
Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Malenbo 2016-07-31

Närvarande: Förhindrade:
Gunnar Ericsson Yen Ly Huynh
Jan Johansson Egon Nilsson
Anders Bernardt
Lena Elisson
Karin Wennström
Britta Unander-Scharin
Caroline Prabert

§1 Öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Dagordning

Dagordningen presenterades och godkändes. Då Lena Elisson bara kan delta delar av 
mötet förs dagens anteckningar av vice sekreteraren Caroline Prabert.

§3 Val av justeringsman

Britta Unander-Scharin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4 Reflektioner från Årsmötet

Under årsmötet valdes aldrig någon ny valberedning efter den gamla som avsagt sig 
uppdraget och ingen ny hittills hittats. Vi beslutade att fundera på detta och 
återkomma till frågan vid ett senare möte.

Vi konstaterade att det i år tyvärr var dålig uppslutning på mötet, och diskuterade 
därför formen att gå ut med information. I år hade 50 anslag satts upp av ungdomar 
från en idrottsförening på uppdrag av styrelsen. Ingen av oss har dock sett dessa 
anslag och det har ju troligen inte övriga Malenbor heller. Antingen får vi återigen 
vandra runt Malen och dela ut kallelse i alla ca 900 postlådor och se till att uppdatera 
maillistan med adresser vi fått in av betalande medlemmar. Mail skall då gå ut 
samtidigt som vi sätter in annonsen i tidningen och lägger ut inbjudan på hemsidan. Till
nästa år har vi kanske även en facebook sida färdig.

Restaurang Veranda är en trevlig plats att ha mötet på men då restaurangens kylar är 
ljudliga och stör mötet skall vi se till att ha en ljudanläggning till talarna nästa år.

Trevligt vore också om styrelsen ställer sig upp och presenterar sig så att vi blir mindre 
anonyma.
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§5-6 Återkoppling och Beslut angående angelägna frågor disk med 
kommunen den 12 juli 

(se även anteckningarna från det mötet som ligger under ”Aktuellt” på hemsidan 
http://www.malenbo.se/malen-aktuellt.htm )

Gunnar och Jan från styrelsen hade en mycket  bra dialog med kommunen och det 
kändes den här gången som att de var intresserade och tog sig tid. Mötet varade i 2h. 
Ambitionen från vår sida var att få detta möte till stånd före vårt årsmöte, så att vi 
hade kunnat ge mer information till medlemmarna på årsmötet, men tyvärr kunde inte
kommunen då.

Boulebanor vid Malen

Gunnar har märkt ut ett område med 4 pinnar strax intill/ovanför omklädningsrummet
vid Tångbryggan. Kommunen har lovat komma med kostnadsförslag som troligtvis 
ligger runt 30’ för en bana och 45’ för två. Vi beslutade att vi jobbar vidare med detta 
när vi fått info från kommunen.

Trafiksituationen

Kommunen har en plan med förslag som prioriterar säker cykeltrafik. Vi har ej hittat 
länken till planen men skall be kommunen sända den till oss. Vi lägger då även ut den 
på hemsidan.

Nöjeskörning på Strandpromenaden

De gamla bommarna försvann tydligen i samband med att de skadades vid snöröjning. 
Vi hoppas att kommunen snart beslutar om de nya bommarna och att de snart 
kommer på plats.

Vindskyddet

Gunnar har gjort en ritning på ett snyggare och permanent vindskydd vid Tångbryggan 
som i så fall skulle ersätta det som kommunen tillfälligt satt upp i sommar. Förslaget är 
i lärkträ, mycket snyggt, och kostnaden skulle vara 3-5’. Gunnar erbjöd sig åta sig 
arbetet. Vi beslutade att detta var ett bra förslag och gav Gunnar fria händer att utföra 
arbetet. Skyddet behöver ställas in i det gröna huset på vintern för att inte väder och 
vind skall förstöra det. Vi beslutade också att en skylt skall sättas upp där det framgår 
att skyddet är gjort och uppsatt med hjälp av medel från Föreningen Malenbo.

Belysning av gamla pilträdet vid Kungsbergsvägen

Vi väntar nu på det skriftliga tillståndet som gör att vi kan byta armaturen och få 
belysningen driftsatt. Gunnar åtog sig att sedan installera belysningen. 
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Bastu vid Malen

Frågan togs upp med kommunen som i stort sett, av säkerhetskäl, avstyrde tanken på 
en flotte. Då kvarstår tanken på att ha något på land, förslagsvis intill 
omklädningsrummen vid Tångvägen. På årsmötet uppmärksammade vi att någon 
medlem var rädd för att det kan bli stökigt och bli ett tillhåll. Kommunen har ju redan 
för lite resurser att sköta nedskräpningen vid grillplatsen. Vi diskuterade även skötsel 
och formen för bokning. Lite olika åsikter kom fram. Vi beslutade att vänta med att 
starta en arbetsgrupp och istället fundera mer på frågan.

