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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010-11 
 
Styrelsen för Arilds Byalag får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret den 3 
april 2010 – 23 april 2011 inkl. räkenskapsåret 2010.  
Verksamheten har, under året som gått sedan föregående Föreningsstämma, bestått av alla de sedvanliga 
aktiviteterna, men i övrigt fortsatt att domineras av problematiken kring Skol- / Posthusets framtid mot 
bakgrund av Kommunens beslut att avyttra det och alla andra byahus i kommunen. 
I stället för att följa den traditionella kronologiska modellen för vår verksamhetsberättelse kommer den som 
förra året att bygga på resultatet av vårt samarbete med olika parter, utan vilket verksamheten varit omöjlig 
att bedriva. 
  
Arilds eget Byaråd har träffats en gång under året. Förutom fortsatt informationsutbyte har arbetet med 
Arilds framtidsutveckling och behovet av ett fördjupat samarbete med Kommunen och andra för byn viktiga 
aktörer fortsatt.  
 
Höganäs Kommun – Det fördjupade samarbetet med Kommunen, som inleddes förra året har fortsatt. I 
och med tillsättningen av Kerstin Nilermark som chef för den nya förvaltningsenheten 
”Samhällsbyggnadsutveckling” räknar vi med en effektivisering av Kommunens verksamhet med 
förhoppningsvis positiva effekter för byarna.  
Den tillsatta Husgruppen har haft ett halvt dussin möten med Peter Kovacs och andra befattningshavare 
om det gamla Skolhusets framtid. En temporär lösning kan komma att bestå av att Byalaget ingår ett 
hyresavtal på 3-5 år i avvaktan på en fördjupad studie av Arilds framtida utveckling med tanke på de 
exploateringar som pågår och planeras.  
Kommunen kallar två gånger om året samtliga byaföreningar i kommunen till vad som kallas ”Kullabygdens 
Byaråd”. Värdskapet cirkulerar och i år har möten hållits i Nyhamnsläge, Strandbaden och Fjälastorp. 
Diskussionerna har till stor del kretsat kring den av Strandbaden begärda omdragningen av Väg 111 samt 
det sedan länge påtalade behovet av en cykelväg mellan Brunnby och Nyhamnsläge. På de senaste 
mötena har också kommunens beslut att sälja alla hus som man anser att man inte har någon nytta av eller 
verksamhet i diskuterats. Till den kategorin hör Arilds gamla skolhus, men också Mölle Stationshus och 
Fjälastorps Skola. Dessa ambitioner från kommunens sida upprör byalagen och många människor.  
Samarbetet inom Kullabygdens Byaråd har också lett till ett gemensamt elavtal med DalaKraft, som många 
Arildsbor har utnyttjat. 
 
Brunnby Församling – vi har fortsatt bra samarbete kring olika samarrangemang i Kapellet och Brunnby 
Kyrka. Vår välbesökta Adventsvandring med avslutande Luciatåg till och sång i Kapellet är ett gott 
exempel. Som Arilds bidrag till Kapellets underhåll ordnar vi vid sådana tillfällen en insamling som går 
oavkortat till Kapellfonden. 
 
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. 
I år har vi kunnat njuta av de underbara och nyrenoverade och handikappanpassade lokalerna i samband 
med den traditionella Byafolkets Afton, som åter genomfördes med inhyrd underhållning, Det var den 
trevlige och skönsjungande trubaduren från ”Gruffet i Hamnen” Joel Berg, som framförde både egna 
kompositioner och mer kända stycken av bl.a. Evert Taube. Årets Adventsvandring bjöd på fotoutställning 
av från byborna inlånade fotografier från sekelskiftets Arild. Den blev mycket uppskattad av de många 
besökarna som försökte hjälpas åt att identifiera okända miljöer och personer.  
 
