Årsberättelse 2019-2020 föreningen MALENBO
”För ett bättre MALEN”
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex styrelsemöten samt ett möte med kommunen för
våra prioriterade frågor.
Senaste årsmötet höll vi i kommunens sessionssal med ca 45 deltagare.
Årsavgiften har under verksamhetsåret varit oförändrad på 150 kr.
Antalet medlemmar är ganska oförändrad och är idag ca 165 st.
Detta är glädjande, men vi kan bli fler vilket vi jobbar för.
Vi har delat ut 750 kallelser i brevlådorna och annonserat i dagspress, på Facebook och i Bjäre Nu.
Vi hoppas på en ännu bättre uppslutning detta år.

Aktuella frågor som vi drivit under verksamhetsåret:
Sandflykt & Bryggor - en mycket viktig fråga
Mycket har gjorts, hövderna bortplockade. Sandinfordran, strandråg planterats, ”kastanjestaket ”
uppsatta. Ålgräs har planterats i Laholmsbukten, begäran om trätrallor till Tångbryggan för att underlätta
för funktionshindrade. Kommunen samarbetar också med Länsstyrelsen i frågan om sandflykt.

Ombyggnad av Köpmangatan:
Vi har fått information om vad som gjorts, se separat dokument.

Nöjeskörning på Strandpromenaden:
Inga åtgärder är vidtagna? Vad händer? Man kör ner till grillplatsen vid Tångbryggan. Tar en sväng för att
se på husen längs Strandpromenaden, etc. Man saknar medel för åtgärder.

Boulebana – Plats för upplysningsskylt
Förslag: Stigen från Strandpromenaden till Boulebanan

Träff med Marie är bokad V31 för detta.
Datum för Badstegarnas utsättning samt upptagande
Många anser att dessa borde ut tidigare och upp senare än som det är nu.
Ut mitten av april och upp mitten av november.

Malenskylten ”Den gamla portalen”
Skylten är nu målad av Johanna Pettersson från Torekov och återuppsatt av MMB, efter en sanslös
historia och mycket arbete.

Övrigt
Vi önskar att fler vill vara med och jobba för ett bättre liv på MALEN, Föreningen behöver nya krafter,
framför allt en kassör, så alla ni som vill hjälpa till på något sätt, kontakta oss i styrelsen.

Malen, 2020-07-15 Gunnar Ericsson, ordförande

