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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-2013 

 
Styrelsen för Arilds Byalag lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret den 8 
april  2012 – 30 april 2013, inkl räkenskapsåret 2012. 
  
Verksamheten har under året som vanligt kännetecknats av en mängd olika aktiviteter. Mycket händer 
under sommaren när Arild har besök av alla sommargäster, men många saker pågår också under 
resten av året för oss som har förmånen att bo här hela tiden. Verksamhetsberättelsen är enligt 
föregående års modell uppbyggd på vårt samarbete med olika aktörer:   
 
 
Arilds eget Byaråd har haft två möten under 2012. Det första mötet gav tillfälle för samtliga föreningar 
att presentera sig och sina frågor. Det andra mötet ägnades bland annat åt frågan kring 
exploateringen av marken som kallas ”Blossalyckan” och ett beslut om att skapa en grupp som ska 
företräda Arild gentemot kommunen fattades. 
 
Höganäs Kommun – Efter kommunens beslut om att sälja Posthuset ägnades en hel del tid i början 
av verksamhetsåret till att tömma huset och hitta nya ställen att förvara det material som tillhör 
byalagets medlemmar.  
 
I år har många av kontakterna med Höganäs kommun istället handlat om kommunens planer för 
exploatering av marken som kallas ”Blossalyckan” väster om tennisbanorna. Eftersom endast två 
anbud om exploatering har kommit in, har kommunen beslutat sig för att öppna upp för ytterligare 
anbud. Det är dock stor osäkerhet kring huruvida exploateringen blir av eller inte i nuläget, bland annat 
på grund av det svaga intresset från entreprenörer, men också på grund av det rådande ogynnsamma 
ekonomiska läget.  
 
Byalaget har tagit initiativ till att säkerställa kommunikation med kommunen kring Blossalyckan och 
har utsett en samverkansgrupp som ska företräda Arilds intressen i denna fråga. Samverkansgruppen 
består av följande personer; Jan Eriksson, Claes Ståhle, Göran Lock och Dick Staffas.  Om ytterligare 
anbud inkommer och kommunens planer på exploatering kvarstår, kommer gruppen att fortsätta 
diskussionen med kommunen. Om planerna däremot skjuts på framtiden, kommer gruppen att 
upplösas.  
 
Kullabygdens Byaråd, som består av samtliga byaföreningar i kommunen, kallar Höganäs kommun till 
möte två gånger per år.  Under verksamhetsåret har dessa möten bland annat avhandlat frågor 
kopplade till utvecklingen av Kullaleden, se mer information nedan.  
 
Brunnby Församling – vi har fortsatt bra samarbete kring olika samarrangemang i Arilds kapell och 
Brunnby kyrka. Som vanligt är Adventsvandringen med avslutande luciatåg mycket populärt.  
 
Maria Församling i Helsingborg – Som ägare till ”Mor Cilla” är församlingen en av våra viktigaste 
samarbetspartners. I år blev vi dock tvungna att hålla den traditionella Byafolkets Afton på 
Rusthållargården, eftersom Mor Cilla var upptaget. Lokalerna användes dock i samband med 
Adventsvandringen. Den nya Måndagsklubben får använda Mor Cilla för sina möten utan kostnad.  
 
Nostalgigruppen – ”Arild förr och nu”, en arbetsgrupp som består av ett tiotal personer och leds av 
Margareta Noltorp, har under verksamhetsåret träffats en till två gånger per månad för att samtala om 
och dokumentera Arilds historia. Sedan hösten 2012 har gruppen tillgång till det s k Arildsrummet på 
Rusthållargården. Gruppens målsättning är att här bygga upp ett bibliotek med ”Arildiana”. Redan nu 
har gruppen fått in en hel del foton och några böcker som är en god start. 
 
Under året har arbetsgruppen haft besök av Henrik Ranby från Höganäs kommun och Gunnar 
Gunnarsson, liksom kontakt med Bo Folkvi som ställt en del av sitt unika material till gruppens 
förfogande. Besök till Höganäs släktforskare har arrangerats för att få ta del av Hans Arlocks stora 
samling om bygdens historia. 
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I juli månad anordnade ”Arild förr och nu” en välbesökt föreläsning av Erik Magnusson som då kommit 
ut med boken ” Här ha vi det ljufveligt”. Populära har också Gunnar Gunnarsson föredrag om gångna 
tider varit under året. 
 
Genom Claes Ståhles försorg har gruppen lämnat in en ansökan om bidrag från Gyllenstiernska 
Krapperupstiftelsen för att möjliggöra vårt fortsatta arbete som förhoppningsvis kan resultera i någon 
form av publikation. 
  
