Angelägna frågor till Jenny Hertsgård (JH) och Andreas Jansson på Båstads kommun 2015-02-18


Vi i MALENBO vill gärna få riktad information från Kommunen i frågor som berör
boende på Malen
Kommentar: JH menade att mycket information finns på kommunens hemsida som alla har
tillgång till.
Vi framförde att vi gärna såg att vi fick riktad information i angelägna frågor då vi kan
informera och bidra till spridning av informationen.



Kommunens långsiktiga plan, 100 år fram i tiden. Hur planerar kommunen när man
planerar infrastruktur och bebyggelse för Båstad på lång sikt. Hur väger man in kommande
klimat och samhällsförändringar.
Kommentar: Kommunen har en långsiktsplan som sträcker sig över en mandatperiod och ny
sådan är föremål för beslut.
Vårt perspektiv är betydligt längre än politiska mandatperioder. Här måste man väga in
klimatpåverkan och hur samhället utvecklas och åt vilken utveckling man vill styra Båstad.

Sandflykt, senaste vinterstormen tog en rejäl bit av stranden och strandängarna. De
senaste åren har det försvunnit några meter varje år, hur kommer det att se ut framöver och
vad gör kommunen för att försöka stoppa sandflykten och återställa stränderna.
Kommentar:
Malenbo framförde att den senaste påfyllnaden av sand vid Tångbryggan uppskattades, det
är många som spontant uttryckt sitt gillande för kommunens insats.
Kommentar: Kommunen har samarbete med andra kommuner för att förstå och hitta
åtgärder för att minska sandflykten. Men det är ett komplext problem och naturkrafterna är
starka och svåra att kontrollera. Åtgärder är planerade för att flytta sand till drabbade
stränder vid tångbryggan inom kort.



Dränageledningar på och invid stranden underminerar och försvårar naturlig
promenad längs stranden. Dessa borde arrangeras så att stranden ej undermineras.
Kommentar: Kommunen menar att det är svårt att få detta att fungera. Dras ledningen
längre ut är det risk att den sätts igen av tång.
Att lägga mynningen på åstranden och hårdgöra så att sand ej forslas bort är också svårt att
få till att fungera då havet hela tiden sköljer över stranden.
Malenbos uppfattning är att betydande ledningar måste åtgärdas, i synnerhet den nedanför
Malenbadet.



Belysning träd vid Kungsbergsvägen
Det finns en strålkastare där som belyste ett pileträd som blåste omkull i en av stormarna för
något år sen. Nu har det vuxit upp nya grenar som kanske kan belysas men strålkastaren är
ur funktion, vandalism? Vore mycket uppskattat om strålkastaren kunde göras i ordning,
bytas till en LED kanske för en attraktiv dekorationsbelysning på strandängarna.
Kommentar: Man skall undersöka om det är kommunens belysning och återkommer med ev.
åtgärd.



Buskröjning strandängarna
Många visar sin uppskattning till att strandängarna hålls öppna och fria från sly. Det
befrämjar det öppna landskapet när man ser havet.



Grillplatserna
Dessa behöver återställas efter diverse stormar. En del hänger i luften och behöver antingen
åtgärdas eller flyttas längre upp.
Kommentar: arbetet är delvis igång och åtgärder planeras.



Tångröjning
Under 2014 var tången inget stort problem jämfört med 2013. Det är viktigt att stränderna
hålls fria från tång där folk vill bada annars förlorar Båstad en viktig attraktion för både
boende och turister. (se svar sandflykt)



Malenskogen
Röjning är gjord efter några stormar. Tråkigt att en del stora rotvälter längs GC-vägen dock ej
är utjämnade. Fint att återplantering är gjord.
GC-vägen är i behov av en ny topp/grusskikt, dels efter grävning av gasledning, dels efter
körning med div. maskiner vid röjningen. Viktigt att bibehålla en bra körbana för cyklar och
gående då det är väldigt många som nyttjar vägen genom Malenskogen.



Strandpromenaden / Strandängarna
Mycket ”Nöjeskörning” man kör hela vägen då det ej finns några bommar etc. Man ”förstår”
ej skyltningen eller skiter i reglerna.
Vid flera tillfällen under 2014 förekom olovlig camping på åstrandängarna. Man tyckte det
var vackert och att det var allemansreglerna som gällde. Fler upplysningsskyltar borde sättas
upp på strategiska ställen.
Det är många som undrar vad det är man dammbinder GC-vägen med.” Det luktar konstigt,
är det farligt för hundens tassar, tänk om mitt barn stoppar fingrarn i munnen efter att tagit
på gruset”. Vi villl ha information om vad det är och vilken riskbedömning som är gjord.
Stenbumlingar längs Strandpromenaden, när skall omotiverade stenar tas bort? Dessa är
missprydande, farliga för cyklande och försvårar klippning av gräs, det blir stora tussar kvar
om men ej kör med trimmer.
Man lovade se över vad som kan göras samt att återkomma med info om preparat.



Lekplatsen vid Tångbryggan
Tångbryggan och lekplatsen är mycket frekvent nyttjade. Vi föreslår att en Boulebana anläggs
där samt även ett Tennisplank.
Vi i föreningen Malenbo kan tänka oss att medverka för att få detta till stånd på något vis.
Kommentar: Lekplatsers skötsel finns i den övergripande skötselplanen för kommunens
grönområden.



Bryggor
Tångbryggan behöver kompletteras med någon form av korg/hållare för handdukar, skor etc.
längst ut vid bänken. Synpunkter har också framförts att där borde vara en bänk till vänd mot
hamnen och solnedgången.
Trapporna bör förses med någon form av giftfärg så att det inte växer havstulpaner på

stegen. Flera personer har skadat sig på benen när man gått på stegen. Havstulpanernas skal
är skarpa som rakblad och ger djupa skärsår.
Bryggan nedanför Malenbadet har skadats i senaste stormen. En stålbalk har gått av och
plank har lossnat på bryggan vilket måste åtgärdas.
Kommentar: malenbryggan skall åtgärdas, samt att det ej blir någon giftfärg på trappstegen,
dessa får skrapas mekaniskt.


Brunsparken
Det borde placeras ut fler bänkar och även en grillplats vid havet. Vi undrar också vika planer
som finns för parken.
Kommentar: Det finns ingen plan att göra så nu.



Tångvägen
Borttagen belysning vid korsning Tångvägen/Strandpromenaden bör sättas upp igen. Om det
ej går pga. pågående byggnation så måste en tillfällig sättas upp då det är nästan totalmörker
i korsningen.
Kommentar: Ingen åtgärd nu, detta skulle framförts tidigare.
Många bilburna kör ända ner på stranden av olika skäl. Tidigare fanns en skylt ”endast
utryckningsfordon” vid ” betongsuggorna. Nu är det fri väg fram till stranden. Det är inte bra
med bilar på gräsmattan vid lekplatsen och bryggan. Någon form av antingen skylt eller grind
eller både och.
Kommentar: det finns skyltar om förbud att stanna, vi får se om det behöver kompletteras.






Gångstig längs havet från Malenbadet
Från parkeringen nedanför Malenbadet där gångstigen är kör bilar in och längs med havet.
Detta borde ej vara så, skylt eller betongsugga bör sättas upp.
Kommentar: skall se över skyltningen.
Malenbo 30år i år
Föreningen har för avsikt att fira 30 års jubileum den 8 juli med event och information för
medlemmar och blivande medlemmar på området vid Tångbryggan. Ett ”partytält” för ca 75
personer är tänkt att sättas upp. Tillstånd inhämtas från Kommunen och Polisen.