Katolska Församlingen i Helsingborg – Tack vara Sverker Johansson har Arildsborna och många 
hitresta besökare även under det gångna året vid flera tillfällen fått besöka det Katolska Kapellet och de 
tillhörande husen med tillhörande berättelser av Sverker, som också ser till att husen och trädgården får ett 
löpande underhåll.. 
 
Kullabygdens Hembygdsförening – vi ser fram emot ökat samarbete kring vårt arbete med Arilds historia 
och framtida bevarande. Den under förra året bildade arbetsgruppen som går under namnet ”Arild förr och 
nu” har under Margaretha Noltorps engagerade ledning träffats några gånger. Man har börjat kartlägga de 
äldsta husen och dess ägarfamiljer genom intervjuer med familjemedlemmar, som fortfarande minns.. 
Hembygdsföreningen är naturligtvis en given källa och samarbetspartner i ett sådant projekt, liksom alla 
Byalagets medlemmar. Även Kullabygdens Släktforskare, som fått hand om den omfattande Aagardska  
fastighetsinventeringen för Arild, kommer att utgöra en viktig samarbetspartner i det framtida arbetet med 
Arilds historia. 
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Krapperups Sommarteater – Arilds Byaråd stod för värdskapet under fem härliga sommarkvällar när 
pjäsen ”Gruffet i Hamnen” spelades av Krapperups Sommarteater i Arilds Hamn den 9-16 juli 2010. En 
entusiastisk publik på hundratalet personer per kväll skrattade, jublade och applåderade de duktiga 
skådespelarna med bl.a. barn från byn och trakten.  Det blir en fortsättning under sommaren 2011 då 
Byalaget garanterar en föreställning av ”Comedia del Arte” som kommer att uppföras i hamnen i början av 
juli. 
  
LEADER – EU´s Landsbygdsutvecklingsprogram har initierat flera projekt under det gångna året, men 
efterlyser fortfarande nya projektidéer. De projekt som kommit längst är etableringen och 
vidareutvecklingen av vandringslederna och hästvägarna i Kullabygden. Om de kommer till stånd kommer 
Byalaget att bidraga med erfarenheter och kunskap samt insatser på ideell basis för att förverkliga 
projekten till nytta och nöje för Arildsbornas friluftsliv.  
  
Näringslivet – vi har, liksom föregående år 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. De företagare som har stött vår hemsida genom 
annonsering har fått vänta på den nya prisstrategi, som initierats av arbetet med förnyelsen av vår 
hemsida. Under början av 2011 kommer vi att inbjuda våra företagare att återuppta sitt stöd genom 
annonsering på www.arild.se. Monica Oldsberg har även i år genom sitt företag ”Oldsbergs Ost” stöttat oss 
i många sammanhang genom härliga lotterivinster, men även simbassängen har, för tredje året, fått hjälp 
genom ett rabatterbjudande till alla som kunde visa upp en säsongsbiljett för bad i bassängen.. Det 
nyetablerade enmansföretaget Magnus Persson Service & Transport har fortsatt att hjälpa till med service 
på våra maskiner inför årets klötesröjning och sett till att Höganäs Musikkår kommer och konserterar i 
hamnen. Samarbetet med Rusthållargården bara ökar. Fredagsträffarna under vintersäsongen har fortsatt 
med stor uppslutning. En av kvällarna fick 20-talet bybor en introduktion till och visning av det nya SPA, 
som drivs på hotellet av Tranans Kroppsharmoni. Ännu en festmiddag för byborna planeras under våren, 
då man också kommer att inviga de nya och ombyggda lokalerna.  
Ett stort tack till alla sponsorer, som visat intresse för Arild genom sitt stöd i olika former.  
 
