
 

Protokoll Styrelsemöte i 

föreningen MALENBO 

26 Juli 2019 kl 17.00 hos Gunnar 

 

Närvarande: Gunnar Ericsson, Gustaf Lindskog, Karin Wennström, Lena 

Elisson, Caroline Prabert 

Förhindrade: Britta Unander-Scharin, Yen Ly-Huynh, Ann-Louise Abbestam 

 

1. Öppnande - Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

 
2. Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 
3. Föregående protokoll från den 3 juni godkändes och lades till 

handlingarna. 
 

4. Dagens protokoll – Till justerare utsågs Karin Wennström jämte 
ordföranden. 

 
5. Att göra efter årsmötet.  

a. Tillfälliga farthinder på Tångvägen sommartid. Gunnar fortsätter 
diskussionen med kommunen om detta.  

 

b. Anslutning, för rörelsehindrade, vid Tångbryggan och bryggan nedanför 
Malens Havsbad. Vi diskuterade att detta borde vara något kommunen 

bör åtgärda för att inte diskriminera. Vi beslutade ta upp detta med 
kommunen och om de inte bygger något så kan vi se vad kostnaden 

skulle bli för att själva bekosta detta.  
 

c. Varningsskylt för vassa stenar vid Tångbryggan är uppsatt. 
 

d. Vindskyddet är nu också färdigställt. Gunnar har byggt detta färdigt och 
många har uttalat sitt beröm och gillande, både på Facebook och vid 

bryggan. Roligt när det uppskattas. 
 

e. Badstegens isättning och upptagande har ju Gunnar diskuterat med 
Johan Olsson Swanstein (kommunstyrelsens ordförande) som lovat ta 

upp frågan. Gunnar påminner honom om detta. 

 
6. Prioriterade frågor att jobba med framöver  

a. Malenportalen. Vi väntar fortfarande svar från kommunen på om 
bygglovet är färdigt, så att vi kan få skylten uppsatt igen. Gunnar 

påminner Marie Eriksson om detta. Hon lär vara åter från sin 



semester. Därefter skall vi också se till att stolparna renoveras. MMB 

har troligtvis inte tid med detta, men rekommenderar att klä in den 
nedre delen med galvaniserad plåt, så att det håller för kissande 

hundar. Gunnar kan ta på sig att sätta dit sådan. 
 

b. Skylten som skall sättas upp vid boulebanan är färdig. Den är gjord i 
trä och behöver skyddas för väder och vind. Gunnar kollar med 

tillverkaren vad de rekommenderar. Tex inramning med plexiglas. 
Därefter önskar kommunen (Marie Eriksson) vara med och se ut 

lämplig plats att sätta upp skylten. 
 

c. Vi diskuterade medlemsförteckningen och e-maillistan och vad som 
behöver tänkas på med anledning av GDPR. Som förening bör vi få 

ha en sådan lista med de e-mailadresser och gatuadresser vi fått in 
från medlemmar. 

 

d. Vi diskuterade även hur vi bättre gör reklam för vår förening. Yen 
har tidigare föreslagit att ordföranden skulle intervjuas i 

Båstadtidningen. Vi försöker få till detta inför nästa sommar. Den 
tidningen delas ut till alla hushåll i Båstad. 

Vi skall se över hur många hushåll vi faktiskt behöver dela ut 
årsmötesinbjudan till. Vi delar nu ut till nästan 1000 hushåll. Alla vet 

inte ens att de bor i Malen. Gustaf skall se över 
medlemsförteckningen och vilka som kom till årsmötet, till nästa 

styrelsemöte, och se hur stor spridningen är. Därefter beslutar vi om 
vi skall minska området något. Vi annonserar ju även i Sydsvenskan 

och HD.  
Karin har gått med i Facebookgruppen ”Detta händer i Båstad”. 

Karin skall undersöka om det är fritt att lägga in notis om vårt 
årsmöte där, så att det når ut även den vägen.  

Vi talade också om att ställa frågan vid anmälan till årsmötet, hur 

man tagit del av informationen, tex genom hemsidan, inbjudan i 
lådan, FB, NST etc. 

 
e. Hemsidan. Gustaf skall gå igenom hemsidan och rätta till gammal 

och inkonsekvent information. Vi lovade hjälpas åt att hitta sådan 
felaktig info på hemsidan och sända till Gustaf. Gustaf lägger också 

in länkarna vi fått av Hans Paganus på kommunen. På sidan för 
”Aktuellt” talade vi om att även lägga in vilka projekt vi för 

närvarande jobbar med. 
 

f. Parkering i Malen under juli månad. Kommunen ser ju till att ha 
parkeringsvakter ambulerande i Malen under tennisveckorna och ev 

några veckor till. Man får inte parkera på gräsremsorna utmed 
staket och häck utan förväntas parkera på själva asfaltsvägen. Detta 

gör att man står mer i vägen för utryckningsfordon. Därför ställer 

sig ju både turister och boende logiskt ur vägen, med ett hjulpar på 
gräset och blir då lappade. Flera av oss och våra grannar har 

överklagat det och då fått böterna strukna. Det står ingen varning 
eller info om detta, så de som inte överklagar får ju tyvärr snällt 

betala. Vi beslutade ta upp detta med kommunen. Flera av dessa 



gräsremsor ligger dessutom inom tomtgränserna, även om häck 

eller staket står längre in. Då är det inte ens kommunens sak att ev 
bötlägga.  

 
7. Att göra lista inför nästa möte 

a. Gunnar: Talar med kommunen om farthinder, anslutning bryggor, 
badstegar, bygglov, boulebaneskylt (även med tillverkaren om 

väderskydd). 
b. Gustaf ser över hemsidan och går igenom var medlemmar och 

deltagare till årsmötet bor, inför diskussion om område för utdelning 
av inbjudan. 

c. Karin ser vad för nytta vi kan dra av FB-sidan ”Detta händer i 
Båstad”. 

d. Caroline sänder ut doodle poll för att boka dag och tid för nästa 
styrelsemöte. 

e. Alla hjälps åt att se över hemsidan. 

 
8. Avslutning – Ordföranden förklarade mötet avslutat. Nästa möte runt 

mitten av augusti. Vi tackar för goda snittar, melon och läskande saft i 
värmen. 

 

Båstad den 30 juli 2019 

Vid protokollet: ____________________________ 

  Caroline Prabert 

 

 

Justeras: _______________________ _________________________ 

 Karin Wennström  Gunnar Ericsson, ordförande 

 


