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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014  
 
Styrelsen för Arilds Byalag lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret den 1 maj  2013 – 19 april 2014, inkl räkenskapsåret 2013. 
  
Arild har under verksamhetsåret i vanlig ordning varit en plats full av aktivitet, 
sommar som vinter.. Precis som tidigare, redogör vi för viktiga händelser med 
utgångspunkt från vårt samarbete med olika aktörer:   
 
Höganäs Kommun  
Även i år har många av kontakterna med Höganäs kommun handlat om kommunens 
påbörjade exploatering av marken som kallas ”Blossalyckan” väster om 
tennisbanorna.  
 
Byalaget har kommunicerat med kommunen kring Blossalyckan genom en 
samverkansgrupp som ska företräda Arilds intressen i denna fråga. 
Samverkansgruppen består av följande personer; Jan Eriksson, Claes Ståhle, Göran 
Lock och Dick Staffas.   
 
Mer information om vad som hänt under verksamhetsåret kring exploateringen av 
Blossalyckan www.arild.se. 
 
Arilds byalag har fått bidrag från kommunen genom “Grön kvalitetsturism” med 
24.000 kr. Bidraget kommer i huvudsak att användas till klippning av gräsmattor vid 
Klötet och lekplatsen, samt för underhåll av stigar och trappor. 
 
Den 12 juni genomfördes en ”byavandring” med Höganäs Kommun (Peter Kovacs 
med tjänstemän) och representanter från Arilds föreningar. 
 
Kullabygdens Byaråd, som består av samtliga byaföreningar i kommunen, kallar 
Höganäs kommun till möte två gånger per år. Under verksamhetsåret har dessa 
möten, varav ett genomfördes i Svanshall den 19 november, 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 
Maria Församling äger ”Mor Cilla” och är därmed en av våra viktigaste 
samarbetspartners. Under verksamhetsåret framförde byalagets styrelse en förfrågan 
om möjligheten att hyra ”Mor Anettes” hus vid hamnen som ”Byahus”.  
Kyrkonämndens arbetsutskott för Maria Församling beslutade dock att det för 
närvarande inte finns någon möjlighet att hyra ut huset för att fungera som 
samlingsplats för Arilds byalags medlemmar.  
 
Kullabygdens Hembygdsförening 
”Arild förr och nu” är en arbetsgrupp som arbetar med att dokumentera Arilds historia. 
Gruppen, som leds av Margareta Noltorp, består av ett tiotal personer.  
 

http://www.arild.se/
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Glädjande nog har vi fått ett bidrag på 50 000 kronor av Krapperupstiftelsen. Vid 
höstens upptaktsmötet togs beslut att arbeta med olika teman såsom bebyggelse och 
befolkning, affärerna, sjöfarten, hamnen, kapellen, missionshuset och turismen. 
Gruppen bestämde sig också för att huvudsakligen ägna sig åt 1900 talet och dess 
utveckling. 
 
Historikern Peter Ullgren har besökt gruppen och gett värdefulla tips och råd, inte 
minst om källmaterial. Kontakter har också tagits med redaktör Erik Magnusson, vars 
kunskap vi kommer att behöva när det ska bli en publikation av gruppens ”forskning”. 
 
Liksom tidigare har gruppen fått in nytt material, bland annat från Karin och Göran 
Elsmén, som har skänkt foton, vykort och gamla tidningsurklipp -  som nu förvaras i 
Arildsrummet på Rusthållargården.  
 
På hemsidan finns nu ruffens historia, och inom kort kommer mer information om 
affärerna i byn och en utförlig beskrivning över byns befolkning år 1900. 
 
  
Kullaleden 
Den 1 juni 2013 invigdes Kullaleden vid Kullens fyr och har under verksamhetsåret 
varit till stor glädje för många Arildsbor och inte minst besökare och turister. 
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.  
 
För mer information se www.kullaleden.se 
  
Länsstyrelsen  
Byalaget har under året varit i kontakt med Länsstyrelsen för att se om badplatsen 
Röda Hallar (väster om Strandhagen) till vissa delar skulle kunna återställas som den 
en gång såg ut.  
 
 
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 i Arild  
 
Under 2013 hade vi totalt 318 medlemmar, vilket ger totalt 63.600 kr. Gåvor från 
medlemmar motsvarade totalt 12.350 kr. 
 
