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§ 1 Mötet öppnas 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av sekreterare och justeringsperson att jämte ordf. justera 

dagens protokoll 
 Till sekreterare valdes GA och till justerare LJ 
 
§ 3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes 
 
§ 4  Genomgång av föregående protokoll 
 Protokollet genomgicks och godkändes 
 
§ 5 Ekonomisk lägesrapport per okt. 2009, inkl. resultat från 

kapellinsamlingen (bil. 1)   
 SJ redovisar den ekonomiska ställningen enl. bilaga. Nettobehållningen 

per 09 10 16 är 143.129 kr.  
 
§ 6 Förslag till arbetsordning och checklista för Arildsdagen, 

Simskolan och övriga större aktiviteter. 
 Är under utarbetande och redovisas vid nästa styrelsemöte. 
  
§ 7 Investeringsprogram – lägesrapporter  

- Bassängen – fogning 
Nuvarande fogning på bassänkantens ovansida är ca 50 år och sprickor 
har uppstått som medför risk för frysskador. 
UA har erhållit offert fr. Rexman AB i Ingelsträde, för uppsågning och 
fogning till ett pris av 4.000 kr + moms. 
Styrelsen beslöt att antaga offerten. Ansvarig UA. 
UA har sammanställt ett underlag till en skrivelse till kommunen 
avseende bassängen, som kan tjäna som underlag för ansökan till 
kommunen om bl a gummiasfalt runt bassängen. 
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-     Lockens Grund 
Betong inhämtad och UA kallar till ett arbetspass för gjutning. 
Ny badstege måste införskaffas. UA ansvarar för inhämtande av offert. 
 
- Kioskkommittén – lägesrapport JE 
Vatten till kioskerna kan troligen ordnas via Rusthållargårdens 
anslutning till fontänen.  
Klinkergolv behöver läggas i den vita kiosken.  
JE undersöker med Max och Marianne Garsten betr. vilka 
bestämmelser som gäller för kioskverksamhet. Vid nästa styrelsemöte 
beslutas om kontakt skall tas med tillståndsmyndighet för 
kompletterande klarläggande. Beslut tas då också om styrelsen skall 
inbjuda medlemmarna att inkomma med förslag på aktivitet i kioskerna 
och anmäla ett eventuellt intresse att bedriva någon verksamhet under 
sommarmånaderna samt om eventuell annonsering skall ske. 
CKS kontaktar Höganäs turistmyndighet för info om deras inställning 
till kioskproblematiken. 
LJ föreslog att Byalaget bör diskutera och komma med en idé om vad 
man vill använda kioskerna till. 
 
- Flaggstångsdonation – invigning 
Ny kula och ny flagglina införskaffad. Fällning och resning av 
flaggstången sker den 21 oktober. 
Flaggstången inviges med Byalagsflaggan och signalställ den 5 
december kl 14.00 i samband med Adventsvandringen. 
JE ansvarar för att signalstället hämtas hos Göransson. 
 
- Möte med HK AU – genomgång av protutdr. från AU  
CKS genomgick protokollet och följande beslutades: 
Punkt 1-3. UA ansvarar för inbjudan till Magnus Swederberg 
Tekniska Förvaltningen att besöka Lekplatsen o samtidigt 
diskutera övriga frågor som berör TF 
Punkt 5-9 CKS informerade om sina kontakter med HK o Posten 
och fortsätter dessa för att komma fram till riktlinjer för Postens 
underhåll o skötsel. Han informerade också om kontakter med 
Swebus, som erbjudits att disponera toiletten mot en månadshyra 
på ca 500 kr. om Posten samtycker. CKS fortsätter förhandlingarna 
med Swebus o Posten. 
Punkten 12. Beslöts att bevaka HKs framtagning av policy. 
Punkt 13. Ansökan om bidrag ansågs överspelad. 
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Punkt 17. Ansökan om bidrag till asfaltsgummiplattor skall 
inlämnas före mars 2010 för att ansökan skall kunna behandlas i 
budgetprocessen för 2011. UA begär in offerter. 
Punkten 18 om Klötets underhåll hade missuppfattats. CKS klarar 
ut missförståndet i sitt svar till HK. 
CKS besvarar skrivelsen till HK. 
 
