
 Arilds Byalag  
 

   STYRELSEMÖTE  
 Gammelgården den 26 februari, 2012 

 Kl. 10.00 – 12.00 

  

 Protokoll 

 

Styrelsemöte 26 februari, 2012, protokoll 1 (5) SD/CKS 2012-07-04 

 

 Närvarande: Claes Ståhle, ordf, Sverker Johansson, Jan Erikson,  

 Susanne Dahlman sekr., Margaretha Noltorp, Göran Lock, Gunnar Andréen, Magnus 

 Alm. 

 

 Förhindrad: Karin Hansson Björverud. 

        

§ 1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av ordförande Claes Ståhle. 

 

§ 2 Val av mötessekreterare 

 Susanne Dahlman valdes till sekreterare. 

 

§ 3 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens protokoll 

Göran Lock valdes till justeringsperson. 

 

§ 4 Agendan godkändes (bil.1). 

 

§ 5 Genomgång av föregående protokoll. 

 Protokollet lades till handlingarna  

 

§ 6 Ekonomisk rapport (SJ), bilaga 2 

 

 - Medlemsavgifter och gåvor, lägesrapport: 

   Posten har betalat en slutfaktura på 1000 kr för städning, el och sopor.   

 

 - Höganäs Kommun, bidrag (CKS) 

   Blomsterbidraget för detta år söks av Vägföreningen. CKS ser till att 

    Kommunens avisering skickas direkt till Lena Janson.. 

 

 Det är hög tid att söka ur fonden ”Grön Turism”. 

 

 GL föreslår att vi ska söka ytterligare bidrag, t ex Krapperupsstiftelsen 

  och Nymberga. 

 

  

§ 7 Förslag till bokslut för 2011, inkl förvaltningsberättelse (SJ).  
  

SJ ombeds komplettera bokslutet med uppgifter om budget för att en 

jämförelse med utfall (netto) ska kunna göras.    
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§ 8 Kallelse till Årsmöte Påskafton, inkl bilagor. 

  

 Årsmötet börjar kl 10.30. 

 

 Höganäs kommuns projektledare för utveckling av området 

Blossalyckan är inbjuden att redogöra för resultatet av ortsanalysen 

klockan 10.00-10.30. 

 

 Deadline för utskick av kallelse till årsmötet är den 16 mars. Kallelsen 

skickas per post. 

 

 

§ 9 Investeringsprogram – lägesrapporter 

 

- Bassängen – ombyggnad och dränering av duschplatsen (GL). 

Leif i Bräcke har inkommit med en offert på SEK 44 125 kr för 

arbeten som omfattar byte av gummiplattor, grusläggning, ny 

grässådd, lagning och ifyllning av betong, se bilaga för detaljerad 

arbetsbeskrivning. 

Styrelsen beslöt att avsätta 44.125 kr i budgeten för 2012 för ovan 

renovering av bassängen. Samtidigt söks bidrag från Kommunens 

fond för Grön Turism, för att täcka delar av denna kostnad.  

GL kontaktar kommunen för att fördela ansvaret för lagning av 

betongplattan och fällning av ett dött träd vid den kommunala 

badplatsen ”Klötet”. 

 

- Lekplatsen – lägesrapport. Bodens tak har lagats enligt plan En 

stolpe vid entrén ska lagas av Lars Vilks, som en gång i tiden 

byggde portalen (GL och CKS). 

 

- Anslagstavlor, hänvisningsskyltar (GL).  
Inom ramen för Leader projektet kommer hänvisningsskyltar att 

placeras på flera ställen i Arild inom 1-2 år. GL ombeds kontakta 

kommunen för att ersätta  kartan vid Rusthållargården och 

busshållplatsen samt diskutera en lösning angående den 

anslagstavla som behövs i busskuren. 
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- Hemsidan - sponsorer och annonsörer (JE/CKS). 

 

Den information om Blossalyckan och resultat av ortsanalysen som 

publiceras på Höganäs kommuns hemsida kommer att länkas från 

Arilds hemsida. 

 

Magnus Alm och redaktionskomittén ombeds att få ut information 

om möjligheter att annonsera på hemsidan snarast. Tidigare förslag 

till brev cirkuleras per mail och justeras eventuellt innan det 

distribueras. Personlig uppföljning per telefon är nödvändig för att 

få bra respons.  