Bjäreulvarnas stuga

Det här är den stuga som ligger i ”Österrike” närmast Brunnsparken. Båstads 
fotbollklubb äger stugan men föreningen Österrikes vänner sköter den och området 
kring sjöbodarna. Stormarna har urholkat huset och därmed behöver något stort 
beslutas. Man vill gärna av kulturella skäl behålla huset. Det kostar mycket både att 
renovera eller bygga nytt. Diskussion pågår mellan fotbollsklubben,  Föreningen 
Österrikes vänner och kommunen. Föreningen Malenbo har blivit tillfrågade om vi vill 
stötta eller ta över skötsel, därav har frågan kommit upp på våra möten. Bollen ligger 
nu hos Sven-Inge Granlund på kommunen, som jobbar vidare med frågan.

Häckar och staket i gatukorsningar

Gatukontoret håller på att göra en inventering av alla korsningar i kommunen och 
kommer informera de fastigheter som inte följer reglerna.

§7 Ekonomi, medlemsavgifter och register

Då Yen inte var närvarande på mötet diskuterade vi inte ekonomin, men vad gäller 
register, så beslutades att Anders och Gunnar skall sända de mailadresser som kommit 
in via mail och hemsida till Caroline, så att Caroline kan fortsätta jobba på registret 
med mailadresser.

§8 Hemsidan, facebook, länk Malens Andelsvattenförening

Vad gäller ev ny hemsida (”hemsida 24”) väntar vi på mötet med Ingrid Thuresson, 
hennes kollega som för tillfället är sjukskriven, och Anders, innan vi går vidare med 
frågan. 

Vi diskuterade om vi skulle öka samarbetet med Malens Andelsvattenförening, då vi 
båda behöver göra mer reklam för oss. Vi tar upp frågan vid nästa möte då Egon är 
med. Egon är ju även aktiv inom andelsvattenföreningen. 
http://malensandelsvattenforeningupa-bastad.torget.se/ 
http://www.laget.se/malensandelsvatten
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Vi talade också om att det vore bra med en skylt bredvid placketterna på 
omklädningsrummet vid Tångbryggan där det står information om Föreningen 
Malenbo och info om vår hemsida. Vi beslutade att fundera på våra kamrar och sända 
förslag via mail tillvarandra.

§9 Övriga frågor

Uno och Ingrid avtackades inte på vårt årsmöte utan tanken är att istället gå ut och äta 
tillsammans på Restaurang Veranda en kväll. De är tillfrågade och tyckte detta lät 
trevligt. Datum ej ännu bestämt.

§10 Att göra-lista

1 Länk till trafiksituationsplanen Gunnar eller Jan tar kontakt med 
kommunen för att få länken

2 Lägga in länken på vår hemsida Anders ser sedan till att få ut länken 
på hemsidan.

3 Vindskydd på Tångbryggan Gunnar bygger detta till nästa år
4 Skylt som berättar hur skyddet kommit 

upp
Jan funderar på hur den skylten skall 
utformas

5 Belysning på Pilen vid Kungsbergsvägen Gunnar sätter upp den när vi fått 
beslutet

6 Mailadresser Anders och Gunnar sänder de 
mailadresser de fått in till Caroline

7 Medlems- och maillista Caroline uppdaterar den stora listan
8 Möte om ”hemsida 24” Anders kollar med Ingrid när ett möte

kan komma till stånd.
9 Manus till skylten om vår förening Alla funderar och vi tar det via mail
10 Datum för middag med Uno och Ingrid Gunnar frågar Uno och Ingrid och vi 

beslutar ett datum via mail
Nästa möte

Vi fortsätter att planlägga våra möten den sista söndagen i varje månad. Nästa möte 
skulle då bli den 28 augusti. Eventuellt skjuter vi på det mötet då många har förhinder 
den söndagen. Gunnar sänder ut info till oss via mail.

§11 Mötet avslutades

Ordföranden avslutade mötet och vi alla tackade för det goda fikabrödet.

Vid protokollet: Caroline Prabert

Justeras: Gunnar Ericsson ………………………………………………….

Britta Unander-Scharin ………………………………………………….
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