
 

 

Möte med Båstad kommun 23 mars 2018 

Närvarande:  
Sven-Inge Granlund – Mark- och fritidschef  
Marie Eriksson – Parkingenjör 
Alexander Ejwertz Johanzon - trafikingenjör 
Gunnar Ericsson – ordförande Malenbo 
Caroline Prabert – vise ordförande Malenbo 
 

Gunnar började med att tacka för det som kommunen utfört under året såsom förbättringar 
på lekplatsen vid Tångvägen, den nya boulebanan samt tätare städpatruller på stranden. 
 

Stranden och sandflykten 
Man har röjt på stranden och dess ängar under åren och det har skett en hel del mer sådant 
nu sedan i höstas. Caroline frågade om de buskar, tex Rosa rugosa, som en gång planterats 
för att förhindra sandflykt och erodering. De är nu gallrade eller på många håll helt 
borttagna. Marie säger att den är en invasiv art och sprider sig ohämmat och därför har 
behövt hållas tillbaka.  
Sven-Inge sa att eroderingen i sig inte är kommunens ansvar, medan Gunnar då sa att det 
visst är det. Sven-Inge höll med om att det inte är någon annans ansvar heller så då faller det 
ju ändå på kommunen. Man har på kommunen också haft inställningen att sanden kommer 
och sanden går och att naturen får ha sin gång. Skulden till att sanden försvunnit just från 
Malen är ju dock piren i hamnen och den har ju inte naturen byggt... 
Marie säger att man planterar strandråg varje år. I år sker detta vecka 16. Man har också 
studerat andra kommuner såsom tex Ängelholm och tänkt att motverka sandflykten genom 
att trycka upp tång och lägga sand ovanpå. När stormarna kommer dras sand ut igen, men 
den under tången ligger kvar och lite av den andra också. På så vis bygger man upp det hela 
lite i taget. 
Eroderingen är svårast här i bukten. Laholm får nog mer sand av oss. 
Utredning av eroderingen finns – och kommer att skickas till oss. 
Sven-Inge visade hur man på Eniro kan se hur sanden såg ut före 1967 och jämföra med idag. 
Man går in på Eniro, väljer sjökort mm och sedan historiska flygfoton. Man får då upp halva 
skärmen med hur det såg ut 1955-1967 och halva med hur det såg ut 2011-2014. Mycket 
intressant. 
https://kartor.eniro.se/?c=56.430301,12.854996&z=18&l=historic&q=%22b%C3%A5stad%22
;geo  
 
 

Trafikproblem på Köpmansgatan:  
Vi efterlyste någon återrapportering från den arbetsgrupp vi deltagit i och vilka åtgärder som 
är prioriterade. De ville erinra sig att de just fått den rapporten. Alexander lovade kolla upp 
det och sända den till oss. 

https://kartor.eniro.se/?c=56.430301,12.854996&z=18&l=historic&q=%22b%C3%A5stad%22;geo
https://kartor.eniro.se/?c=56.430301,12.854996&z=18&l=historic&q=%22b%C3%A5stad%22;geo


Nöjeskörning på Strandpromenaden: 
Detta har också tagits upp på våra möten tidigare, men vi ser inte att någonting har hänt. 
Mest sommartid, men även andra tider på året, kör många hela strandpromenaden och ofta 
för fort, man parkerar nere vid grillplatsen etc.  
Vi diskuterade bommar som man kan låsa upp och sådana man kan köra förbi men ändå 
markerar att det inte är ok att köra i onödan och hela vägen. Bara de som bor på 
Strandpromenaden har rätt att köra där, liksom sopbil etc. Det är pga sopbilar och sådana 
fordon som låsbara bommar kan ställa till problem. Skall de gå ur bilen och låsa upp varje 
bom tar detta mycket tid. Det är många fordon per vecka som skulle drabbas. De lovade titta 
på detta problem och återkomma. Alexander tittar på detta. 
 

