
ARILDS VÄGFÖRENING

Kallelse till ordinarie stämma på Rusthållargården i Arild
måndagen den 26 juli 2010 kl. 19.00

Dagordning

1. Godkännande av kallelsen till stämman.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två protokolljusterare.

5. Styrelsens och revisorernas berättelser.

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

9. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd jämte angivande av
tid när betalning skall ske av uttaxerat belopp.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

11. Val av revisorer och suppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Övriga frågor.

14. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Denna kallelse finns tillgänglig på Arilds Byalags hemsida www.arild.se under vägföreningen
samt anslagstavlan på posten i Arild.

Med denna kallelse bifogas:
Verksamhetsberättelse 2009-2010 med resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse.
Budget för verksamhetsåret 2010-2011.
Till föreningen inkommen motion samt styrelsens yttrande.

Debiteringslängden för verksamhetsperioden 2010-2011 finns tillgänglig hos ordföranden
L Janson och hos kassören M Holmqvist.

Styrelsen



ARILDS VÄGFÖRENING

Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2009-05-01—2010-04-30

Under verksamhetsperioden 2009-2010 har styrelsen haft fem sammanträden, utöver det
konstituerande sammanträdet den 29 juli 2009.

Styrelsen konstituerades enligt följande:

Lena Janson, ordförande Ove Dahlén, suppleant
Rolf Petersson, vice ordförande Bo Hansson, suppleant
Maria Johansson-Englund, sekreterare Marie Nordström, suppleant
Magnus Holmqvist, kassör
Ingemar Glave, ledamot

Styrelsearbetet

Styrelsen antog en verksamhetsplan i september 2009 för innevarande verksamhetsperiod efter
vilken styrelsearbetet har utförts. Arbetet har under det gångna året i hög grad präglats av
förvaltning. Styrelsen tog tidigt beslut att under denna verksamhetsperiod skulle inga större
investeringar ske utan istället inriktas på att konsolidera kapital, för att under kommande år
fortsätta arbetet med att verkställa arbetet i enlighet med den antagna asfalteringsplanen. Detta
visade sig vara ett mycket bra beslut med tanke på de höga kostnader den långa vintern, som
började redan i december 2009 och varade till i mars/april 2010, medförde. Vår entreprenör Leif
Andersson har utfört ett mödosamt och enträget arbete. Hans insatser har varit mycket
uppskattade av fastighetsägarna i Arild, då vi alltid har haft farbara vägar, trots tidvis svåra
förhållanden. Den långa vintern medförde mycket sandning vilket fick till följd att sopningen
kostade mer än budgeterat.

Vägföreningarna i Kullabygden gjorde en gemensam skrivelse till Höganäs kommun i november
2009 med begäran om att det bidrag som utgår till vägföreningarna ska höjas eftersom nivån inte
räknats upp sedan 2003. Detta resulterade i att Höganäs kommuns bidrag kommer höjas fr.o.m.
nästa budgetår. Dessutom tilldelades vägföreningarna ett extra anslag för ökade kostnader för
vinterns snöröjning.

Styrelsen har i samarbete med Höganäs kommun planerat för trädplantering vid Busstorget
utmed Stora Vägen och inramning av parkeringen med ligusterhäck. Höganäs kommun kommer
att svara för inköp av träd och häckplantor och Arilds vägförening svarar för kostnader för
genomförandet.

Styrelsen har även i år spridit information om sin verksamhet, dels genom att anslå styrelsens
protokoll på posten i Arild, där numera protokollen finns inom glas och ram, dels publicera dem
på Arilds Byalags nya hemsida, www.arild.se. Arilds vägförening har utarbetat en ny
presentation av föreningen och dess uppgifter till den nya hemsidan. Kallelse till ordinarie
stämma i juli 2010 har, liksom tillhörande handlingar, funnits tillgängliga på hemsidan.

Arilds vägföreningen har tidigare inte haft någon logotype. Styrelsen har tagit beslut att
vägföreningen ska anta en logotype som förhoppningsvis i framtiden kommer att vara gemensam
för alla föreningar i byn, med varje föreningens inskription.

Ordföranden i Vägföreningen har liksom tidigare år ingått i Arilds Byaråd och tillika deltagit i
sammankomster mellan byaråden/byalagen i Höganäs kommun.

Arilds Byaråd inbjöd kommunstyrelsens ordförande, Peter Kovacs med presidium till ett möte
den 15 juni 2010 i vilket tyvärr ingen ledamot från vägföreningen kunde deltaga.



Genomförda åtgärder

Styrelsen har liksom tidigare år haft avtal med entreprenören Leif Andersson, Bräcke Lyft &
Transport, för snöröjning och diverse underhållsarbeten.
Under maj 2010 sopades gator och vägar. Arbetet utfördes liksom i fjol av Ornatorps
Maskintjänst AB. Samma entreprenör utförde även hyvling, grusning och saltning av
grusvägarna.

Nytt avtal har tecknats med Anna Andersson, Bräcke Lyft & Transport, för att sköta våra
grönområden i enlighet med reviderad skötselplan. Arbetet med skötseln av grönområdet har
kommit igång senare pga den ihållande kylan under våren.

