
 Arilds Byalag  
 

 STYRELSEMÖTE  
 Rusthållargården den 30 september, 2013 

 Kl 18.00 – 19.30 

  

 Protokoll 

SD 1 2013-09-30 

  

              

Närvarande: Åke Höjman, ordf. 
 Göran Lock 

Sverker Johansson 
 Susanne Dahlman 

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

protokoll 
 
 Susanne Dahlman valdes till sekreterare. Hans Båge och Göran Lock valdes till 

justeringspersoner. 
 
§ 3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes. 
  
§ 4 Föregående mötes protokoll 
 

a) Byalaget har ansökt om bidrag från kommunen genom “Grön kvalitetsturism (ÅH). 

b) Tömning av soptunnan nedanför f d Webers kafé sköts inte.  GL och KL tar upp 

frågan med Vägföreningen, för att reda ut vem som ska vara ansvarig för uppgiften. 

c) Röda Hallar. Ett möte har genomförts med Daniel Åberg på Länsstyrelsen för att 

utröna om hur vi ska gå tillväga för att få tillstånd att återställa badplatsen så som 

den såg ut förr.  

d) I samband med inköp av ny bänk diskuterades frågan om var eventuellt överblivna 

bänkar kan placeras. SJ föreslog att en bänk ska flyttas till Hagavägen.  

 
 
§5     Ekonomi 
 

  204.585,- finns på byalagets kontot för närvarande.  
  
 
§6 Byafolkets afton den 18 oktober 
 

Byafolkets afton genomförs den 18 oktober på Arilds vingård. Carlings underhåller.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Arilds Byalag  
 

 STYRELSEMÖTE  
 Rusthållargården den 30 september, 2013 

 Kl 18.00 – 19.30 

  

 Protokoll 

SD 2 2013-09-30 

 
§7     Planering av höstens övriga aktiviteter  

 

Adventsvandring, den 7 eller 8 december. 

SJ är projektledare och planering pågår. 

 
 
§8 Information om vad sig hittills tilldragit haver 
 

Arilds byalag har fått klagomål om dålig lukt i busskuren vid busshållplatsen. En trolig 
orsak är att den används som toalett. ÅH tar upp frågan om att det finns behov av en 
allmän, handikappanpassad, toalett i Arild.  

 
 

§9     Övriga frågor 
 

a) Det har framkommit önskemål om att senarelägga starten för simskolan med en 
vecka för att inte kollidera med andra aktiviteter. Byalaget beaktar det inför 
planering av aktiviteter 2014.  

b) Ett antal ställen i byn är överväxta av sly och små träd, bland annat backen vid 
Strand ned mot kapellet. En inspektion görs för att avgöra vem som ska åtgärda 
detta. 

c) SJ påtalade att byalaget bör förbereda sig för att eventuellt hitta en ersättare till Stig 
Olofssons skötsel av grönområden (gräsklippning etc). 

d) GL lät meddela att reparation av Lockens grund (betong etc) är beställd och 
kommer att genomföras inom kort. 

e) Vid årets utgång (april 2014) avgår flera av ledamöternas från styrelsen, inklusive 

ordförande och sekreterare. Styrelsen beslutade att vid avsätta tid i januari 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.  

 
 
§9     Nästa möte: den 6 november kl 18.00. 
 
 
§ 10 Mötets avslutande  
 
 
Arild den 30 september, 2013 
 
 
 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
 
Susanne Dahlman Åke Höjman  Hans Båge 
    Göran Lock 


