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Styrelsen för Arilds Byalag får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret den 23 mars 2008 – 
den 11 april 2009 inkl. räkenskapsåret 2008.  
Verksamheten har, under året som gått sedan föregående Föreningsstämma, bestått av alla de sedvanliga aktiviteterna, 
men i övrigt dominerats av de i förra årets verksamhetsberättelse beskrivna reparationerna av Lockens Grund och 
Simbassängen.  
I stället för att följa den traditionella kronologiska modellen för vår verksamhetsberättelse kommer den att bygga på 
resultatet av det samarbete med olika parter, utan vilket verksamheten varit omöjlig att bedriva. 
  
Arilds eget Byaråd bestående av ordförandena i våra fem aktiva föreningar, Byalaget, Vägföreningen, 
Hamnföreningen, Tennisklubben och Sjöhästen med Miljörådets sammankallande ledamot Göran Oldén som 
sekreterare, har träffats tre gånger under året. Förutom informationsutbyte har behovet av en gemensam syn på Arilds 
framtidsutveckling och ett fördjupat samarbete med Kommunen och andra för byn viktiga aktörer diskuterats. 
 
Höganäs Kommun kallar två gånger om året samtliga byaföreningar i kommunen till vad som kallas ”Kullabygdens 
Byaråd”. Värdskapet cirkulerar och i höstas hade Arilds Byalag glädjen att få välkomna alla till ett trevligt och 
uppskattat möte på Rusthållargården. En presentation av Arild och alla våra aktiviteter gjordes av företrädare för alla 
våra föreningar med hjälp av ett fint bildspel, som komponerats av Jan ”Bolle” Eriksson. 
Som uppföljning har vi i Arilds Byaråd beslutat inbjuda den politiska ledningen för Kommunen till Arild för att 
tillsammans med oss göra en praktisk genomgång av våra olika ansvarsområden, önskemål och behov genom att göra 
en ”Byavandring” tillsammans.  
 
Kullabygdens Byaföreningar - som direkt följd av dessa träffar med övriga byaföreningar har Arildsborna erbjudits 
möjligheter att gå med i ett el-avtal med Öresundskraft, som förhoppningsvis leder till lägre elkostnader. Det har 
också lett till samarbete mellan olika byaföreningar kring  
- utbyggnad av rid- cykel- och vandringsleder t.ex. cykelväg Brunnby - Nyhamnsläge  
- teaterresor ss. ”La Traviata” på Malmö Musikteater med Jonstorps Byalag 
- sport med bouleutbyte med Mölle, träbåtsregatta i Skäret, tennis genom Arilds Open 
 
Brunnby Församling – vi är glada över det arbete med vidhängande kostnader som lagts ner på att renovera golvet i 
Arilds Kapell, som är en så viktig del av vårt kulturarv. Byalaget deltog efter bästa förmåga, tillsammans med flera 
byinvånare, med bidrag till ”Kapellfonden”. Återinvigningen manifesterades av Byalaget genom att, i samband med 
”Adventsvandringens” avslutande luciakonsert, överlämna en inramad kopia på det dokument på latin, där Arild 
nämnts för första gången i skrift. Dokumentet hade spårats till Vatikanen av Byalagets kassör, Sverker Johansson,  
sedan han undrat över ursprunget till den text, som finns målad av Gisela Trapp på det Katolska Kapellets vägg. 
Kapellet var fyllt till sista plats, vilket ledde till att ”Kapellfonden” berikades med ca 1400 kr av givmilda bybor. 
 
Maria Församling i Helsingborg – Som ägare till ”Mor Cilla” är församlingen en av våra viktigaste 
samarbetspartners och samtidigt en betydelsefull aktör för bevarandet av detta för Arild så viktiga kulturarv. Det har 
varit ett år som präglats av tveksamhet beträffande Mor Cillas framtid p.g.a. myndighetskravet på 
handikappanpassning m.m. Vi kunde andas ut när beskedet kom att stänga lokalerna för ombyggnadsarbeten, vilket 
betydde att man valt att genomföra den föreskrivna anpassningen i stället för att avyttra fastigheten. Under året som 
gått har vi kunnat njuta av de underbara lokalerna i samband med Byafolkets Afton, som denna gång genomfördes 
utan inhyrd underhållning men väl med underhållning av egna både sångare och historieberättare, Adventsvandring 
med utställning av från byborna inlånad Arildskonst och sist men inte minst har, utanför Byalagets regi, den 
pånyttfödda Måndagsklubben och den uppskattade vinprovningen fått ha sina möten på Mor Cilla. 
 
Katolska Församlingen i Helsingborg – Tack vara Sverker Johansson har Arildsborna vid flera tillfällen fått besöka 
det Katolska Kapellet och de tillhörande husen, som alla ingick i den donation som Gisela Trapp gjorde till den 
Katolska Församlingen. Samarbetet kulminerade Påsken 2008 när vår kyrkoherde i Brunnby, Mikael Hoff, med 
Sverkers hjälp, lyckades utverka sin katolske kollegas tillstånd att få hålla Passionsmässa i det Katolska Kapellet i 
stället för i St. Arilds Kapell, som var stängt för renovering. Det blev en mycket uppskattad stund i det överfulla lilla 
kapellet och nu hoppas vi att samarbetet kommer att leda till att man den kommande sommaren skall kunna erbjuda ett 
par mässor. 
 
