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 Gunnar Andréen, sekr    Ulf Arthursson, 
 Kristina Bergwall   (anmält förhinder) Jan Erikson,  

Lena Janson,           (delvis)  Sverker Johansson 
Cathrine Lundgren  (anmält förhinder) Göran Oldén (delvis) 

 Claes Ståhle, ordf.  
 

§ 1 Mötet öppnas 
 CS öppnar mötet 
 
§ 2 Val av sekreterare och justeringsperson att jämte 

ordf. justera dagens protokoll 
 GA valdes till sekreterare och UA till justeringsperson. 
 
§ 3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes. 
 
§ 4  Genomgång av föregående protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomisk lägesrapport per dec. 2009, förslag till budget 

2010 
 SJ redovisade den ekonomiska ställningen per den 16/12.  

Budget diskuteras vid nästa styrelsemöte i januari. 
Kostnader för olika projekt skall lämnas till SJ 
Sponsorfakturor avseende hemsidan 2009 utsändes före 
årsskiftet. Fakturor  
avseende 2010 utsändes efter att den nya hemnsidan blivit 
klar. 

 
§ 6 Investeringsprogram – lägesrapporter  

- Bassängen – val av entreprenör UA 
- Vi saknar fortfarande ett anbud från RHB Entreprenad. UA 

kontaktar dessutom TJ Entreprenad om intresse att lämna 
anbud. 
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- Lockens Grund – badstege val av entreprenör   UA 
Beslut tas vid nästa möte när ytterligare ett anbud inkommit 
från Smeden i Väsby. 

 
 

- Kioskkommittén – klinkergolv, 
verksamhetsbestämmelser mm  -  lägesrapport JE 

JE informerade om att golv kommer att läggas i vår, troligen 
trägolv. 
 

- Möte med HK AU – förslag till svar på PM  CKS 
CKS insänder framtaget förslag. 
 

- Skol/Posthuset – lägesrapp. från Husgruppen  (bil. 
2)  

Genomgick och kommenterade den bifogade 
lägesrapporten. 
Styrelsen stödjer att husgruppen går vidare enligt 
lägesrapporten och fokuserar på en förstudie och 
konsekvensanalys gällande förvärv av posthuset. 
 
 
 

- Bidragsansökningar 2010-11 -  HK blomsterbidrag 
2009; ans. HK Gummiplattor bassängen 2010, ans. 
HK Upprustning lekplatsen 2010, ans. Hamnteater 

C S redovisar på nästa styrelsemöte vilka möjligheter 
som finns till bidrag. 
UA redogjorde för besöket av Magnus Svedberg (MS), 
tekn. Förvaltningen HK. Lekplatsen ligger på kommunal 
mark och därmed har HK ansvar för vad som händer där. 
MS undersöker om HK tar över ansvaret av skötsel och 
underhåll och återkommer med förslag. HK ordnar med 
tömning och utbyte av befintlig soptunna. 
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Betr soptunnor vid Klötet och bassängen skall HK 
ansvara för tömning, om tunnorna placeras på lämpligt 
ställe. Övrig skötsel och röjning kände MS inte till, utan 
informerades om att läsa de skötselinstruktioner som 
länsstyrelsen utfärdat. 
 

- Defibrillator – lägesrapport CKS   
 Byalagets andel på 5000 kr av defibrillatorn betalt till Rustis. 
 En skrivelse, som informerar om hur man får tillgång till 

defibrillatorn sändes ut till samtliga hushåll i Arild. 
 SJ föreslår att det trycks upp en magnetisk skylt om 

defibrillatorn. GA återkommer.  
  

 
§ 7 Program hösten 2009 – våren 2010 - uppdatering KB 

- Temadagar, teaterresa, etc.  
 

- Adventsvandring – slutrapport SJ / LJ 
Adventsvandringen slutar på ett ännu ej fastställt underskott. 
Slutredovisning sker på nästa styrelsemöte 
 

- Klötesröjning – tid o affisch  UA 
- Röjning av Klötet, och Strandhagen påbörjas den 4 jan. 
- Bidrag kan sökas genom ”Grön turism” till klippning av 

Klötesfältet. 
- JE undersöker om vem  som är ansvarig för skogspartiet 

bortom Strandhagen. 
- Österlunds källa skall åtgärdas på städdagen den 2 maj  
 

- Teaterresa ”Carmen” 2010 01 16 – lägesrapport 
CKS/KB 

Resan är fullboklad (30 pers) med en väntelista på ca 15 pers. 
Avgiften, 600 kr, inbetalas på Byalagets postgiro. 
 

- Hamnteater 
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9 – 13 juni i hamnen prle kl 20.00 – 22.30 
 

- Prel. Vårprogram med datumangivelser  KB 
Då KB inte kunde närvara presenterade CKS programmet, 
som de facto är ett kalendarium för hela året 2010. Efter 
diskussion godkändes programmet. 
 

 
 
 
 
 
§ 8 Miljögruppen 

– Landsbygdsutvprogr. - Beslut om medverkan i 
LEADER projekt vandringsleder  GO 

 GO informerade om Projektplan ”Kullaleden” – plan för att 
binda samman de olika vandringslederna på Kullenhalvön. 
Beslöts att Byalaget deltager, genom GOs och JEs 
deltagande, i förstudien vad avser den del som berör Arild 
och det närmaste omnejd,  

 
§ 9 Hemsidan, lägesrapport JE 
 JE har erhållit första utkastet fr Mia. 
 Styrelsen uppmanades att inkomma med synpunkter på den 

befintliga texten och sända dessa till JE. 
 GA efterlyste en deadline för projektet. JE återkommer. 
 
§ 10 Byalagets framtid. -  enkätförslag  GO 
 Frågan skjutes fram med anledning av fokusering på Posthuset. 
 
§ 11 Övriga frågor 

- Beslöts att Byalagets flagga skall flagga på nya 
flaggstången året runt exklusive de dagar som är 
allmänna flaggdagar då det skall flaggas med den 
svenska flaggan. 
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- Biblioteket har under november haft 18 lånebesök 
informerade JE om  

 
§ 12 Nästa möte 
 Den 18 januari 2010 
 
§ 13 Mötet avslutas 

CS avslutade mötet och tackade de närvarande och hela 
styrelsen för uppoffrande arbete och trevnad under året.  

 
 Arild den 16 december 2009 
 
Vid protokollet: Vidimeras:           Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle         Ulf Arthursson 
 
 
 
 


