlades i juni 2013. 

Hur är utverderingen av den, bli det fler? 

Hur kommer Malen kommunikation att ske, cykelstråken från den 

kommande utbyggnaden av Hemmeslöv, Riviera att påverka 

Malenområdet? 

Stormarnas framfart och uppröjning i Malenskogen. 

Stora mängde av råkor i Malenområdet. 

Stenar längs strandpromenaden 

Hamnen och brunnsparken, eventuella utbyggnadsplaner? 

Trafik och kommunikation, genom Båstad och i malen. 

Kommunen tog upp viken av att klippa häckarna i på utsatta ställen. 

Vi framförde att föreningen är en resurs att räkna med och att vi 

gemensamt kan verka för samma mål. 

 

 

6. Ekonomi: En medlem har tillkommit. De pengar som finns( 83080) 

ska användas på lämpligt sätt. Förslag på hur får styrelsen fundera 

över. 

Vi  

 

7. Medlemsregister ska gås igenom och utskick ska förbättras. Yen Ly 

Huynh åtar sig detta. 

 

8. Hemsidan: Anders önskar bidrag och förslag till hemsidan.  

Den tidigare aktualiserade frågan om loggans utformning 

diskuterades. Anders tittar över de förslag som finns och återkomer. 

 

 

9. Övriga frågor: Inga övriga frågor togs upp 

 

 



10. Att göra lista: Nytt möte med kommun gällande trafik och 

kommunikation.  

I sammarbete med kommunen genomföra ”Strandens dag”. 

Utskick medlemsavgift.  

Info fiber på Malen. 

 

 

11. Avslutning: Nästa möte 27/4 13.00 på malens krog. OBS Söndag! 

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet  Datum 2014 …  … 

 

Lena Elisson.  ………………………….. 

 

Justeras   ………………………….. 

 

Charlotte Wilson  ………………………….. 