 

http://www.arild.se/
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Nya Anslagstavlor finns nu på plats på tre olika platser i byn:  
 

o Vid Rusthållargården mellan den Viktors och den Bruna Kiosken. 
o Vid Busshållsplatsen 
o Vid Ruffen i hamnen 

 
Arildsbloggen på www.arild.se har blivit en mötesplats för många som är intresserade 
av att ta del av vad som händer i Arild. Liksom förra året har många inlägg handlalt 
om exploateringen av Blossalyckan, men även om den stormiga vintern som 
påverkade hela byn, och inte minst hamnen.  
 
Välkommen att delta i samtalen om Arild! Kontakta gärna Jan Eriksson, vice 
ordförande och webmaster, för att få tillgång till att göra inlägg på bloggen.  
 
Simskolan lockade betydligt fler barn i år (35) jämfört med föregående år (20).  
 
Försäljningen av badbiljetter har varit mindre i år än förra året. Styrelsen har 
misstankar om att bassängen nyttjas utan betalning. 
 
Simbassängen har under verksamhetsåret målats invändigt. 
 
Boulebanan nyttjades en del under sommaren, om än i liten skala.  
 
 
Aktiviteter i Arild (i kronologisk ordning): 
 
Valborgsfirande genomfördes traditionsenligt med många entusiastiska deltagare. 
 
Arilds byalags 40-års jubileum firades med grillfest på Rusthållargården den 30 
juni. 
 
Midsommar är en av de mest uppskattade aktiviteterna i Arild. I år deltog fler än 150 
personer totalt. 
 
Arildsdagen var som vanligt mycket populärt. 201 vuxna och 23 barn deltog i 
middagen. Loppisen och lotterierna inbringade en betydande summa till byalaget, 
och utgör därmed kärnan i verksamhetens ekonomi. 
 
Operakväll i Malmö med Miss Saigon den 13 oktober lockade hela 30 personer.  
 
Byafolkets Afton genomfördes den 19 oktober på Arilds vingård med underhållning 
av delar av familjen Carling. Evenemanget var både välbesökt (52 personer) och 
uppskattat.  
 
Adventsvandring den 7 december på Mor Cilla och i Arilds kapell bjöd på, utöver 
luciatåg från Brunnby skola, filmvisning om Arild från 40-talet och en video om 
Donald Larsson. Till kaffe med dopp underhöll även Höganäs Musikkår.  
 
 

http://www.arild.se/
http://www.arild.se/
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Januariröjningen av Klötet avlöpte som vanligt med ganska få, men mycket 
hängivnadeltagare. 
 
Ovanligt många Arildsbor har deltagit i vinterhalvårets fredagsträffar på 
Rusthållargården, som vid flera tillfällen lockat med intressant föredragshållare från 
när och fjärran. 
 
Styrelsens medlemmar – Åke Höjman har varit ordförande för andra året i rad. 
Magnus Alm ersattes av Charlotte Köhler som suppleant.  
 
I övrigt består styrelsen av vice ordförande Jan Eriksson, Henrik Alffram (kassör), 
Kristina Bergwall (projektledare arrangemang), Sverker Johansson (ledamot), Göran 
Lock (tekniskt ansvarig) och Susanne Dahlman (sekreterare). 
 
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 flera av ledamöterna begärt utträde från styrelse, 
inklusive ordförande och sekreterare. Styrelsen har fört diskussioner om hur man ska 
agera för att attrahera nya krafter till det arbete som görs inom byalaget. Byns 
invånare – och sommargäster – behöver engagera sig i större utsträckning, 
alternativt att byalaget och Arild hittar andra former för att genomföra alla ordinarie 
aktiviteter och övriga initiativ och frågor som uppstår. I dagsläget tar skötsel av 
bassäng och simskola under sommaren stora krafter, både ekonomiskt och fysiskt.   
 
 
Föreningsstämma hålls på Rusthållargården den19 april, kl 10.30. Välkomna! 
 
Arild den 15 april, 2014  
 
 
 
För styrelsen     
 
 
 
___________________________                          ___________________________
     
Åke Höjman, ordf.   Jan E Eriksson, v. ordf.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arild.se/
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Förvaltningsberättelse 2013 

Arilds byalag är en ideell förening, vars ändamål enligt stadgarna är att tillvarata och främja 

byns and dess befolknings intressen.  