Boulebanans finansiering: 
Trots inskickad fråga om medfinansiering i höstas fick vi inget förrän i början av 2018. 
De var glada för att vi vill vara med och finansiera, men vi beslutade att vi skulle använda de 
pengarna ( ca 15 000 :-) till förbättringar kring boulebanan. Som den är idag används den 
inte så mycket. Vi tyckte att belysning och en bänk (och papperskorg vid den) kunde vara 
trevligt att få upp. 
Vi frågade också om en skylt som visar att boulebanan är uppförd och finansierad av 
kommunen tillsammans med föreningen Malenbo. 
Kommunen och vi skulle titta på detta, både skylt, belysning och bänk/papperskorg. 
 

Tennisplank  
Vi framförde ett önskemål om att få ett tennisplank uppfört, tex nedanför Malenbadet där 
vattenrutschkanan stod tidigare. Om man uppför ett betongplank måste ett rejält 
underarbete göras om man skall ha den placeringen då vindarna från havet är starka där. 
Andra platser som föreslogs var vid reningsverket nära Brunnsparken, där det är mer skyddat 
från vinden, eller nära boulebanan. Det kan dock inte stå för nära husen, då det kan bli för 
mycket ljud för närboende. Det är erfarenheten från den tidigare placeringen ovanför 
lekparken väster om Malenbadets parkering. 
De lovade titta på kostnader och placering av ett eventuellt plank. 
 

Betongsoffan på Tångbryggan: 
Vi frågade om soffan som dumpats i havet i början av förra sommaren, snart skulle 
återplaceras på Tångbryggan. Marie svarade att så skulle ske. Hon var nyanställd förra 
sommaren och hade inte hunnit med det då det var mycket att sätta sig in i. Gunnar frågade 
varför den hamnat i vattnet och Marie svarade vandalisering. Gunnar påpekade då också att 
det berodde på att man inte använt rostfria skruvar vid ditmonteringen Gunnar bad om att 
de skulle använda rostfria skruvar när de återställer den. 
 

Betongfundamentet under Tångbryggan 
Gunnar har noterat att betongen under bryggan har spruckit och sänt foton av detta till 
Sven-Inge. De lovade åtgärda detta innan det blir större skador. 
 

Grillplatserna 
Inga nya grillplatser kommer att anläggas, men kommunen ser alltid över de som finns inför 
varje sommar, så att de är i bra skick. Flera har spruckit, då betongen spricker när den blir 



upphettad. Gunnar föreslog att man skulle använda cortenplåt som är en trögrostande plåt. 
Den rostar till en viss gräns och rostar sedan inte vidare. 
 

Belysningen på Strandpromenaden 
Vi påpekade att belysningen på Strandpromenaden framför allt vintertid är undermålig. Det 
är skumt när man går där. Sven-Inge sa att den bara är 6 år gammal (från 2012) och att den 
inte kommer att bytas till led. Synd tyckte vi att de valde en belysning som lyser så pass 
dåligt. 
 

Den trasiga Malenskylten som står som portal mellan stationsterassen och 
Köpmansgatan/Hallandsvägen 
Skylten är som vi alla vet trasig, och Sven-Inge sa att Kommunen inte hade något ansvar och 
inte heller några invändningar om vi vill placera om den. Det är inte kommunen som satt upp 
skylten. Marie sa att Föreningen Gamla Båstad frågat efter den. När den gick sönder togs 
den till kommunens centralförråd. Lena hämtade den sedan därifrån och tog den till Malens 
snickeri som vi vet. Marie trodde att det var Föreningen Gamla Båstad som hämtat den 
eftersom de frågat henne. De har troligen samma intresse som vi att den restaureras och 
sätts upp igen.  
Vi diskuterade olika placeringar. Vårt förslag var ju på förlängningen av stigen, men på andra 
sidan Köpmansgatan/Hallandsvägen. Någonstans vid läkarvillan eller dylikt. Marie föreslog 
att man kunde sätta den på andra sidan om fontänen, mot Malens torg och även vid 
paviljongen vid Gamla Malens havsbad kom också upp som förslag. Jag (Caroline) tycker att 
vi skall ta kontakt med Föreningen Gamla Båstad, så att vi är överens om var vi skall placera 
den. 
 
Marie passade också på att informera oss om att vid sidan om där skylten stod innan den 
gick sönder, finns stora rododentronbuskar. De kommer att gallra det beståndet och flytta 
vissa buskar till Viktoriaparken (bakom gamla fiskaffären). 
 
 
 
Caroline Prabert 24 mars 2018 


