
   

 

  

  

 

 

 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 
 
Styrelsen för Arilds Byalag lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret den 20 april, 2014 – 4 april, 2015, inkl räkenskapsåret 2014. 
  
Redogörelse för viktiga händelser i Arild under verksamhetsåret görs med 
utgångspunkt från vårt samarbete med olika aktörer:   
 
Höganäs Kommun  
Kontakterna med Höganäs kommun har kännetecknats av fortsatt arbete med 
exploatering av området Blossalyckan väster om tennisbanorna. Flera hus har redan 
byggts och de allmänna platser och funktioner, som Arilds byalag varit angeläget om 
att bevara, t ex lekplatsen är i det närmaste färdig. Höganäs kommun har även bistått 
med ett embryo till en fotbollsplan. Visst arbete återstår dock innan den är helt färdig. 
 
Ytterligare information om Blossalyckan finns på www.arild.se. 
 
Arilds byalag har fått bidrag från kommunen genom “Grön kvalitetsturism” med  
62 000 kr. En del av bidraget har använts för att anlägga marken vid busstorget, som 
numera erbjuder både sittplats, blomsterurna och gräsmatta. 
En annan del av bidraget har använts för att ersätta för stormskador från stormarna 
Simone och Sven. 
 
Den 27 maj genomfördes en ”byavandring” med Höganäs Kommun och 
representanter från Arilds föreningar. 
 
Höganäs kommun kallar Kullabygdens Byaråd, som består av samtliga byaföreningar 
i kommunen, till möte två gånger per år för dialog och information. Under 
verksamhetsåret har dessa möten, varav ett hölls i Höganäs den 16 oktober, bland 
annat avhandlat frågor kring kommunens utvecklingsplaner. 
 
Brunnby Församling 
Samarbetet med Brunnby församling är bra och har i år bland annat inneburit 
kontakter kring den flyktingförläggning som etablerats i Brunnby gård.  
 
Maria Församling i Helsingborg 
Maria Församling äger ”Mor Cilla” i Arild och är därmed en av våra viktigaste 
samarbetspartners. Flera evenemang, t ex samling i samband med 
Adventsvandringen, genomfördes på Mor Cilla. 
 
Nostalgigruppen 

Under året har gruppen, ungefär 10-12 personer, fortsatt att dokumentera 
Arilds historia vid möten en gång per månad under perioden oktober till maj. 
Förutom de månatliga sammankomsterna har gruppen vid två tillfällen 
engagerat Alf Pettersson som visat bilder från svunna dagar, dels vid 
adventsfirandet på Mor Cilla och dels vid en fredagsöl på Rusthållargården i 
januari. 



   

 

  

  

 

 

I slutet av april besökte gruppen gemensamt Folklivsarkivet och 
Universitetsbiblioteket i Lund. På båda ställena fick gruppen en "föreläsning" 
och presentation om hur man kommer åt värdefull information och unika källor. 
Intresset för byns historia är stort. Från Tord Wingren har inkommit en utförlig 
kronologi som finns på hemsidan och Ragnhild Norgren har skrivit ned en 
"Rundvandring i byn " som hon minns det från sin barndom. Författaren Henrik 
Wivel har lämnat en utförlig beskrivning av Nabbahuset. En annan känd 
Arildsbo som hela tiden står till vårt förfogande mitt sitt enorma kunnande är 
Kaj Svensson. 
 
Flera husberättelser är nu helt klara med text och bild, tex för Hemgården, 
Strandgården, Gisela Trapps hus och Nabbahuset. 
  
Länsstyrelsen   
Byalagets ambition att med Länsstyrelsens godkännande renovera badplatsen Röda 
Hallar (väster om Strandhagen) har skrinlagts eftersom Länsstyrelsen bedömer att de 
hårda väderförhållanden som råder i området medför alltför stora risker. 
 
 
Näringslivet 
Under verksamhetsåret har drygt 40 sponsorer stöttat Arildsdagen, Simskolan, 
Midsommarfirandet, Byafolkets Afton, Adventsvandringen med flera aktiviteter 
- genom att skänka lotterivinster och produkter till försäljning.  
 
