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Prioriterade frågor av föreningen Malenbo:


Nya boulebanor vid Tångbryggan och eller vid Malenbadet. Kanske detta går att göra i ett
samarbete mellan Malenbo och kommun.
Kommunen visade en positiv inställning till att anlägga två banor intill varandra i området kring
befintlig byggnad vid Tångbryggan.
Kommunen tar fram erforderliga handlingar för anläggning av banor samt kostnadsförslag.
Malenbo tar fram förslag på placering och märker ut detta.
Ambitionen är att fördela kostnader lika och att Malenbo framöver står för tillsyn och underhåll
av banorna.



Trafiksituationen på Köpmannagatan, hur har det gått med inventering och utredning som
genomfördas med Trafikverket som samanhållande?
Trafikverket som äger fråga ihop med kommunen är klara med själva utredningen. Det som nu
ska göras är prioritering av åtgärder och ev. genomföra dessa.
Mer information på kommunens hemsida.



Nöjeskörning på Strandpromenaden med bilar mopeder etc. Hur blir det med föreslagna
åtgärder.
Kommunen överväger att sätta upp bom, likt den vid Strandängsskolan, på ytterligare två
ställen.



Körning ner till grillplatsen vid tångbryggan med bilar, fyrhjulingar etc. vad händer med skyltning
avspärrning?
Kommunen överväger att förbättra avstängning med stenar och ev. en bom.



Sandflykt från stranden, svårt problem men en viktig fråga.
Kommunen arbetar med att utreda vilka åtgärder som kan vara lämpliga. SGU har gjort en
inventering som man använder för vidare utredning om åtgärder. Troligen tar detta ytterligare
några år och sker då i samverkan med andra kommuner med liknade problem.



Begynnande skada på Tångbryggan vid yttersta sektionens infästning.
Kommunen tack för informationen och kommer att vidta åtgärder.



Förfärligt ”vindskydd” på Tångbryggan, hur har man tänkt?
Det är en tillfällig lösning som kanske ej är så estetiskt tilltalande.
Malenbo fick fria händer att göra något bättre, förutsatt att det ej leder till någon ökad risk,
samt att man också stå för kostnader och utförande.



Skador på grillplatser, samt dräneringsrör på stranden.
Kommunen har åtgärdat en del och kommer att se över och ordna till de som återstår.



Kommunens ”100årsplan” Hur vill vi/kommunen att strandlinjen ska se ut?
En intressant fråga med stort perspektiv. Kommunen har nyligen tagit fram ett inriktningsbeslut,
se kommunens hemsida ”inriktningsdokument” 2016-05-13:



Belysning av gamla pilträdet vid Kungsbergsvägen, önskemål att ha kvar denna.
Kommunen ser positivt till detta. Malenbo får inom kort ett skriftligt tillstånd som gör att vi kan
byta armaturen och få belysningen driftsatt.
Malenbo står för anskaffning av vandalsäker belysning och att belysningen blir säker.



Strandängarnas skötsel.
Malenbo framförde att det är positivt att strandängarna sköts och att man bevarar det öppna
landskapet.
Se skötselplanen på kommunens hemsida.



Bastuflotte vid tångbryggan.
En intressant fråga som troligen behöver knådas ett tag till. Skall det vara något som flyter i
vattnet, kan vara problematiskt med tillstånd samt är känsligt för storm etc. Kan det vara något
på landbacken, eller kanske en tillfällig installation på hjul? eventuellt kan man lägga bastun
invid befintligt hus för toaletter etc. Malenbo återkomer med mer konkreta förslag på
bastubygget.



Bjäreuvarnas stuga, kan den renoveras?
Tyvärr är nuvarande hus illa medfaret, havet har tagit marken där huset stått. Troligen går det ej
att rädda nu. Det framkom förslag att både sjöbodar och ”huset” skulle flyttas längre upp på
landbacken, kanske i linje med nuvarande tallar för att få en hållbar placering. Huset får i så fall
återuppbyggas om det går att få de tillstånd och den finansiering som behövs.



Tennisplank, det har tidigare funnits vid Malenbadet.
Kommunen har denna önskan i sin planering sen några år. Men det är många önskemål så det
handlar om en prioritering. Vi får hoppas man gör rätt prioritering, tennis är ett starkt
varumärke för Båstad.



Den tidiga ”sommaren” ledde till att grillplatserna användes mer frekvent än normalt, vilket lett
till en ökad nedskräpning. Det måste bli bättre ordning på grillplatsen vid tångbryggan som
exempel.
Kommunen är medveten om detta men hade ej de resurser som krävdes i våras. Det handlar
ofta om att prioritera och få resurserna att räcka. Nu under sommaren är organisationen
förstärkt för att klara ett ökat nyttjande av grillplatser och stränder.

