Möte med Båstad kommun 10 Maj 2019

Närvarande:
Marie Eriksson – Park- och Gatuchef, Teknik och Service
Hans Paganus – Fastighets- och Fritidschef, Teknik och Service
Gunnar Ericsson – ordförande Malenbo
Caroline Prabert – vise ordförande Malenbo
Gunnar började med att tacka för det som kommunen utfört under året såsom förbättringar
på stranden där man kört dit en stor mängd sand, man har planterad strandråg för att binda
sanden. De gamla hövderna är borttagna och man har satt upp kastanjestaket.

Stranden och sandflykten
Som vi tidigare konstaterat är problemet med sandflykten störts närmast Österrike och
minskar ju längre österut man kommer. Detta pga piren som byggdes på 60-talet. Det blir
som en sandficka vid Skansen. När man har sand att ta där gör man det och lägger den hos
oss. Vissa år finns det sand att hämta, vissa inte. I år har detta alltså skett och åtskilliga
lastbilslass har transporterats till oss.
Kommunen bevakar stranden och ser hur den beter sig. Västra siden om tångbryggan är ett
bekymmer då det är så dyigt där. Man kommer inte längre jobba med att ta bort tång där, då
deras maskiner kör fast. När det blivit klagomål har man fått hyra en bandmaskin som kört
bort tången.

Trafikproblem på Köpmansgatan:
En cirkulationsplats kommer byggas i korsningen vid optikern och Magasinet, där
Fridhemsvägen går upp mot Ängelholmsvägen. Cykelvägen kommer bli dubbelriktad och
Köpmansgatan smalare. Trottoaren kommer plattläggas, så det tydligt framgår att det är för
fotgängare. Övergångställena kommer höjas upp något samt flyttas och anpassas efter där
de bäst behövs. Det får dock ej finnas alltför många, så ibland kommer man säkert tycka att
det fattas något. Sjövägen och Nybovägen kommer att enkelriktas då de ligger närmast
skolan. Man kommer bygga ett vänstersvängskörfält vid Rivieravägen för att göra det
säkrare. Hans talade med entusiasm om de olika planerna och sa det kommer bli mycket bra.
Mer information kan hittas på kommunens hemsida under fliken kommun och politik.

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 har tidigare diskuterat bommar etc för att hindra trafik, men då detta även hindrar
servicefordon, är det svårt att genomföra. Vi diskuterade idag andra lösningar såsom
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möblering med fler bänkar etc, för att tydliggöra att detta är en väg för fotgängare och
cyklar.

Boulebanans skylt:
Vi tog upp frågan om en skylt som visar att boulebanan är uppförd och finansierad av
kommunen tillsammans med föreningen Malenbo. Detta diskuterades även förra året. Vi
beslutade att Gunnar skulle sända förslag på texten och skyltens storlek samt var den skall
placeras mer exakt, och sända till Marie för godkännande, så att den sedan kan komma
upp. Skyltens storlek måste vara mindre än 1x1 m då detta skulle fordra ett bygglov.
Förslaget på texten är:
Boulebana uppförd 2017 av
Båstads kommun i samarbete med
Föreningen Malenbo

Tennisplank
Anteckningarna från förra året, stämmer bra överens med vad vi sa på dagens möte:
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 villaägarna. Det är erfarenheten från den tidigare placeringen ovanför
lekparken väster om Malenbadets parkering.
De skulle tänka på detta och titta på kostnader och placering av ett eventuellt plank.

Datum för badstegarnas utsättning samt upptagande:
Datum för utsättning av stege samt öppnande av omklädningsrummen är i regel 15 maj och
upptagning/stängning den i september. Vi hade önskemål om en längre badsäsong än så vad
gäller stegarna enbart. Gunnar tackade för att så hade skett i vår, efter att han frågat om
detta.
Marie förklarade att anledningen till de satta datumen är att kommunen är extra belastade i
april. Då inte resurserna är fler vid den tiden, är det svårt att hinna allt. Om vi senarelägger
datumet för upptagandet till dess att höststormarna sätter igång, kan det bli att de får rycka
ut akut för att ta upp stegarna, så att de inte förstörs i stormen. Det är också en anledning till
att datumet satts så pass tidigt.
Gunnar sa att vi kommer ta upp frågan med politiken också vilket Marie tyckte var en bra idé
då de i så fall kanske kan få fler resurser.

Malenskylten/portalen
Förra året fick vi i föreningen fria händer att förändra placeringen av portalen samt ordna
med renovering. Skylten hade ju varit dålig ett tag och till slut fallit ned. Då stigen från den
gamla stationen, där skylten stod, inte, av naturliga skäl, används lika mycket längre, tyckte
vi att den skulle flyttas till en plats där den blev mer synlig. Caroline tog kontakt med
föreningen Gamla Båstad, för att i samråd med dem besluta om en ny plats. Styrelsen
(Gustaf Lindskog) ordnade också med renovering av skylten, som MMB tog på sig utan
kostnad. Vi var mycket tacksamma för det.
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Portalen sattes upp i hörnan Hallandsvägen/Havsbadsvägen, men parken och gamla
”läkarvillan” i bakgrunden.
Kommunen kontaktade oss och påpekade att bygglov måste ansökas då man flyttat den till
ny plats. Detta hade kommunen inte heller tänkt på när vi diskuterade flytten. Därmed blev
de tvungna och ta ned själva Malenskylten med omedelbar verkan, men stolparna kunde
lämnas kvar. Där är vi nu idag.
Vi tog upp frågan igen och Marie lovade söka bygglov för skylten och när det är klart kan vi
återigen sätta upp skylten. Platsen vi valt godkändes.
Stolparna är också i behov av renovering. Styrelsen har vid sitt förra möte beslutat att ta
kontakt med MMB och få ett kostnadsförslag på vad det kostar.

Utegymmet i Malenskogen
Goda nyheter: Det är beslutat att ett nytt utegym kommer börja monteras den 28:e maj och
bli färdigt snart därefter. Materialet kommer vara limträ som är hårdlackerat. Mycket
tåligare än vanligt trä. Vi blev mycket glada för den goda nyheten.

Grillplatserna
Kommunen ser över grillplatserna varje år. Man kommer byta ut de ringar av betong som
gått sönder. De nya har Båstadloggan på sidan.
Man har tittat på flera olika modeller av grillar, men man har en budget att hålla sig till.
Andra modeller är dyrare.
Alla grillplatser kommer att vara utmarkerade på Båstadkartan.

Caroline Prabert 26 Maj 2019
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