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Närvarande: Lena Jansson, Vägföreningen 
  Göran Oldén. Byalaget, Miljörådet 
  Arnold Stifors, Sjöhästen 
  Henrik Wachtmeister, Tennisklubben 
  Claes Ståhle, Byalaget, sammankallande 
Förhindrad:  Göran Elsmén, Hamnföreningen 
___________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 CKS hälsade alla välkomna och bjöd in till kaffe i trädgården. 
 
§ 2 Val av ordf. och sekreterare för mötet samt justeringsperson att jämte 

ordf. justera dagens protokoll 
 CKS ordförande, GO sekreterare och LJ justeringsperson 
   
§ 3 Byalagets lägesrapport 5min  CKS 

Byalagets årliga evenemang som Arildsdagen, midsommarfirande, 
adventsvandring, byafolkets afton, simskola mm. har fungerat väl och 
uppskattats. 
En ny flaggstång, som skänkts av Björn Widell, har satts upp på 
bussplan vilken medelst flaggspel ska signalera när särskilda evenemang 
pågår i Arild. Förestående investeringar är ny plattläggning vid 
bassängen, efterjustering av betongarbetena vid Lockens grund samt 
upprustning av lekplatsen. Då Likviditeten är god kommer dessa planer 
kunna genomföras med egna medel. 
Nya projekt är ett ”Nostalgiprojekt” där det bl.a. är tänkt att äldre 
Arildsbor ska intervjuas och dokumenteras om gångna tider samt ett 
”Maritimt tema” där Arilds historia som fiske- och sjöfartsbygd visas på 
Mor Cilla i samband med kommande adventsvandring. 
Vinterns fredagsöl på Rusthållargården startar eventuellt i november 
men gör i så fall ett uppehåll under julbordstiden. 
Byafolkets afton blir den 17 okt. kl 19 på Mor Cilla och årets 
Adventsvandring är planerad till den 5 dec.  Dessförinnan kommer en 
viltmiddag att planeras på Rusthållargården. 
  

§ 4 Vägföreningens lägesrapport 5 min  LJ 
 Vägföreningen har efter stora investeringar i bl.a. asfaltering haft ett 

förvaltande år och samlar i ladorna för framtida investeringar i 
vägunderhåll.Fokus har i stället legat på att försköna Arilds allmänna 
platser. Bl.a. har nya stiliga parkbänkar satts upp på strategiska platser och 
räcken,  papperskorgar mm. som har haft allsköns kulörer har målats i 
en enhetlig mörkgrön kulör. Vägföreningen kommer även i fortsättningen 
att engagera sig i förskönandet av Arilds allmänna platser.  

  
§ 5 Hamnföreningens lägesrapport 5 min GE 
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 Hamnföreningen har haft ett möte med Höganäs kommun angående 
 hamnens framtid vilket är av intresse för alla Arildsbor. Tyvärr kunde 
 ingen från hamnföreningen delta i mötet varför rapport om detta får 
 anstå till senare tillfälle. 
 
§ 6 Miljörådets lägesrapport 5 min   GO   
 Miljörådet som är tänkt att fungera som rådgivande konsult till övriga 
 föreningar när dessa planerar åtgärder som rör natur- och kulturmiljön 
 samt estetiska avvägningar har under året haft 3 uppdrag: utplacering 
 av parkbänkar, placering av flaggstång samt tankar om en upprustning 
 av bussplan. 
  
§ 7 Tennisklubbens lägesrapport 5 min HW 
 Tennisklubbens tennisskola är populärare än någonsin och har haft 
 rekordmånga deltagare (110 anmälda). Trots detta lyckades man bra 
 med att få tag på kompetenta tränare. 
 Klubbstugan har rustats upp med bl.a. stöd från kommunen och 
 genom sponsring. 
 Nödvändiga investeringar kommer att bli aktuellt för banorna. 
      
§ 8 Sjöhästens lägesrapport 5 min   A S 
 Sjöhästen deltog i arrangerandet av ungdomsseglingen Kullen cup med 

bl.a. en segling i Arild den 26 augusti. 
 Seglarskolan som i år helt drevs i Sjöhästens regi hade 26 elever. 
  En klubbregatta hölls i Arild. 
 En ny motor till följebåt har införskaffats. 
 42 familjer är medlemmar i föreningen. 
 
