
 

Föreningen Malenbo kallar till årsmöte  

torsdagen Den 16 juli 2020 kl 18.30 

i Båstad kommunhus, sessionssalen 

Alternativt via videolänk: Join Zoom Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/87447356568?pwd=bTFTT2g0YVIvT2gyRWJITDJKN3V6dz09  

 

Med rådande Coronapandemi, väljer vi att hålla mötet både i kommunhuset, där vi kommer sitta 
med rekommenderat säkerhetsavstånd, samt via videolänk, så att man kan koppla upp sig och 
lyssna. Det går utmärkt att ställa frågor både i salen samt om man är uppkopplad via video. Vi 
kommer inte att ha någon kaffestund efter mötet i kommunhuset i år, för att inte riskera något. Vi 
sparar det till nästa år. 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida: www.malenbo.se  Likaså finner ni där 
mer detaljerade instruktioner om hur man kopplar upp sig via zoom. Årsmötet med övrig 
information enligt nedan beräknas pågå från 18.30 till 19.45.  

Program  

18.30 – 19.00   Ingen inbjuden talare i år, utan vi har istället tagit reda på fakta om 
Köpmansgateprojektet som vi kommer dela med oss av 

19.00 – 19:45 Årmötesförhandlingar samt övrig information 

 

Anmälan på epost arsmote@malenbo.se  eller på Föreningen Malenbos hemsida www.malenbo.se 

senast den 14 juli. Ange antal personer och om ni avser delta på kommunhuset eller via video. 

Vad har vår förening åstadkommit genom åren och därmed Ditt medlemskap bidragit till?                       

Läs några axplock på nästa sida. 

Glöm inte att betala Din medlemsavgift före årsmötet med hjälp av nedan bankgironummer (se 

nästa sida), eller swisha till: 123 350 17 49 

Varmt Välkomna!   

Styrelsen Föreningen Malenbo  www.malenbo.se 

 

Om Du känner att Du vill vara med och påverka är Du mycket välkommen att 
höra av Dig till någon i styrelsen. Vi söker för närvarande en kassör. 
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Det här har vi och tidigare styrelser jobbat med under åren. Vi hoppas Du också 

vill vara med och påverka.  

 Under tidigare år har föreningen tillsammans med Båstads kommun bland 

annat byggt en badbrygga (Tångbryggan), en utsiktsplats vid Malens 

Havsbad samt bänkar och grillplatser i strandområdet. 

 På senare år även boulebanan vid Tångbryggan tillsammans med 

kommunen. Vi diskuterar nu även ett tennisplank. 

 Kontakt gentemot Bjärekraft vid fiberprojektet 

 Uppsättning av vindskydd på Tångbryggan 

 Uppsättning av belysning av träd nedanför Kungsbergsvägen 

 Renovering av portalen (bilden på andra sidan) och uppsättning av 

densamma. I år har den renoverats varsamt av en kunnig dam från Torekov 

 Årliga möten med kommunen för att påverka och föreslå förbättringar, vad 

gäller strand, bryggor, trafikproblem etc 
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