
 

Protokoll Styrelsemöte i 

föreningen MALENBO 

13 Augusti 2019 kl 17.00 hos Caroline 

 

Närvarande: Gunnar Ericsson, Gustaf Lindskog (via telefon),                   

Karin Wennström, Lena Elisson, Caroline Prabert, Britta Unander-Scharin,    

Yen Ly-Huynh, Ann-Louise Abbestam 

Förhindrade: Ingen 

 

1. Öppnande - Ordföranden hälsade alla välkomna och framför allt Ann-

Louise som är ny i styrelsen, och förklarade mötet öppnat.  
 

2. Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 

3. Föregående protokoll från den 26 juli godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
4. Dagens protokoll – Till justerare utsågs Lena Elisson jämte 

ordföranden. 
 

5. Uppdatering, samt att göra lista inför nästa möte. 
Sedan förra mötet har Gunnar haft korrespondens med kommunen: 

 

a. Farthinder på Tångvägen. Vi har fått svar att de mätt trafiken i 
sommar och har tänkt sätta upp en mobilfartsdisplay samt någon 

typ av hinder. Vi fortsätter följa upp detta. 
b. Vi har ej ännu fått något svar angående bygglovet på Malenportalen. 

c. Övriga frågor återkommer vi till vid nästa möte. 

 

Gustaf har gått igenom medlemsförteckningen samt anmälningslistan 

till årsmötet för att se vilka adresser våra medlemmar bor på. Han har 
gjort en fin graf av detta som visar att vi inte har mycket intresse 

väster om Strandängskolan och heller inte heller från området söder om 
Drivan och idrottsplatsen. Vi kommer därmed fundera på att inte lägga 

tid på att dela ut inbjudningar i postlådorna i det områdena utan istället 
försöka nå ut på annat sätt som komplement. 

 
Karin har varit i kontakt med den person som startat FB-sidan ”Detta 

händer i Båstad, Mats Kongstad. Han är positiv till att vi lägger in 
information om vår förening. Sidan har 5-8000 besökare så det känns vi 

kan nu ut bra genom den sidan. 
Vi beslutade att Gunnar skriver ett förslag på text att lägga in på FB-



sidan och sänder ut till oss alla för påseende. Karin lägger sedan in det 

på FB. 
 

Yen tar kontakt med Joakim på Bjäreliv angeånde intervju med Gunnar 
inför nästa sommar.  

 

Gustaf fortsätter uppdatera hemsidan och vi fortsätter alla hjälpa till 
med tips. Nya foton är alltid välkomna. 

 
Caroline mötte Hans Paganus från kommunen på bryggan en dag och 

passade på att nämna problematiken att så många får parkeringsböter i 
området i juli månad, då de har två hjul på gräsremsorna bredvid 

häckar och staket, utan att det står något specifikt om att detta skulle 
vara förbjudet. Caroline sa vi skulle ta upp detta på vårt nästa möte 

med kommunen.  

 

6. Nästa möte 

Nästa möte där vi fysiskt träffas blir nog troligen inte förrän vid påsk 

nästa år. Caroline sänder ut en doodle poll när det blir dags. Under 
vintern håller vi kontakt och diskuterar frågor via mail.  

 

7. Avslutning – Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat.  

 

Båstad den 20 Augusti 2019 

 

Vid protokollet: ____________________________ 

  Caroline Prabert 

 

 

Justeras: _______________________ _________________________ 

 Lena Elisson  Gunnar Ericsson, ordförande 

 