§ 9 Kort information om Landsbygdsutvecklingsprogrammet 5min       

GO, CKS 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader är en del av EU:s 
landsbygdsprogram med strävan att gå från bidrag till hållbara 
utvecklingsprojekt som gynnar hela landsbygden. 
Leader är en förkortning på franska och betyder ”samverkande åtgärder 
för utveckling av landsbygden.” 
Betydande summor distribueras årligen till de olika LAG-styrelserna i 
respektive område som skall bestå av landsbygd och får inte vara större 
än 100 000 invånare. Vårt område heter Leader Nordväst södra (Göran 
Oldén styrelseledamot och Claes Ståhle suppleant) och vi samverkar 
med Leader Nordväst Norra. Vårt område består av kommunerna 
Höganäs, Helsingborg, Landskrona och delar av Svalövs kommun. Vi 
kommer att årligen investera drygt 9 miljoner i landsbygdsutveckling. 
Varje område är en ekonomisk förening och har en vald styrelse som är 
partssammansatt av företrädare från ideell, privat och offentlig sektor. 
Det är denna styrelse som lokalt fattar beslut om vilka projekt som 
kommer att få pengar. Kravet är att det ska vara ett samverkansprojekt 
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där både ideell, privat och offentlig sektor är inblandad. Det finns alltså 
inte någon politisk styrning utan man utgår från den strategi som tagits 
fram på gräsrotsnivå genom ett antal träffar och seminarier. För vårt 
område har vi 5 stycken utvecklingsstrategier: 1. Det brukade landskapet 
– bevara, utveckla natur och kulturlandskapet. Det kan innebära projekt 
alltifrån vandringsleder till forskning kring en orts historia eller att 
utveckla våra kulturmiljöer. 2. Det goda livet – landsbygdsutveckling för 
hälsa och välbefinnande. Det kan innebära projekt alltifrån lokal 
matproduktion till mötesplatser som bygdehus eller cykel- och ridvägar 
eller sådant som gynnar det lokala kulturlivet. 3. Entreprenörskap – att 
gynna och utveckla möjligheten. Det kan innebära stöttande av 
innovationer, nätverksbyggande, kompetensutveckling eller utbildning. 
4. Tillgänglighet och synlighet – för oss själva och andra. Det kan innebära 
satsningar på turism, lokala varumärken, kartor och informationsskyltar, 
vandringsleder eller tillgänglighet för rörelsehindrade. 5. Återväxten – 
Den sociala grunden för livet på bygden. Det kan innebära satsningar på 
service som mackar, butiker, skola, äldreomsorg, föreningsliv.  
I ett Leaderprojekt står EU för ungefär 50% av kostnaderna, offentlig 
sektor för ungefär 20% och privat och ideell sektor för ungefär 30%. 
Ideell sektor kan betala sin del genom ideellt arbete. 

 Målet med projekten är att det skall skapas nya jobb, fungerande nätverk 
eller i varje fall behålla de jobb man har. Höjd livskvalitet på 
landsbygden är en viktig del. Efter att projekten är slutförda skall helst 
en fortsättning ske på kommersiella grunder. 

 
§ 10 Kort information om Bygdebolag 5min GO, CKS 
 Vad är ett Bygdebolag? 

Sedan 1 januari 2006 kan man bilda så kallade svb-aktiebolag, som är 
vanliga aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning inskriven i 
stadgarna  dvs. vinsten skall istället återinvesteras  i bolaget.  
Ett bygdebolag är ett aktiebolag som ägs av dem som bor i en bygd. En 
ideell förening, byalag, eller dylikt har röstmajoriteten. Både företag, 
föreningar och hushåll kan vara aktieägare. Aktieägarna är medlemmar i 
föreningen. Det är viktigt med många ägare. 
Ett Bygdebolag är en juridisk person som kan sluta avtal, äga fastigheter, 
vara arbetsgivare, vara förhandlingspart, låna pengar, ta risker mm. 

  
 Varför Bygdebolag? 

