
 Arilds Byalag  
 

 STYRELSEMÖTE  
 Rusthållargården den 15 augusti, 2013 

 Kl 16.00 – 18.00 

  

 Protokoll 

SD 1 2012-08-15 

  

              

Närvarande: Åke Höjman, ordf. 
 Göran Lock 

Sverker Johansson 
 Susanne Dahlman 

Kristina Bergwall 
 Charlotte Köhler 
 
Förhindrade att delta: Jan Eriksson, Henrik Alffram och Hans Båge 
 
      
§ 1 Mötet öppnades  
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet samt justeringsperson att jämte ordf. justera dagens 

protokoll 
 
 Susanne Dahlman valdes till sekreterare. Charlotte Köhler och Kristina Bergwall valdes 

till justeringspersoner. 
 
§ 3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes. 
  
§ 4 Föregående mötes protokoll 
 
§5     Uppföljning av sommarens aktiviteter, inkl Arildsdagen 
 

Arildsdagen: Loppisen inbringade 47.000 kr och lotterierna 13.000 kr. 201 vuxna och 23 

barn deltog i middagen. 

 

Simskolan: 35 barn deltog i simskolan. Försäljningen av badbiljetter har varit mindre i år 

än förra året. Styrelsen har misstankar om att bassängen nyttjas utan betalning.  
  
 
§6 Övriga aktiviteter och åtgärder 
 

a) SJ redogjorde för hur byalaget skulle kunna ansöka om bidrag från kommunen 

genom “Grön kvalitetsturism”.  Vi ska vara uppmärksamma på att sista ansökningsdag 

är den 15 mars. Kostnader ska redovisas senast den 15 september. 

ÅH kontaktar Höganäs kommun för att se hur vi ska hantera detta i år, nu när den 15 

mars redan är passerat. ÅH undersöker också om vi ska samordna ansökningar med 

byarådet. 

 

b) ÅH sätter in en annons i HD för att söka vinnare till vinsterna från Arildsdagen som 

ännu ej är uthämtade. 
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§7     Planering av höstens aktiviteter 
 

 a) Operakväll i Malmö. Miss Saigon den 13 oktober.  

 

JE tillfrågas om han har möjlighet att skicka ut inbjudan via mail (ÅH/KB) i början av 

september, sätta upp sandwichskylten på vanlig plats – och ta emot anmälningar. 

KB ordnar mat och dryck till bussturen. 

 

b) Byafolkets afton, den 19 oktober 

Skördetema på Arilds vingård med musik. ÅH kontaktar Arilds vingård. 

 

c) Adventsvandring, den 7 december 

SJ är projektledare och planerar, utöver andra ordinarie aktiviteter, också om det är 

möjligt att arrangera en konstutställning. 
 

 
§8     Övriga frågor 
 

a) Tömning av soptunnan nedanför f d Webers kafé sköts inte.  ÅH kontaktar 

kommunen för att ta reda på varför det inte fungerar. 

 

b) SJ rapporterade om sin och JEs besiktning av Röda Hallar i syfte att se om 

badplatsen till vissa delar kan återställas som den en gång såg ut. SJ föreslår att vi 

stegvis satsar på att gjuta betong på olika ställen för att underlätta bad och allmänt 

nyttjande av badplatsen. I ett första steg kontaktas Daniel Åberg på Länsstyrelsen 

för att inhämta hans åsikter kring byalagets ambitioner - och ta reda på mer 

information om kostnader.  

 

c) Vid årets utgång (april 2014) avgår flera av ledamöternas från styrelse, inklusive 

ordförande och sekreterare. Styrelsen beslutade att vid nästa möte avsätta tid för 

en diskussion och ett beslut om hur man ska agera för att attrahera nya krafter till 

det arbete som görs inom byalaget. Byns invånare – och sommargäster – behöver 

informeras om att fler måste engagera sig, alternativt att byalaget och Arild hittar 

andra former för att genomföra alla ordinarie aktiviteter och övriga initiativ som 

uppstår. I dagsläget tar skötsel av bassäng och simskola under sommaren stora 

krafter, både ekonomiska och i form av handkraft.  

 

d) SJ rapporterade om önskemål om att sälja badrockar med Arildsemblem. Styrelsen 

beslutade att bordlägga frågan till Rusthållargården som redan säljer badrockar. 

 

e) KB pratar med vägföreningen om att icke godkända bänkar i byn ska tas bort. 

Styrelsen beslutade också att ytterligare en bänk köps in till Klötesvägen. 
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§9     Nästa möte: den 30 september kl 18.00 
 
 
§ 11 Mötets avslutande  
 
 
Arild den 15 augusti, 2013 
 
 
 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
 
Susanne Dahlman Åke Höjman  Charlotte Köhler 
    Kristina Bergwall 