Kullaleden – är färdigställd och invigs den1 juni vid Kullens fyr. Kullaleden är i dagsläget 7 mil och 
sträcker sig från Kärnan i Helsingborg till Utvälinge. Utmed leden, som är väl utmärkt, finns rastplatser, 
vindskydd, besökscentra och uteklassrum, samt en hängbro som är 40 m lång. I alla byar finns det 
informationstavlor om sevärdheter, service m m. Vissa delar är också anpassade för rörelsehindrade. I 
samband med invigningen får alla de ideella krafter som deltagit i projektet och vi andra vara med och 
fira på olika platser utmed sträckan. 
 
Kullaleden kommer att kvalitetsmärkas genom en certifiering hos ERA - Europeiska 
vandringsförbundet och blir därmed den första certifierade leden i Skandinavien. Den blir på så sätt en 
infrastruktur för marknadsföring av alla de sevärdheter och besöksmål som Kullabygden har att 
erbjuda som t ex keramik, vingårdar, närodlat, matvandring, bergsklättring, dykning, ridning - för att 
inte tala om våra fantastiska natur- och kulturmiljöer. 
 
Kullaleden är ett Leaderprojekt inom ramen för EUs Landsbygdsutvecklingsprogram och Arilds 
byalags styrelsemedlem Göran Lock sitter i styrelsen för projektet. För mer information se 
www.kullaleden.se 
  
Näringslivet – Under verksamhetsåret har över 40 sponsorer stöttat Arildsdagen, Simskolan, 
Midsommarfirandet, Byafolkets Afton, Adventsvandringen med flera aktiviteter genom att skänka 
lotterivinster och produkter till försäljning. Under 2013 kommer vi att inbjuda våra företagare att 
återuppta sitt stöd till hemsidan genom annonsering på www.arild.se.  
 
Rusthållargården är fortsatt en naturlig och viktig samarbetspartner för byalaget i många olika 
sammanhang. Hotellet har bland annat upplåtit ett mötesrum, det s k ”Arildsrummet”, som kan 
disponeras för möten och sammankomster utan kostnad.  
 
Vi är mycket tacksamma för alla bidrag som kommer från våra sponsorer och ser fram emot ett fortsatt 
gott samarbete under kommande verksamhetsår. 
 
Byalagets medlemmar och aktiviteter i Arild – Arilds byalag har funnits i 40 år 2012. Jubileumsåret 
kommer att firas på flera olika sätt under kommande sommarsäsong för att så många som möjligt ska 
få chans att delta. En vårfest arrangeras bland annat på Rusthållargården den sista helgen i maj och 
under Arildsdagen kommer programmet att erbjuda underhållning av extra hög kvalitet. 
 
Under 2012 hade vi totalt 320 medlemmar, vilket ger totalt 64.050 kr. Gåvor från medlemmar 
motsvarade totalt 16.575 kr. 
 
Arildsbloggen http://blogg.arild.se/#home på hemsidan www.arild.se har blivit en mötesplats för både 
bofasta och sommargäster och antal inlägg har ökat successivt. I år har inläggen i stor utsträckning 
handlat om exploateringen av marken som kallas Blossalyckan. Ni som vill delta i samtal kring Arild, 
kontakta Jan Eriksson, vice ordförande och webmaster, för att kunna göra inlägg på bloggen.  
 
Valborg - våren hälsades traditionsenligt med sång av Bygdekören, tal av Joel Berg och brasa. 
  
Simskolan attraherade ungefär 20 barn sommaren 2012, vilket var betydligt färre än föregående år. 
Regn i stora mängder bidrog säkert till det, men också det faktum att årskullar varierar. Simbassängen 
och pumphuset har renoverats, en ny trappa har anlagts från Tordönsvägen till simbassängen och 
stigarna omkring bassängen har röjts från ogräs. 
 
Boulebanan fortsätter att vara en mötesplats för entusiaster, om än i liten skala.  
 
 
 

http://www.arild.se/
http://blogg.arild.se/#home
http://www.arild.se/
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Midsommar är en av de mest uppskattade aktiviteterna i Arild. Många deltog i årets firande trots regn 
och rusk, men det var betydligt svårare att locka till sig medlemmar och sommargäster som ville bidra 
till klädsel och resning av midsommarstång. 
 
Arildsdagen firades däremot i strålande sol och mycket hård vind. Många anslöt både till dagens 
loppis och middag serverad av Rusthållargården med efterföljande musik och underhållning i hamnen. 
”Southern Union”, en variant av ”Up the Mountain” återkom, vilket var mycket uppskattad av de över 
250 deltagarna. 
 
Byafolkets Afton genomfördes den 20 oktober på Rusthållargården.  
 
Adventsvandring den 9 december på Mor Cilla blev mycket lyckad för dem som trotsade 
snöstormen. Höganäs Musikkår underhöll till kaffet och Brunnby Skolas Luciatåg Sjöng i Arilds kapell. 
 