Styrelsen har också arbetat med att få in de avgifter som fastighetsägarna häftar i skuld med,
vilket har förorsakat mycket arbete och även i vissa fall resulterat i överlämnande till
kronofogdemyndigheten för indrivning.

Kommande verksamhetsperiod

Under nästa verksamhetsperiod kommer styrelsearbetet att inriktas på att verkställa nästa steg i
asfalteringsplanen. Offert har inkommit från Sydbeläggningar AB och NCC. Med offerten från
Sydbeläggningar AB som underlag har ansökan om bidrag inlämnats till Höganäs kommun.
Planteringen av träd utmed Busstorget och häckplanteringen kommer att ske i september/oktober
2010 och även för denna åtgärd har ansökan om bidrag insänts till Höganäs kommun.

Ekonomi

Arilds Vägförening erhöll 24 406 kr i september 2009 från projekt Grön Turism för inköp av
bänkar. Dessutom erhöll vägföreningen extra anslag för snöröjning med 40 212 kr från Höganäs
kommun.

Snöröjningen under året kostade 116 124 kr, ungefär dubbelt så mycket jämfört med budget.
Sopningen kostade 24 331 kr, även detta är dubbelt så mycket jämfört med budget. Till
underhålls- och förnyelsefonden har avsatts 50 000 kr, totalt omfattar fonden 249 340 kr.

Styrelsen föreslår stämman att balanserat resultat 127 533,58 kr jämte årets överskott 3 290,20 kr
tillsammans 130 823,78 kr balanseras i ny räkning.

Styrelsen bedömer föreningens ekonomi som god och föreslår därför oförändrad avgift 525 kr
även för kommande verksamhetsperiod.

Arild den 28 juni 2010
Styrelse



Arilds Vägförening
Org.nr. 843000-4500

Resultaträkning 2010-04-30 2009-04-30 2008-04-30

Rörelsens intäkter
Uttaxering 200 550,50 202 650,50 202 650,00
Bidrag 204 618,00 215 001,00 260 001,00
Ersättning fällda träd - 114 340,00
Summa intäkter 405 168,50 531 991,00 462 651,00

Rörelsens kostnader
Arvoden 49 553,00 42 671,00 50 443,00
Administrativa kostnader 16 985,80 14 456,30 13 369,50
Asfaltering 9 519,00 218 750,00 476 314,00
Reparation och underhåll 71 066,50 100 441,50 3 076,00
Grusvägsunderhåll 0,00 21 087,75 9 093,50
Grönområden 49 183,00 30 070,00 40 930,50
Sopning, slamsugning 39 447,00 25 193,00 23 781,50
Vinterväghållning 116 124,00 40 300,50 42 249,50
Summa kostnader 351 878,30 492 970,06 659 257,50

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkt 0,00 4 861,05 16 868,39

Övriga bokslutsdispositioner
Uttnyttjande av underhålls- och förnyelsefond +75 000,00
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond -50 000,00 -114 340,00

Resultat 3 290,20 4 542,49 -229 738,11

Balansräkning 2010-04-30 2009-04-30 2008-04-30

Tillgångar
Postgiro 88 616,47 22 969,52 12 443,83
Bankkonto 303 823,81 531 670,14 657 614,24
Summa likvida medel 392 440,28 554 639,66 670 058,07

Kundfordringar 23 370,50 34 642,00 26 988,50
Övriga fordringar 40 212,00 55 393,67 126 802,52

Summa tillgångar 456 022,78 644 675,33 823 849,09

Skulder
Leverantörsskulder 1 300,00 222 472,00 476 314,00
Interimsskulder 62 231,00 82 653,75 50 894,00
Övriga kortfristiga skulder 12 328,00 12 676,00 13 650,00
Summa skulder 75 859,00 317 801,75 540 858,00

Avsättningar
Underhålls- och förnyelsefond 249 340,00 199 340,00 160 000,00

Eget kapital
Balanserat resultat 127 533,58 122 991,09 352 729,20
Årets resultat 3 290,20 4 542,49 -229 738,11
Summa eget kapital 130 823,78 127 533,58 122 991,09

Summa skulder och eget kapital 456 022,78 644 675,33 823 849,09



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Arilds Vägförening, organisationsnummer 843000-4500.

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Arilds Vägförening för verksamhetsperioden 1/5 2009–30/4 2010.

Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision inne-
fattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredo-
visningen.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i tillämpliga delar i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.

