
 Arilds Byalag  
 

 STYRELSEMÖTE  
 Rusthållargården den 14 oktober, 2014 
  
 Kl 18.00 – 19.30 
  
 Protokoll 

SD 1 2014-10-14 

  
              

 
 
 
Närvarande: Åke Höjman, ordf. 
 Susanne Dahlman 

Kristina Bergwall 
 Göran Lock 
 Sverker Johansson 
 Jan Eriksson 
   
Förhindrade att delta: Marianne Almkvist, Charlotte Köhler, Henrik Alffram. 
 

 
 
 
§1    Mötets öppnande 

 
§2    Val av sekreterare för mötet samt två ledamöter att jämte ordförande justera dagens 
protokoll 

 

Susanne valdes till sekreterare. Sverker och Kristina valdes till justeringspersoner. 

 
§3    Godkännande av dagordning 
 
Mötesdeltagarna godkände dagordningen. 

 
§4    Föregående mötes protokoll 
 
Protokoll från föregående möte godkändes,och lades till handlingarna. 

 
§5    Ekonomi 
 
Inget nytt att rapportera, se föregående protokoll för detaljer. 

 
§6    Lägesrapporter    
 
ÅH har fortsatt kontinuerliga möten med ombudet för Blossalyckan för att tillgodose byns intressen. 
 
JE har också deltagit i möte med samrådsgruppen (för kontakter mellan Höganäs kommun och Arilds 
bybor i förhållande till exploateringen av Blossalyckan). Information som är av intresse för bybor och 
spekulanter på tomter kommer att publiceras på www.arild.se så snart det är möjligt. 
 
Arbete är beställt för att reparera och ersätta de stolpar som saknas vid badplatsen på Lockens grund. 
 
 
§7    Upprustning av trekanten och lekplatsen 
 
Lekplatsen 
Höganäs kommun kommer att bistå med att ordna en fotbollsplan och så nytt gräs. Byalaget får 
ansvara för underhåll av gräsmattan. Höganäs kommun har också accepterat att montera en linbana 
vid lekplatsen, men byalaget står för materialkostnader. 
 

http://www.arild.se/
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Trekanten vid Busstorget 
 
Arbetet sätts igång inom kort.  
 
Julbelysning vid Busstorget 
 
Trafikverket har gett byalaget tillåtelse att använda oxelträden vid Busstorget för julbelysning istället 
för julgran. Frågan har diskuterats och koordinerats med Arilds vägförening. Byalaget köper in 
belysningen och ber kommunen att sätta upp den. 

 
§8    Byafolkets afton   
 
Evenemanget är bokat på Arilds vingård den 24 oktober kl 19.00 och inbjudan har gått ut. Bertil 
Hagberg, flygfotograf och Thomas Åström, körledare står för underhållningen. ÅH kommer inte att 
delta. KB och JE har huvudansvaret i hans frånvaro. JE går ut med en påminnelse per mail. 
 
§9    Övriga evenemang, fredagsöl 
 

- Endast fyra biljetter återstår till musikalresan till Doktor Zivago den 9 november. JE skickar en 
påminnelse per mail. 

- Fredagsöl startar på Rusthållargården efter trettonhelgen, 2015. 
- Adventsfirandet genomförs den 6 eller 7 december. SJ fortsätter att undersöka när kören kan 

ställa upp och meddelar styrelsen vid nästa möte. SJ återkommer också med förslag kring 
eventuell aktivitet på Mor Cilla i samband med firandet. 

 
 
§10  Övriga frågor 
 
Styrelsen beslutade att köpa in 50 Arildströjor. 
  
§11  Nästa möte 
 
17 november, kl 18.00. 

 
§12 Avslutning 
 
 
 
Arild den 14 oktober, 2014. 
 
 
 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
 
Susanne Dahlman Åke Höjman  Sverker Johansson   Kristina Bergwall 
 