Januariröjningen av Klötet avlöpte som vanligt med ganska få, men mycket entusiastiska och 
engagera deltagare. 
 
Många Arildsbor har deltagit i vinterhalvårets fredagsträffar i Rusthållargårdens Drängstuga, som 
vid flera tillfällen också lockat med spännande föredragshållare. 
 
Styrelsens medlemmar – Åke Höjman tillträdde som ordförande. Sverker Johansson lämnade efter 
många år ifrån sig uppgifterna som kassör till den nyinvalde Henrik Alframm, men valde ändå att 
fortsätta att bidra som ordinarie ledamot i styrelsen. Hans Båge tillkom som suppleant. 
 
I övrigt består styrelsen av vice ordförande Jan Eriksson, Kristina Bergwall (projektledare 
arrangemang), Göran Lock (tekniskt ansvarig), Susanne Dahlman (sekreterare) och Magnus Alm 
(suppleant). 
 
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. 
 
 
Föreningsstämma hålls på Rusthållargården den 30 mars, kl 10.30. Välkomna! 
 
Arild den 20 mars 2013  
 
 
 
För styrelsen     
 
 
 

__________________________ _________________________
     
Åke Höjman, ordf.        Jan E Eriksson, v. ordf.
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Förvaltningsberättelse 2012 
 

Arilds byalag är en ideell förening, vars ändamål enligt stadgarna är att tillvarata och främja 
byns and dess befolknings intressen. 
 
År 2012 har styrelsen bestått av följande ordinarie ledamöter: Åke Höjman, ordförande; Jan 
E. Eriksson, vice ordförande och webmaster; Susanne Dahlman, sekreterare; Henrik Alffram, 
kassör; Kristina Bergwall, programansvarig; Göran Lock, miljöansvarig; och Sverker 
Johansson. Suppleanter har varit: Magnus Alm och Hans Båge, programansvarig. Styrelsen 
har haft åtta protokollförda möten, varav ett konstituerande möte. 
 
Antalet betalande medlemmar har jämfört med 2011 ökat från 279 till 320. 
Medlemsavgifterna har uppgått till 64 050, vilket innebär en ökning med 22 200 kr. 
Gåvorna har uppgått till 16 575 kr, vilket är en minskning med 6 075 kr jämfört med 2011. 
Sammantaget gör detta att de totala medlemsintäkterna ökat med 16 125 kr. 
 
Det viktiga överskottet från Arildsdagen ökade jämfört med föregående år med 4 400 kr 
och uppgick till 54 302 kr.  
 
Byalagets kostnader för firandet vid valborg och midsommar har uppgått till 7 435 kr 
respektive 2 777 kr. Nostalgigruppens olika aktiviteter har kostat totalt 1 500 kr. 
 
Kostnaderna för klötesröjning har minskat med drygt 11 000 kr och uppgick under 2012 
till 5 887 kr. Kostnaderna för övrig utrustning har dock ökat markant till drygt 19 000 kr, 
huvudsakligen beroende på inköp av förvaringslådor till byalagets tält. 
 
Bassängverksamheten har under året gått med ett underskott på 37 360 kr. Detta är en ökning 
av underskottet med ca 30 000 kr jämfört med föregående år, vilken bland annat beror på 
ökade underhållskostnader, minskad försäljning av badbiljetter och ett lägre antal deltagare i 
simskolan. Kostnader för byggandet av en trappa från Ståhles backar ner till bassängen och 
vissa övriga reparationer utförda runt bassängområdet har också debiterats bassängkontot. 
Bidrag på 37 805 kr har erhållits från Höganäs kommuns Fond för Grön Kvalitetsturism. 
 
Viktors kiosk har inte varit öppen under året och således inte genererat några intäkter. 
Kostnaderna för kiosken har under året uppgått till 3 093 kr. 
 
Sammantaget har föreningens likviditet förstärkts under året, vilket styrelsen anser vara 
välkommet då relativt stora kostnader inom snar framtid kan förväntas, bland annat för att 
ersätta befintligt pump- och reningssystem vid bassängen. 
 
Det egna kapitalet på 137 071 kr från föregående år har med tillägg för årets överskott på  
59 487 kr ökat till 196 558 kr, som föreslås bli balanserat i ny räkning. 
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Arild den 18 mars 2012 
 
 
 
 
 
 
Åke Höjman  Jan E Eriksson Henrik Alffram 
Ordförande  Vice Ordförande                 Kassör 
 
 
 
 
 
Susanne Dahlman  Kristina Bergwall Göran Lock 
 
 
 
Sverker Johansson 
 
 
Hans Båge  Magnus Alm 
Suppl.   Suppl. 
 

 

 

 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2012 
 
 
 
 
 
Annette Weibull   Stefan Holmström 

 
 

 
 
 
 

 