- Bidragsansökningar 2010-11 
Se ovan avseende asfaltsgummiplattor. UA bevakar behovet av 
ytterligare ansökningar i samband med mötet kring Lekplatsen.  

 
§ 8 Program hösten 2009 – våren 2010 - uppdatering KB 

- Temadagar, teaterresa, etc.  
SJ föreslår att information om gamla Arild sker i Studiecirkelform.  
LJ framskaffar boken ”Ramlösa förr och nu” och kontaktar  lämpliga 
studieförbund. 
JE kontaktar Hembygdsföreningen. 
SJ kontaktar Krister Thelin betr lämplig ingångsväg till universit och 
kontkatperson. 
 
- Byafolkets Afton – lägesrapport KB 
Avhölls den 17 oktober, med 38 deltagare, med god mat och god 
stämning. 
 
- Adventsvandring 5 december– lägesrapport SJ / LJ 
SJ tar initiativ till insamling av föremål till den maritima utställningen. 
Glögg kommer att serveras i vita kiosken. Korv serveras i hamnen. 
Lucia i kapellet. Ansvariga LJ och SJ. 
Program redovisas vid nästa styrelsemöte. 
 
- Teaterresa ”Carmen” 100116 – lägesrapport CKS/KB 
Resan till Helsingborg sker antingen med Skånetrafiken eller med 
abonnerad buss och ett paketpris. CKS undersöker båda alternativen.     
I samband med resan arrangeras måltid samt i teaterpausen kaffe och 
kaka. 
 
-    Fredagsöl 
Start efter trettonhelgen. 
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§ 9 Miljögruppen – landsbygdsutvprogr. LEADER GO   

GO informerade om ett ev. Leaderprojekt gällande vandringsled 
från Höganäs till Ängelholm. 
 
GO informerade också om vilka möjligheter som finns rent 
generellt för allmänna samlingslokaler och återkommer efter en 
undersökning om ytterligare möjligheter finns. 

 Rapporten ”Information om investeringsbidrag till allmänna 
samlingslokaler” kan hämtas ner på boverket.se 

 
 Beslutas att en arbetsgrupp, Byahusgruppen, tillsättes för att utröna 

möjligheterna till ett samligshus. Gruppen består av GO, 
sammankallande, CKS, SJ och Bertil Elvefors inbjudas att ingå. 

 
 
§ 10 Hemsidan, lägesrapport JE 
 JE redovisar Hemsidegruppens möte den 18 oktober. Kontakt har tagits 

med Malmö Högskolas vicerektor. I övrigt se bilaga. 
 
§ 11 Datum för extra möte om Byalagets framtid.  
 På fredagsölsmötet den 15 & 22 januari inviteras deltagarna till ett kort 

brainstormingsmöte. Ansvarig GO. GO återkommer med förslag på 
upplägg vid nästa styrelsemöte. 

  
§ 12 Övriga frågor 

- Möte med Kullabygdens Byaråd – nästa möte i 
Nyhamnsläge 

CKS distribuerar mötesnoterigar 
 
- Hamnteater – referensgruppsmöte -  CKS  
5 hamnar finns nu som är intreserade, vilket är en 
grundförutsättning för ett genomförande. 

 
- Julbrev 
CKS skriver ett julbrev där bl a tas upp en uppmaning till 
medlemmarna att inkomma med idéer om kioskernas användning, 
samt projektet om Arild ”Förr och Nu” 
 

§ 13 Nästa möte 
 9 november kl 0900 
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§ 14 Mötet avslutas 
 CKS tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 Arild den 19 oktober 2009 
 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle  Lena Janson 