Rusthållargården är fortsatt en viktig samarbetspartner för byalaget i många olika 
sammanhang.  
 
Vi vill passa på att rikta ett stort tack för alla bidrag som kommer från våra sponsorer, 
och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under kommande verksamhetsår. 
 
Byalagets medlemmar och aktiviteter under verksamhetsåret 
Under 2014 hade vi 310 medlemmar, vilket ger totalt 62.000 kr. Gåvor från 
medlemmar motsvarade totalt 14.450 kr.  
 
Anläggning av ytan vid busstorget har genomförts under året, och ger nu Arildsbor 
och besökare en sittplats omgiven av ny gräsmatta och en blomsterurna, signerad 
Signe Persson-Melin. 
 
Arildsbloggen på www.arild.se har etablerats som bra mötesplats för alla som är 
intresserade av livet i Arild. 
 
Kontakta gärna Jan Eriksson, vice ordförande och webmaster, som hjälper till att 
skapa tillgång till möjligheten att göra inlägg på bloggen.  
 
Simskolan har hanterats av Höganäs simsällskap i sin helhet för första gången, vilket 
har fungerat bra. 40 barn deltog, jämfört med 35 barn föregående år.  
 
Försäljning av badbiljetter har under året skett i Hamnfiket, en rutin som kommer att 
följas även under kommande säsong. 
 

http://www.arild.se/


   

 

  

  

 

 

 
 
Aktiviteter i Arild 2014/2015 (i kronologisk ordning): 

 
Valborgsfirande genomfördes traditionsenligt med många entusiastiska deltagare. 
Anette Ivarsson från Arilds vingård höll talet till våren. Bygdekören bidrog med en 
som vanligt mycket uppskattad konsert. 
 
Midsommar är en av de mest uppskattade aktiviteterna i Arild. I år deltog fler än 150 
personer totalt.  
 

Arildsdagen var som vanligt mycket populärt. 187 vuxna och 28 barn deltog i 
middagen. Loppisen och lotterierna inbringade en betydande summa till byalaget, 
och utgör därmed fortfarande kärnan i verksamhetens ekonomi. 
 
Operakväll i Malmö med Doktor Zivago anordnades den 9 november.  
 
Byafolkets Afton genomfördes den 24 oktober, återigen på Arilds vingård liksom 
förra året. Bertil Hagberg, flygfotograf och Thomas Åström, körledare, stod för 
underhållningen.  
 
Adventsvandring genomfördes den den 6 december på Mor Cilla och i Arilds kapell 
med god stämning bland flertalet deltagare.  
 
Januariröjningen av Klötet genomfördes först i mars på grund av dåliga 
markförhållanden tidigare på året.  
 
Vinterhalvårets fredagsträffar på Rusthållargården har varit mycket populära även i 
år, och lockat både nya och gamla medlemmar.  
 
Styrelsens medlemmar – Åke Höjman har varit ordförande för tredje året i rad.  
 
I övrigt består styrelsen av vice ordförande Jan Eriksson, Henrik Alffram (kassör), 
Kristina Bergwall (projektledare arrangemang), Sverker Johansson (ledamot), 
Charlotte Köhler (ledamot) och Susanne Dahlman (sekreterare).  
 
Göran Lock och Marianne Almkist (vald 2014) har varit suppleanter.  
 
Styrelsen har haft totalt åtta möten under verksamhetsåret, inklusive det 
konstituerande, och ansvarat för genomförandet av alla publika aktiviteter i byalagets 
regi, liksom många andra löpande uppgifter, varav en del redovisats ovan. 
 
Vid verksamhetsårets utgång har ordförande och flera av ledamöterna begärt utträde 
från styrelse. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  

  

 

 

 
 
 
Föreningsstämma hålls på Rusthållargården den 4 april, kl 10.30. Välkomna! 
 
 
 
Arild den 30 mars, 2015 
 
 
 
För styrelsen     
 
 
 
___________________________                          ___________________________
     
Åke Höjman, ordf.   Jan E Eriksson, v. ordf.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