 

Kioskkommittén – uthyrning samt återstående arbeten 

lägesrapport (JE / SJ). 

SJ har inte fått något svar från de som drev kiosken förra året. 

Rusthållargården kan vara ett alternativ. Byalagets styrelse har för 

avsikt att ha verksamhet i kiosken även 2012.  

- Uppdrogs åt SJ att följa upp frågan och inleda diskussioner med Jonas 

Nilsson om samarbete. 

- Avgift för simskolan bestämdes till 600 kr per elev för säsongen 

2012. Simlärare är rekryterade. MN kommer inte att ansvara för 

simskolan fr o m säsongen 2012, men är beredd att introducera sin 

ersättare.  

 

 Nya förslag: 

Det finns utrymme att investera i ytterligare aktiviteter etc med hänsyn 

till föreningens ekonomiska överskott. Följande idéer har diskuterats: 

 

- Bastuhus på den gamla plattan vid Klötet. 

- Röda hallar, badplats och stig. Frågetecken kring vems ansvar detta 

område är. Byalagets,  Krapperupsstiftelsen eller Naturvårdsverket. 

- Nabbens badplats. 

- Programvara för hantering av hemsida. 
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§ 10 Program våren 2012 – uppdatering och fastställande (MN) 

 

 Kalendariet är fastställt och finns inom kort publicerat på 

  www.arild.se. av JE 

 

- Vårmiddag på Rusthållargården den 1 april, kl 14.00 

- Teaterresa, ev Malmö i januari 2013. 

- Besök av kommunstyrelsen. 

- Eventuellt bouletävling med grillning (påskdagen). CKS 

kontrollerar om detta kan genomföras. 

- Datum för simbassängsöppning och invigning av simskolan införs i 

Kalendariet av MN o JE 

- Byafolkets afton den 20 oktober. MN bokar Mor Cilla 

- Datum för adventsträff  införs i kalendariet av MN o JE 

 

 

§ 11 Arild Förr o Nu – lägesrapport.  

   

  Erik Magnusson håller på med en bok om hotellen i Kullabygden, 

  även de vi har i Arild. MN har förmedlat kontakter med personer i 

  Arild som känner till historien kring våra hotell och Mor Cilla. 

  Utgivning är planerad till juni 2012. 

 

  MN har kontakt med Rusthållargården för att utveckla 

  ”Arildsrummet”. Uppdrogs åt CKS att boka nytt möte med Jonas 

  Nilsson. 

 

 MN presenterade förslaget att producera en skrift ”Arild under ett 

  sekel”, med gamla fotografier och viktiga delar av byns historia.  

 

  MN föreslår vidare att en grupp skapas för att utveckla både 

  Arildsrummet och eventuellt berättelsen om Arild, ”Arild under ett 

  sekel”. 

 

 Styrelsen har beslutat att anslå 10.000 kr för att utveckla 

  Arildsrummet på Rusthållargården. Det finns också  

  möjlighet att söka kommunala bidrag för att få ytterligare medel.  

 

     .  

   

§ 12 Husgruppen – slutrapport och Leaderprojekt (GL). 

http://www.arild.se/
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  Husgruppen har blivit inbjudna att föredra sina förslag och 

  synpunkter betr. skolhuset för KSAU på tisdag nästa vecka inför 

  frågans slutgiltiga avgörande i KS.   

 

 Genomförande av Kullaleden, vandringsleder över Kullaberg, ska 

  påbörjas under 2012. Bybor och medborgare bjuds in att ta del av 

  planerna på olika sätt. (GL). 

  Se mer information på www.kullaleden.se  

 

   

§ 13 Övriga frågor 

- Styrelsemiddag den 10 mars, kl 19.00, hos Claes Ståhle. 

- Elavtalet – lägesrapport (CKS). Har upplevts positivt av de 

som deltagit. 

- Kullabygdens Byaråd ska ha möte den 19 mars. 

 

§14 Nästa styrelsemöte genomförs den 25 mars, 2012, kl 10.00 – 

  12.00 på Rusthållargården. 

 

§15 Mötet avslutas. 

 Ordf. tackade de närvarande för deras uppoffrande engagemang på 

  en söndagseftermiddag och avslutade mötet. 

   

 

Arild den 26 februari, 2012 

 

Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 

                   
   

Susanne Dahlman Claes Ståhle  Göran Lock  

http://www.kullaleden.se/