Arild 2010-07-02



Arilds Vägförening
Org.nr. 843000-4500

Budgetförslag verksamhetsperioden 2010-05-01–2011-04-30

Verksamhetsperiod Verksamhetsperiod
2010–2011 2009–2010

Intäkter Förslag Fastställt Budget Utfall
Utdebitering (525 kr per andel) 202 650 200 000 202 550
Bidrag staten (vägverket) 6 000 6 000 5 960
Bidrag kommunen 134 000 134 000 134 040
Investeringsbidrag 55 000 0 24 406
Extra bidrag Höganäs kommun 40 212
Uttag från underhålls- och
förnyelsefond

173 000 0 0

Räntor 0 5 000 0
Summa intäkter 570 650 345 000 405 168

Kostnader
Arvoden 50 000 45 000 49 553
Administrativa kostnader 15 650 15 000 16 986
Avsättning till underhålls- och
förnyelsefond

0 50 000 114 340

Trädplantering 125 000 - -
Asfaltering enligt underhållsplan 150 000 - 9 519
Grusvägsunderhåll 20 000 20 000 0
Reparationer och underhåll 40 000 70 000 71 066
Grönyteunderhåll 50 000 50 000 49 183
Sopning, slamsugning 40 000 35 000 39 447
Vinterväghållning 80 000 60 000 116 124
Summa kostnader 570 650 345 000 401 878

Överskott + / Underskott - 0 0 +3 290
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Yttrande över motion till årsmötet 2010

Motionen, vilken i sin helhet är bilagd detta yttrande, har inkommit i tid och styrelsen har den 29
juni beslutat avge följande yttrande över den.

Bakgrund

Bakgrunden till de otillfredsställande förhållanden på Klippvägen är att en av kommunen år 1996
antagen detaljplan, där en vändplan utlagts på två fastigheter, inte kommit till genomförande bl.a.
av det skälet, att kommunen i ett senare bygglovsärende avseende en av fastigheterna försummat
att ange, att fastigheten belastats med del av vändplanen; på den fastigheten finns en anläggning
som avsevärt försvårat ett genomförande av planen.

För att likväl försöka förbättra för de boende har Klippvägen breddats, på vägföreningens
initiativ 2008, vilket underlättat bl.a. sophämtningen. Men som påpekas i motionen utgör,
särskilt under högsäsong, parkerade bilar alltjämt ett hinder.

Förhållandena på Klippvägen har under flera år varit föremål för en dialog mellan Höganäs
kommun och vägföreningen. Samtalet har stundtals försvårats av att kommunens olika delar,
framför allt kommunchefen och renhållningschefen, inte alltid varit samordnade.

I brev till kommunen i juni 2009 påtalade föreningen åter kommunens övergripande ansvar i
frågan. I sitt svar i oktober samma år framhöll kommunchefen, att frågan om sophanteringen nu
föreföll ha lösts på ett tillfredsställande sätt och att utförandet av vändplanen inte skulle vara en
bättre lösning för renhållningsfordonen samt att kommunen i konkurrens med andra större
projekt inte avsåg att prioritera frågan. Dock öppnade kommunchefen avslutningsvis för en
möjlig ny planprocess för att lösa frågan om en vändplan, något som Arilds vägförening i sin tur
välkomnade i brev till kommunen den 9 november 2009.

Med anledning av motionen tog föreningen därefter en ny kontakt med kommunen, vilket
resulterat i följande gemensamma skriftliga besked från kommunchefen och renhållningschefen
den 11 juni 2010.

Kommunen konstaterar i sitt besked, att renhållningen, hämtning av hushållsavfall,
trädgårdsavfall och förpackningsmaterial, på Klippvägen inte innefattar några problem sedan
Klippvägen byggts ut. Någon enstaka gång har den breddade delen av vägen (avser
vägföreningens åtgärd 2008) använts som parkeringsplats, vilket marginellt har försvårat
hämtningen. I övrigt fungerar renhållningen till fastighetsägarna på Klippvägen numera, enligt
kommunen, på ett fullt godtagbart sätt för berörda fastighetsägare, för entreprenörer och ur
trafiksäkerhetssynpunkt.

För att förhindra att fordon parkerar på Klippvägen under högsommar finns, påpekade
kommunen, en möjlighet att trafikreglera med parkeringsförbud. Kommunen avslutade med en
erinran om att, ”eventuell omprövning av gällande detaljplan eller genomförande av densamma
bör aktualiseras först sedan bärande sakmotiv för en sådan åtgärd presenterats och
överenskommits mellan berörda parter”.

Som en följd av kommunens hållning har Arilds vägförenings styrelse

beslutat att förbjuda parkering på Klippvägen måndag-fredag kl. 6.00-12.00. Förbudet träder
ikraft så snart det formaliserats genom kommunens försorg.



Slutsats

Arilds vägförening finner,

att föreningen inte förfogar över detaljplanefrågan eller dess genomförande;

att kommunen är medveten om sitt ansvar för en tillfredsställande renhållning, trafiksäkerhet och
miljöfrågor också på Klippvägen;

att sophämtningen på Klippvägen normalt synes fungera tillfredsställande;

att vägföreningen har beslutat om ett begränsat parkeringsförbud på vägen för att därigenom
ytterligare underlätta kommunens renhållning och förhållandena för de boende;

att frågan om ett genomförande av detaljplanen eller omprövning av den, vilket alltså är
kommunens ansvar, inte förefaller var en av kommunen prioriterad åtgärd, samt

att föreningen anser motionen besvarad med hänsyn till vad som anförts i det föregående.

Arild den 29 juni 2010

Styrelsen


