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Närvarande: Åke Höjman, Jan Eriksson, Sverker Johansson, Kristina Bergvall, Hans Båge, 

Charlotte Köhler, Göran Lock 

Förhindrade Susanne Dahlman, Henrik Alfram 

  
 
§1    Mötets öppnande.  
 
§2    Val av sekreterare för mötet samt två ledamöter att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Sekreterare Göran Lock Justerare Jan Eriksson och Hans Båge. 
 
§3    Godkännande av dagordning 
Godkändes. 
 
§4    Föregående mötes protokoll 
Röda Hallar har besiktigats av Bolle, Sverker och Hans. Det finns 2 st. bilder från förr som visar hur 
Röda hallar såg ut i sin prakts dagar. Dessa innehas av Ole Plougsarp och Alf Håkansson vilka också 
har tydliga minnen från den här tiden. Nytt besök görs tillsammans med dessa åldermän då 
anordningar av olika slag som funnits märks ut. Bolle skriver ihop en historik med bilder om Röda 
hallars historia. Utifrån ovannämnda tar vi sedan beslut om hur vi går vidare. 
Sverker undersöker vidare möjligheter att söka bidrag från Grön turism. 
§5    Ekonomi 
I det mycket lyckade 40-årskalaset deltog närmare 100 personer och det subventionerades med ca 
14´kr. Midsommar firades i traditionell anda av ca 300 personer och inbringade ca 3,5´kr. Bassäng har 
målats och bänkar har tvättats till en överkomlig kostnad.  
Byalagets nostalgigrupp har fått 50´kr från Krapperupsstiftelsen. Claes hanterar arbetet, kostnader och 
räkningar. En tanke är att pengarna ska finansiera ett nytryck av Arildsboken från 40-talet av Erik 
Nylander, möjligen i kombination med nytagna fotografier från samma platser som i boken.  
 
§6    Uppföljning av midsommarfirande och 40-årsjubileum 
Allt fungerade till full belåtenhet. Se punkten 5. 
 
§7    Planering inför Arildsdagen 
Bord och bänkar är beställda av Åke. Bräcke kör. 
Scen byggs av hakeställningar som Åke fixar. Skivor till golv finns i förrådet. 
Bolle ser till att tälten och scenen kommer upp under fredagen. 
Hans har släpkärra och kör ned tälten. 
Medelhavsbuffé beställs från Rusthållaregården för 220kr/pers. Biljettpriset är 250 kr för vuxna och 
150 för barn. 
Affischer görs av Kristina och Bolle. Gordon layoutar och trycker. 
Biljetter. Kristina beslutar om var, när, hur och av vilka. 
Loppmarknad. Kristina ringer runt och bemannar. 
Lotteri. Åke inhandlar och hanterar, 
Vinster. Åke och Kristina fixar detta. 
Bemanning under Arildsdagen. Kristina bemannar. 
Polistillstånd. Åke fixar. 
Musik. Åke och Bolle fixar. 
Brödbak. Uppmaning sker på affisch. 
Städning. Åke hanterar. 
Hamnföreningen vill ha hyra för Ruffen och hamnen. 
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§8    Information om vad som sig hittills tilldragit haver i övrigt 
Arildsskylt med anslagstavla sätts upp på Ruffen. Gunnel Wunch kommer och berättar om intressanta 
personer utmed Kullaleden. Simbassängsavslutning den 19 juli. Någon ur Byalaget håller i 
avslutningen. Förslag på att ett bord till bänken nedanför Webers köps in. Grannar tillfrågas först. 
Förslag på att ytterligare en bänk köps in till Klötesvägen.  

 

 
§9    Övriga frågor 
Inga. 
 
§10  Nästa möte 
15 augusti kl. 16.00 på Rusthållaregården. 
 
§11 Avslutning 
Vid pennan 
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Åke Höjman 
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Jan Eriksson 
Hans Båge 

 
 

 