År 2013 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; Charlotte Köhler, ledamot; och Sverker 

Johansson, ledamot. Suppleanter har varit: Hans Båge och Göran Lock. Styrelsen har haft åtta 

protokollförda möten, varav ett konstituerande möte.   

Antalet betalande medlemmar har jämfört med 2012 minskat från 320 till 318. 

Medlemsavgifterna har uppgått till 63 600 kr. Gåvorna har uppgått till 12 350 kr, vilket är en 

minskning med 4 225 kr jämfört med 2012. Sammantaget har de totala medlemsintäkterna 

minskat med 4 675 kr. Det viktiga överskottet från Arildsdagen ökade jämfört med 

föregående år med 3 011 kr och uppgick till 57 313 kr.  

Nostalgigruppen har varit aktiv under året och dess olika aktiviteter har kostat totalt 11 406 

kr. Samtidigt erhöll byalaget femtiotusen kronor från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen för 

dokumentation av Arilds historia.  

Byalagets kostnader för firandet vid valborg och midsommar har uppgått till 5 293 kr 

respektive 1632 kr. Kostnaderna för klötesröjning uppgick under 2013 till 12 551 kr. 

Kostnaderna för övrig utrustning ökade till 32 390 kr, huvudsakligen beroende på kostnader 

för underhåll och inköp av bänkar och bord. Viktors kiosk har inte varit öppen under året och 

således inte genererat några intäkter. Kostnaderna för kiosken har under året uppgått till 3 447 

kr.  

Bassängverksamheten har under året gått med ett underskott på 30 953. Detta är en minskning 

av underskottet med 6 407 kr jämfört med föregående år. Bidrag på 24 000 kr har erhållits 

från Höganäs kommuns Fond för Grön Kvalitetsturism.  

Sammantaget har föreningens likviditet förstärkts under året, vilket huvudsakligen är relaterat 

till det ovan nämnda anslag som Krapperupsstiftelsen beviljat för Nostalgigruppens arbete.  

Det egna kapitalet på 196 558 kr från föregående år har med tillägg för årets överskott på 61 

324 kr ökat till 257 882 kr, som föreslås bli balanserat i ny räkning.  
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BOKSLUT FÖR ARILDS BYALAG 2013 

Resultaträkning 
 INKOMSTER UTGIFTER NETTO BUDGET 

(NETTO) 2013 

Medlemsintäkter & bidrag     

Medlemsavgifter 63600 0 63600 64000 

Gåvor 12350 0 12350 17000 

Bidrag 24000 0 24000 0 

Övriga intäkter 1650 0 1650 1000 

     

Evenemang     

Årsmöte 0 6575 -6575 -10000 

Valborg 0 5293 -5293 -7500 

Midsommar 3284 4916 -1632 -3000 

Arildsdagen 114377 57046 57331 40000 

Byafolkets afton 15000 23600 -8600 0 

Advent 975 5432 -4457 -2000 

     

Bassängen     

Bassäng, bad och underhåll 29835 55250 -25415 -30000 

Simskola 25370 30908 -5538 0 

     

Aktiviteter     

Nostalgigruppen 50000 11406 38594 -5000 

Opera 36290 34785 1505 0 

Jubileum 22500 36150 -13650 0 

Övriga aktiviteter 0 0 -0 0 

     

Underhåll     

Kioskerna 0 3447 -3447 -5000 

Röjning 0 12551 -12551 -15000 

Blommor & gran 4244 8488 -4244 -4500 

     

Annat     

Diverse utrustning 0 32390 -32390 -10000 

Administration 450 5265 -4815 -8000 

Hemsida 0 598 -598 -700 

Övriga kostnader 0 8500 -8500 -15000 

     

SUMMA 403925 342600 61325 6300 

 

Balansräkning 
Tillgångar  

Plusgiro 243217 

Kassa 14665 

Summa tillgångar 257882 

  

Eget kapital & skulder  

Ingående balans 1 jan 2013 196558 

Årets resultat 61324 

Utgående balans 31 dec 2013 257882 
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Arild den xx xxxx 2014 
 
 
 
 
 
 
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 7 april 2014 
 
 
 
 
 
Annette Weibull   Stefan Holmström 
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