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 nära hälften av våra 300 
betalande medlemmar skänkt närmare 20000 kr utöver medlemsavgiften. Mellan 20-30 av Arildsborna har 
deltagit i vinterhalvårets fredagsträffar i Rusthållargårdens Drängstuga och de 5-6 vinprovningar, som, 
utanför Byalagets regi, arrangerats i samverkan med Kaj Zaar i Brunnby Skola. 70-talet deltog i Byafolkets 
Afton på Mor Cilla i oktobermörkret, över 100 njöt av Adventsvandringen och fotoutställningen i början av 
december, ca. 10 jobbade med januariröjningen av Klötet, ca 250 dansade kring Midsommarstången, 250-
talet njöt av Arildsdagens kvällssupé och keyboardmusik på Hamnen, 45-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 
uppleva Madame Butterfly, för att inte nämna eldsjälarna som jobbat med färdigställandet av Viktors Kiosk, 
upprustning av lekplatsen, målning och skötsel av bassängen, framtagning av affischer, flagghissning, den 
nya hemsidan och mycket, mycket mera. Stort tack till er alla som hjälpt till att hålla Arild levande! 
  
Föreningsstämma på Rusthållargården den 23 april kl 10.30 – avslutar ännu ett händelserikt 
verksamhetsår. 
 
 
Arild den 4 april 2011  
 
För styrelsen     
 
 
 
___________________________ ___________________________  
Claes K Ståhle, ordf.  Jan E Eriksson, v. ordf.  
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Förvaltningsberättelse   

 
Arilds Byalag är en ideell förening, vars ändamål är att tillvarata och främja byns och dess 
befolknings intressen. (§ 1 i stadgarna)    
  
Styrelsen har bestått av som ordinarie Claes K Ståhle, ordförande, Jan Erikson, vice ordförande, 
webbmaster och kioskansvarig, Gunnar Andréen, sekreterare, Kristina Bergwall, 
programansvarig, Sverker Johansson, kassör, Margaretha Noltorp, simskoleansvarig och Göran 
Oldén, miljöansvarig samt som suppleanter Karin Hansson-Björverud och Lena Janson, bitr. 
programansvarig.  
 
Styrelsen har haft 15 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande möte. 

 
Antalet betalande familjer har varit 294, som erlagt 44 050 kr i medlemsavgifter för 2010. 
Dessutom har gåvor influtit till ett värde av 21 600 kr vilket är en minskning med ca 5 000 kr.  
Bidraget från Posten har varit 10 775 kr för årets skötsel av postlokalen inkl. indexuppräkning.   
Arildsdagen omsatte visserligen något mindre än 2009 men överskottet ökade kraftigt med 59% 
till nästan 51 000 kr vilket är ca 6000 kr. över det 5-åriga genomsnittet. Detta berodde främst på 
att kostnaderna för musikunderhållningen minskade. Dessutom har tre tält inköpts av Byalaget, 
vilket medfört att kostnaderna för tälthyra kunnat undvikas i år och i fortsättningen.. 
Omstruktureringen av hemsidan har fortsatt under året, vilket skall leda till högre annonspriser. 
Framtagningen av prisstrategi och marknadsföringskoncept har dröjt och annonsörerna har 
därför inte fått den nya informationen i tid, varför årets omsättning och överskott från annonser på 
hemsidan har varit i stort sett obefintligt. Under våren 2011 kommer dock detta att åtgärdas. 
Kostnaderna för klötesröjningen ser ut att ha ökat betydligt med närmare 8 000 kr till 11 000, 
vilket beror på att samtliga kostnader för röjning och gräsklippning lagts på samma 
kostnadsställe. I själva verket har de minskat något och vi räknar med att få tillbaka ca hälften 
från Kommunen när vi har ansökt om bidrag ur fonden för ”Grön Turism”. 
Ny trappa till badplatsen Lockens Grund har inköpts under året för 17 000 kr varav 9 000 kr 
finansierats genom bidrag från Kommunens fond ”Grön Turism”. Tyvärr måste det nya staketet 
redan repareras sedan det delvis förstörts av nedisning i samband med vinterns stormar.  
Bassängverksamheten med stor hjälp av Simskolan har för andra året i rad lämnat ett bra 
överskott på ca 45 000 kr jämfört med 17 000 kr för 2009, vilket är ett behövligt bidrag till 
täckande av kostnaderna för den renovering av plattsättningen som genomförts under året till en 
totalkostnad av 170 000 kr varav Kommunen stått för 70 000 kr. Det återstår några kvadratmeter 
att lägga under 2011 till en beräknad kostnad av ca 20 000 kr.  
Viktors Kiosk är nu färdigrenoverad och kommer troligtvis att hållas öppen för kaffe- och 
våffelförsäljning m.m. under sommaren. P.g.a. hälsovårdsmyndighetens krav på material och 
utformning har kostnaderna blivit ca 10 000 kr högre än vad som budgeterats.  
Likviditeten är fortsatt mycket god, vilket styrelsen har planerat, för att återstoden av beslutade 
och planerade investeringar skall kunna finansieras till största delen med egna medel. Styrelsens 
tidigare uttalade målsättning att alltid ha en likviditet på 50 000 kr för oförutsedda utgifter har 
således uppfyllts mer än väl. Den föreslagna budgeten för 2011-12 inkluderar dessutom väntade 
kostnadsökningar för Posthuset i den händelse kommunens förslag på korttidshyra skulle 
accepteras, vilket kan komma att leda till att styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften.  