• Bygdebolagets affärsidé är att stärka bygden, utveckla platsens 
möjligheter och värna befintliga verksamheter. 

• Ideellt i föreningen & riskfyllt i bygdebolaget. 
• Momspliktigt (Kan kvitta ingående moms mot utgående). 
• Bygdebolaget kan söka företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet. 

Bygdebolag har också goda förutsättningar att driva Leaderprojekt eller 
driva projektet vidare när Leaderprojekt upphör. 
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• Kan anslutas till ett Bygdekonto. Dvs. dra nytta av det samlade beloppet 
på bygdekontot för att investera och skapa högre livskvalitet inom 
bygden. 

 
 Vad gör ett Bygdebolag? 

Bolaget konkurrerar inte med befintliga företag i bygden utan utvecklar 
och stödjer dem. 
Verksamheten drivs kommersiellt men ej vinstutdelande. 
Ett Bygdebolag kan ex. tillhandahålla hushållsnära tjänster, få uppdrag 
från vägförening, hamnförening, kommun och länsstyrelse (skötsel av 
grönområden, vandringsleder, badplatser mm), äga och sköta ett 
bygdehus, bygga för seniorboende, rädda kvar bensinstationen, 
närservice, vara researrangör etc.   

 
§11 Kommunens reaktion på ”Arildsmötet” 10 min CKS 
 Arilds byaråd inbjöd i somras Höganäs kommuns arbetsutskott till en 

träff i Arild för att diskutera nödvändiga åtgärder som behövs i Arild 
samt hur det framtida samarbetet ska gå till. Mötet var mycket 
uppskattat från samtliga håll. Arildsmötet har remissats och varit uppe i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Trots att så 
utlovats förelåg, pga fel på Kommunens server, inte något 
protokollsutdrag från AUs möte. Detta kommer att skickas ut snarast. 

 
§ 12 Arildsvisionen 50 min  CKS, GO 

 
TYCK OM ARILD 
Visst tycker vi om Arild men för att Arild ska värnas och utvecklas som vi vill 
måste vi också tycka om Arild. Arilds byalag har därför under vintern påbörjat 
ett visionsarbete kring Arild. 
 
HUVUDSYFTET MED PROJEKTET ”TYCK OM ARILD” ÄR ATT INSPIRERA OCH 

UPPMUNTRA TILL ETT BRETT ENGAGEMANG FÖR ARILDS FRAMTID.  
Mycket av det som tidigare sköttes genom kommunens försorg utförs idag av 
frivilliga krafter. Det innebär att vi också själva bestämmer hur vi vill ha det 
men det innebär också att vi måste ställa krav på sådana kommunala och 
statliga insatser som vi anser oss berättigade till men som inte automatiskt 
tillhandahålls. Byarådet arbetar just nu med att etablera ett bra samarbete med 
Höganäs kommun. Som ett första steg inbjöd Byarådet kommunstyrelsens 
arbetsutskott till Arild för en rundvandring och diskussion om Arilds framtid 
vilket uppskattades från båda håll och kommer att leda till fler möten. 
 
 
FÖRVÄNTAT RESULTAT AV PROJEKTET 
Att en gemensam vision om Arilds framtid formuleras. 
Att vårt arbete i de olika föreningarna ska bli så ändamålsenligt som möjligt. 
Att vi kan ställa berättigade krav på sådana kommunala insatser som det finns 
ett brett stöd för. 
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Att vi på bästa sätt värnar och utvecklar de unika natur-, kultur- och 
fritidsvärden som finns i Arild med omgivningar. 
 
VI HAR PÅ OLIKA SÄTT FÖRSÖKT BESKRIVA PLATSEN ARILD, ARILD SOM 

LIVSMILJÖ OCH ARILDS ROLL I FÖRHÅLLANDE TILL OMGIVNINGEN.  
 
