
                
 
                                         Arilds Vägförening 
                                                     Styrelsemöte 
                                                       Söndagen den 11 april 2010 
 
Närvarande 
Lena Jansson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Maria Johansson Englund, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör 
Ingemar Glave, ledamot 
Ove Dahlén, suppleant 
Bo Hansson, suppleant 
 
 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
2. Inkomna och skickade skrivelser 

        Uppföljning av bidragsunderlag för vägföreningar från Höganäs kommun, uppräkning 
      inför 2011 års budget. Ansökan om bidrag för asfaltering ska inlämnas till kommunen    
      senast 30 juni. 
      Förnyad ansökan om bygglov gällande fiskvagn på hamnen. Vägföreningen vidhåller            
      sitt tidigare yttrande.  
      Bygglovsansökan gällande fastighet i Skäret, lämnas utan åtgärd. 
      Skrivelse från fastighetsägare gällande parkeringsrutor vid Tussans, RP undersöker och  
      besvarar denna skrivelse. 
      Skrivelse till Höganäs kommun från vägföreningarna i Kullabygden om ökade anslag till  
      snöröjning 09-10. 
      Svar på skrivelse ang hastighetsmätning på Nabbavägen, LJ 
      Svar på skrivelse ang snöröjning vid tennisbanan, LJ 
      Skrivelse till vägverket ang skylt vid Stora vägen/Klötesvägen, LJ/ BH 
 
3. Uppföljning av åtgärder 

Skyltbeståndet ses över av RP 
Hastighetsmätning kommer att göras på Nabbavägen när kommunens mätutrustning är 
reparerad, tills vidare sätts den mätare upp som påminner trafikanterna om den framförda 
hastigheten, RP. 
Vårsopning av vägar sker andra halvan av april av Ornatorps maskintjänst. LJ 
Peringens trappstag har skadats under vintern, IG ser över detta. 
Presentationen på Arilds hemsida av vägföreningen korrigeras av LJ 
 

4. Asfaltering 2011, RP och IG ser över asfalteringsbehovet och tar in mins 2 anbud 
 
5. OD presenterade förslaget som tagits fram i samarbete med Göran Olden ang plantering 

av träd på busstorget, förslaget kommer att presenteras på stämman. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6. Ansökan om betalningsföreläggande skall inlämnas till kronofogden avseende de  
medlemmar som ej betalt avgifterna för 2007 och 2008. MH 
Beslöts att avskriva avgifterna avseende Flundrarp 1:80 och 1:34 för åren 2003 och 2004 
. MH 
Beslöts avskriva avgifterna avseende Flundrarp 1:41 för åren 2002 och 2003. MH 
 

7. Ekonomin föredrogs av MH, medlemsavgifterna bör debiteras senast oktober månad i 
enlighet med beslut på stämman. 

 
8. Anspråk på åtgärder från ägaren till Krapperup 14:120 lämnas utan åtgärd. LJ/BH 

 
 
9. Nästa möte äger rum den 19 maj kl. 19.00 
 
10. Mötet som pågick mellan 10.00-12.30 förklarades avslutat. 

 
 
 
 
 

 
 
Vid protokollet                                                         Justeras 

 
 

       
       

 
 