 
Det egna kapitalet från föregående år, 127 277 kr har, med avdrag för årets underskott på 
24 581 kr, minskat till 99 397 kr, som föreslås bli balanserat i ny räkning. 
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BOKSLUT FÖR ARILDS BYALAG 2010   
     
RESULTATRÄKNING INKOMSTER UTGIFTER NETTO 

       
Intäkter Medlemsavgifter             44 050               -       44 050 
  Gåvor             21 600                     -      21 600   
 Hemsidan              3 875      11 098     -7 223   
  Försäljning Tröjor              2 180                        -      2 180   
       
Evenemang Årsmöte                   -        8 688     -8 688   
  Valborg                   -        4 875     -4 875   
  Midsommar              4 707      4 703     4   
  Arildsdagen           104 240    53 359     50 882   
  Byafolkets Afton             12 500     11 920     580   
  Adventsvandringen               3 756      5 704     -1 948   
       
Bassängen Badbiljetter             37 454     6 034     31 420   
  Underhåll                   -       103 475     -103 475   
  Simskolan             35 440     22 043     13 397   
       
Aktiviteter Opera Resa (Carmen)             18 760    17 858     902   
  Resa Gbg "Let there be light"             30 750     29 387     1 363   
  Hamnteater Gruffet             17 995    17 315     680   
  Opera Resa (Madame Butterfly 2011)                   -          
       
Underhåll Posten             10 795    11 232     -437   
  Viktors & Bruna Kiosken                 400      16 669     -16 269   
  Lockens Grund              9 000      17 750     -8 750   
  Röjning                   -        11 382     -11 382   
  Blommor & Julgran              6 726      9 129     -2 404   
       
Annat: Styrelse och Administration              1 500      7 187     -5 687   
  Diverse Utgifter & Inkomster              1 438      3 511     -2 073   

  Diverse Utrustning                   -       18 429     -18 429   
       

  SUMMA           367 165     391 746     -24 581   
     
BALANSRÄKNING       
       
Plusgirot    85 411   
Kassa    13 986   
       
S:a tillgångar    99 397   
       
SKULDER & EGET KAPITAL     
       
Ingående balans 1 januari, 2010   127 277   
Balanserad Skuld från 2009 (Opera Carmen, etc)   6 890   
Förskott biljetter Madame Butterfly 2011   -13 090   
Inbetalda biljetter Madame Butterfly 2011   6 800   
Kortfristiga skulder (balans 2011)   -3 900   
Årets resultat    -24 581   
Utgående balans 31 december 2010     99 397   
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2011 
 

 
 