SVAREN HAR SEDAN ATT SORTERAS UNDER FÖLJANDE RUBRIKER:  
Ekonomisk hållbarhet (offentlig och privat service, företagande, boende, 
arbetsplatser, infrastruktur)  
Ekologisk hållbarhet (naturmiljön, kvalitet på vatten, mark och luft, 
utnyttjandet av naturresurser, återvinning)  
Social och kulturell hållbarhet (föreningsliv, mötesplatser, nöjesliv, 
föreläsningar och föredrag, umgängeskutym, sammanhållning, kulturmiljön, 
kulturella aktiviteter, konstnärer och konsthantverkare, samhällsarbete och 
samhällsansvar) 
 
Som exempel ser du nedan vad som framkom vid en träff när vi fokuserade på 
frågeställningen ”Det bästa med Arild” men mer finns naturligtvis att tillägga. 
 
2a Ekonomisk hållbarhet. 
Skutan i Brunnby 
Busstrafiken 
Posten 
Bassängen 
Yrkesfiskarna 
Hamnen 
Förbättrade kommunikationer 
Betänkligt är att allt detta är mer eller mindre hotat av nedläggning.  
 
 
2b Ekologisk hållbarhet 
Håkull 
Havet 
Kullens siluett 
Att vandra utmed havet och kunna kasta sig i detsamma i naturtillstånd 
Att njuta tystnad och stillhet utan trafik och maskinbuller 
Fåglarna 
Nabbaslätten 
Strandhagen 
Tussan 
Morgondoppet 
Promenaderna 
Lockens grund med salta bad och morgondopp utan kläder 
Stillheten, naturen och havet 
Salta bad 
Tystnaden och ron från havet 
Vandringslederna 
Unikt segelvatten 
Visst är Arild fantastiskt och verkligen värt att värna på alla upptänkliga sätt. 
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2c Social och kulturell hållbarhet 
Gammalt fiskeläge 
Gemenskap ”Arildstillhörighet” 
Sjöhästens återuppståndelse 
Lugnet och människorna 
Fin balans mellan utveckling och bevarande av kulturmiljön 
Avslappad sammanhållning 
Arild spännande historia från fiskeläge till konstnärsby (Skagens motsvarighet) 
till dagens sociala mötesplats för oss stressade nutidsmänniskor 
Ett glas vin på Nabbaklipporna 
Fredagspuben 
Vinprovning 
Människorna 
Samhörighetskänsla i byn över alla sociala gränser 
Lekplatsen 
Strands pub 
Kören i Brunnby 
Bra informationsförmedling av byaktiviteter 
Frivilliga insatser för bevarandet av kulturarvet 
Rötterna 
Tennis 
Golf 
Boule 
Kullakonst 
Fantastiskt med detta sociala och kulturella engagemang. 
 
Arbetsprocessen (att vi tycker, tänker, bryr oss, upptäcker och reflekterar kring 
Arild) kommer att vara minst lika betydelsefullt som slutresultatet vilket 
kanske bara består av några meningar eller rent av en slogan som vi kan enas 
om. 
 
För att komma vidare vill vi nu genomföra ett antal utvidgade SWOT-analyser 
(kvaliteter, brister, möjligheter och hot) enligt nedan. 
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Beskriv Arild med högst 3 meningar. 
Vad är bra med Arild? 
Vad saknas och vilka brister finns i Arild? 
Vilka kvaliteter ska oundgängligen värnas? 
Hur samspelar och vilken roll har Arild i förhållande till omgivningen.  
Hur vill vi att Arild ska utvecklas? 
Vilka hinder finns för utveckling? 
Hur kan vi värna kvaliteter och påverka utveckling? 
 
Dagens möte i Byarådet drog ut på tiden och vi fick endast en kort stund på oss 
att fokuserade på frågeställningen: 
 
Vad saknas och vilka brister finns i Arild? 
Åldersstrukturen. Brist på barnfamiljer och yrkesarbetande 
Arbetstillfällen 
Seniorboende 
Hantverkspool 
Bilpool 
Stora vägen dåligt underhållen 
 
Projektet Arildsvisionen kommer att fortgå på olika sätt och ett stormöte med 
alla Abildsbor planeras längre fram i tiden. 

 
 
§ 13 Övriga frågor 
 Inga 
  
§ 14 Nästa möte 
 Bestäms vid senare tillfälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Göran Oldén  Claes Ståhle  Lena Jansson 
 Sekreterare  Ordförande  justeringsperson 

 