Kullabygdens Hembygdsförening – Byalaget har i några år inte varit medlem i denna för vår bygd så viktiga 
förening. Fr.o.m. 2009 är vi åter medlemmar och vi ser fram emot ökat samarbete kring Arilds framtida bevarande.  
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LEADER – EU´s Landsbygdsutvecklingsprogram erbjuder stora möjligheter till samarbete mellan aktörer från 
offentlig, privat och ideell sektor i projekt av olika slag för att aktivera och utveckla landsbygden. Byalaget har under 
det gångna verksamhetsåret haft god insyn i arbetet med att etablera LEADER Skåne Nordväst Södra genom att 
Göran Oldén och Claes Ståhle ingått först i interimsstyrelsen och sedan i den nyetablerade styrelsen. Projektidéer 
måste nu komma fram som grund för ansökningar om pengar ur den pott på ca. 8 milj. per år som tilldelats hela detta 
område.  
 
Näringslivet – vi har haft glädjen av ett fint samarbete med näringsidkarna i vår närhet, inklusive våra många duktiga 
konstnärer och konsthantverkare. Över 40 sponsorer har stött Arildsdagen, Simskolan, Midsommarfirandet, 
Byafolkets Afton i oktober, Adventsvandringen m.fl. genom att skänka lotterivinster och produkter för försäljning. 
Nästan lika många företagare stödjer vår hemsida genom annonsering, vilket möjliggör framtagningen av en ny och 
läsvänligare hemsida med ett nytt domännamn: www.arild.se . Coco Belfrage och hans företag, Blue Ocean, har, som 
så ofta förr, varit mycket generösa i samband med insamlingen till reparationerna av Lockens Grund och 
Simbassängen, medan Jan-Olof Tegnesjö och hans företag Penetron har varit otroligt behjälpliga med både arbete och 
material. Monica Oldsberg har genom sitt företag ”Oldsbergs Ost” stöttat oss i många sammanhang genom härliga 
lotterivinster, men även simbassängen har fått hjälp genom ett rabatterbjudande till alla som kunde visa upp en 
säsongsbiljett för bad i bassängen. Ett stort tack till alla sponsorer, som visat intresse för Arild genom sitt stöd i olika 
former. 
 
Röda Korset – har vid två tillfällen hållit kostnadsfria utbildningar i hjärt- lungräddning och användning av 
defilibrator för ett 30-tal bybor. Kurserna har initierats av Byalaget som ett led i vår ambition att skapa en viss 
beredskap för snabb hantering av akuta situationer i väntan på ambulans. Nästa steg blir nu att Rusthållargården, 
Hamnföreningen och Byalaget delar på kostnaderna för inköpet av en defibrillator, som kommer att sättas upp på 
Rusthållargården. Kostnaden beräknas till ca 17 000 kr 
 
Byalagets medlemmar – samarbetet med Arildsborna är ändå det allra viktigaste. De både fysiska och ekonomiska 
uppoffringar som gjorts och görs för byns och dess invånares trevnad är ingenting annat än imponerande och tas av 
styrelsen som intäkt för att det arbete som läggs ner av ledamöterna uppskattas. Det syns inte minst på den höga 
närvaron på de olika aktiviteter, som erbjudits under året och på de generösa bidrag som kommit in för att möjliggöra 
finansieringen av kostnadskrävande underhåll och renoveringar av badplatser, simbassäng, boulebanor, lekplats etc. 
Så t.ex. har hälften av våra 300 betalande medlemmar skänkt sammanlagt 45 000 kr utöver medlemsavgiften, mellan 
30-50 av de åretruntboende Arildsborna deltog i vinterhalvårets fredagsträffar i Rusthållargårdens Drängstuga och de 
5-6 vinprovningar som några entusiaster arrangerat i samverkan med Kaj Zaar och Mor Cilla, 70-talet deltog i 
Byafolkets Afton på Mor Cilla i oktobermörkret, över 100 njöt av Adventsvandringen i början av december, mellan 
15-20 jobbade med januariröjningen av Klötet och vårstädningen av byn, ca 200 dansade kring Midsommarstången, 
250-talet njöt av Arildsdagens kvällssupé på Hamnen, 35-talet barn har lärt sig simma och tagit märken på Simskolan, 
ca 50 personer i genomsnitt per dag har njutit av sol o bad i bassängen, 10-15 bouleentusiaster har spelat på tisdagar 
och torsdagar men vill ha fler, 30-talet åkte med till Malmö för att gå på opera, för att inte nämna eldsjälarna som 
jobbat med renovering av Viktors Kiosk, upprustning av lekplatsen, målning och skötsel av bassängen, framtagning 
av affischer, flagghissning, den nya hemsidan och mycket, mycket mera.  
Särskilt hedersomnämnande och tack förtjänar vår egen miljökämpe och ”sopgubbe”, Lars Hjörne, som nu med 
ålderns rätt dragit sig tillbaka från 11 års frivilligt skräpinsamlande, tömmande av vissa papperskorgar både där dom 
råkat finnas och där dom borde ha funnits. Detta har skett tre gånger om dagen i samband med Lars´ hundpromenader 
och kunskapsinhämtande om vad som sig i byn tilldragit haver. Det har blivit en arbetsinsats på i storleksordningen 
1,5 timmar om dagen 300 dagar om året i 11 år eller nästan 5000 timmar. Baserat på 150 kr i timmen, som kommunen 
skulle ha debiterat ut, motsvarar denna insats en donation på 750 000 kr vilket är värt att uppmärksammas. Stort tack 
till Lars och alla ni andra som hjälpt till att få Arild att leva! 
Föreningsstämma på Rusthållargården den 11 april kl 11.00 – avslutar ännu ett händelserikt verksamhetsår. 
 
Arild den 30 mars 2009 
För styrelsen 
 
____________________  ________________________     _______________________ 
Claes K Ståhle, ordf. Ulf Arthursson, v. ordf. Sverker Johansson, kassör 


