
Föreningen Malenbo 

kallar till årsmöte  

torsdagen Den 4 juli 2019 kl 18.30 

i Båstad kommunhus, sessionssalen 

 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida: www.malenbo.se . Årsmötet med övrig 
information enligt nedan beräknas pågå från 18.30 till 19.45 och därefter kaffe/te och fralla.  

Program  

18.30 – 19.00   Nya kommunstyrelseordföranden Johan Olsson Swanstein (Moderat) är 
inbjuden för att tala om Maktskiftet i Båstad – vad betyder det för Malen? 

19.00 – 19:45 Årmötesförhandlingar samt övrig information 

19.45 Kaffe/te och fralla 

Stanna gärna kvar efter årsmötet och träffa alla andra boende på Malen. Anmälan på Föreningen Malenbos 

hemsida www.malenbo.se eller på epost arsmote@malenbo.se  senast den 28 juni. Ange antal personer. 

Vad har vår förening åstadkommit genom åren och därmed Ditt medlemskap bidragit till?                       

Läs några axplock på nästa sida. 

Glöm inte att betala Din medlemsavgift före årsmötet med hjälp av nedan bankgironummer, eller 

swisha till: 123 350 17 49 

Varmt Välkomna!   

Styrelsen Föreningen Malenbo  www.malenbo.se 
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Det här har vi och tidigare styrelser jobbat med under åren. Vi hoppas Du också 

vill vara med och påverka.  

 Under tidigare år har föreningen tillsammans med Båstads kommun bland 

annat byggt en badbrygga (Tångbryggan), en utsiktsplats vid Malens 

Havsbad samt bänkar och grillplatser i strandområdet. 

 På senare år även boulebanan vid Tångbryggan tillsammans med 

kommunen. Vi diskuterar nu även ett tennisplank. 

 Kontakt gentemot Bjärekraft vid fiberprojektet 

 Uppsättning av vindskydd på Tångbryggan 

 Uppsättning av belysning av träd nedanför Kungsbergsvägen 

 Renovering av portalen (bilden på andra sidan) och uppsättning av 

densamma 

 Årliga möten med kommunen för att påverka och föreslå förbättringar 

 

Nuvarande styrelse: 

 Ordförande: Gunnar Ericsson 

 Vise ordförande: Caroline Prabert 

 Kassör: Yen Huynh 

 Sekreterare: Lena Elisson 

 Webansvarig: Gustaf Lindskog  

 Suppleanter: Egon Nilsson, Britta Unander Scharin, Karin Wennström, 

Gustaf Lindskog 

 Revisorer: Bo Ekelund och Peter Lindskog 

 

Om Du känner att Du vill vara med och påverka är Du mycket välkommen att 
höra av Dig till någon i styrelsen. Vi behöver fler aktiva medlemmar och 
styrelseledamoter/suppleanter. 

 


