
Styrelsemöte i föreningen Malenbo 2019-04-20. 

Närvarande: Gunnar Ericsson, Lena Elisson, Caroline Prabert, Karin Wennström, 

Gustaf Lindskog, Yen Ly- Huynh, Lena Elisson. 

Förhindrade: Britta Unander-Scharin, Egon Nilsson. 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning gicks igenom och godkändes. 

3. Föregående protokoll 2018-08-12 godkändes och lades till handlingarna. 

4. Justering av dagens protokoll; Caroline Prabert utsågs till justerare. 

5. Gunnar berättade att kommunen gallrat en hel del på stranden samt 

tagit bort pålarna i vattnet nedanför Floravägen. För att läsa mer om vad 

som planeras finns kommunens skötselplan på deras hemsida. Ett ca 90 

sidors dokument.  

6. Malenskylten: Skylten har tagits ner pga bygglovsfrågan. Gunnar har tagit 

kontakt med kommunen angående detta. När bygglov är klart önskar vi 

återställa skylten på samma plats som tidigare. Gustaf kontaktar MMB 

och diskuterar renoveringen av stolparna. De har redan renoverat själva 

skylten utan kostnad. Föreningen kan givetvis stå för kostnaden för 

renoveringen av stolparna. 

7. Badstegar: Information från kommunen där Marie Eriksson är 

kontaktperson; 15/5 kommer badstege, toaletter och omklädningsrum i 

ordning. Vi önskar tidigarelägga badstegen till 1/5. 

8. Skötsel av strandängar samt återställande av gym i Malenskogen: Gunnar 

och Caroline ordnar möte med kommunen fredag 10/5. 

9. Årsmöte planeras 23/7, alternativt 25/7 18.00 i kommunhuset. Karin 

frågar om tillgänglighet till lokalen. Caroline författar kallelse till 

årsmötet. Vi talade om att bjuda in den nya kommunstyrelse-

ordföranden, då det blivit skifte efter valet. Ordförande är nu Johan 

Swanstein Olsson, moderat politiker. 

10. Ekonomi: Yen redovisar intäkter. 

11. Hemsidan: Gustaf funderar på hur man skulle kunna få ett automatiserat 

nyhetsflöde för relevant information på vår hemsida.  

12. Att göra lista:  

a. Gunnar och Caroline ordnar möte med kommunen.  

b. Gustaf kontaktar MMB. 



c. Karin tar kontakt med kommunen angående bokning av 

sessionssalen till årsmötet.  

d. Gunnar kontaktar Johan Swanstein Olsson och frågar om han kan 

tala på årsmötet 

e. Caroline författar kallelse till årsmötet. 

f. Gustaf funderar på nyhetsflödet på hemsidan. 

Nästa möte 2:a eller 3:e juni hos Gunnar. Att bli bekräftat. Ordföranden 

förklarade mötet avslutat. 

Tack för finaste påskkaka! 

 

Vid protokollet: Lena Elisson 

 

Justeras: Caroline Prabert 

 

Ordförande: Gunnar Ericsson 


