
ARILDS VÄGFÖRENING 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2011-05-01-2012-04-30. 

Under verksamhetsperioden 2011-2012 har styrelsen haft sex sammanträden, 
utöver det konstituerande sammanträdet den 14 augusti 2011. 

Styrelsen konstituerades enligt följande: 

Lena Janson, ordförande (utsedd av stämman 2011) 
Rolf Petersson, vice ordförande Göran Lock, suppleant 
Katarina Fröberg, sekreterare Bo Hansson, suppleant 
Magnus Holmqvist, kassör Marie Nordström, suppleant 
Ove Dahlén, ledamot 

Styrelsearbetet 

Arbetet under perioden skulle i enlighet med styrelsens intentioner i första 
hand inriktas på förvaltning och underhåll. Inga planer fanns på underhåll ut-
över sedvanligt driftsunderhåll. 

Emellertid ändrades dessa förutsättningar av vädrets makter den första 
adventshelgen i november 2011. Då kom den första höststormen som raserade 
hela strandskoningen utmed hamnparkeringen och bröt upp asfalten på en stor 
del av hamnparkeringen. Föreningen aviserade genast den uppkomna situa-
tionen hos kommunen. Dessutom togs kontakt med Länsstyrelsen eftersom åt-
gärder utmed hamnparkeringen kräver medgivande därifrån. Efter kontakter 
på tjänstemannanivå i Höganäs kommun rekommenderades vi att ta direkt-
kontakt med kommunledningen. Ordföranden och en ledamot fick tid hos 
kommunalrådet, Peter Kovacs, som genast agerade och efter en vecka fick vi ta 
del av kommunens beslut, som innebar att kommunen ansvarade för att an-
lägga en ny strandskoning i form av stora stenblock och att genomföra en 
totalentreprenad med NCC som också reparerade den förstörda asfalteringen. 
Höganäs svarade för kostnaden för strandskoningen medan vägföreningen 
svarade för asfalteringskostnaden. 

Stormen förstörde också ett träd i allén på Semestervägen. Trädet vältes med 
hela roten och föll över en fastighetsägares staket och in på hans tomt. Efter 
kontakt med Höganäs kommun och Länsstyrelsen fick vi tillstånd att avverka 
och föra bort trädet som inte till någon del gick att rädda. Fastighetsägarens 
staket återställdes. 



Vägföreningen konstaterar med tillfredsställelse att vårt samarbete med 

Höganäs kommun har väsentligt förbättrats under detta verksamhetsår och vi 

hoppas kunna fortsätta i samma anda kommande år. 

Vägföreningen tillsammans med i första hand Arilds Byalag agerade för en för 
invånarna i byn bra lösning av postdistributionen, när det blev klart att posten 
inte skulle levereras i postfacken från och med den 1 januari 2012. 

Liksom tidigare år har styrelsen spridit information om sin verksamhet, dels 
fram till den 30 december 2011 anslå styrelsens protokoll på posten i Arild, dels 
publicera dem på Arilds hemsida, www.arild.se. Sedan den 1 januari 2012 har 
vägföreningen ny adress, Stora Vägen 1, där också vår postlåda numera finns, 
tillsammans med Hamnföreningens. 

Ordföranden i Vägföreningen har ingått i Arilds Byaråd och tillika deltagit i 
sammankomster mellan byaråden i Höganäs kommun. I och med att Posthuset 
inte längre disponeras av föreningarna i Arild har vägföreningens styrelsemöten 
hållits i ordförandens hem. Rusthållargården har erbjudit föreningarna i Arild 
ett särskilt föreningsrum som håller på att färdigställas. 

Genomförda åtgärder 

Styrelsen har liksom tidigare år haft avtal med entreprenören Leif Anderson, 
Bräcke Lyft & Transport för snöröjning i första hand. 

Under april 2012 utfördes hyvling, grusning och saltning av grusvägarna och 
under samma månad sopades gator och vägar av Ornatorps Maskintjänst. 

Efter att ha kontaktat två entreprenörer som arbetar med trädgårdsskötsel 
visade det sig att Anna Andersson hade det överlägset lägsta timpriset. Därför 
kontrakterades Anna Andersson, Bräcke Lyft & Transport återigen för att sköta 
våra grönområden. 

Styrelsen skrev i april 2012 avtal med Ingemar Bengtsson, RMH Entreprenad, 
för återställande av trappan i Peringen, ett arbete som utfördes under maj 
månad 2012 till vår stora belåtenhet och tillika är vi stolta över att ha kunnat 
bevara den kulturhistoriska miljön i Arild. 

Styrelsen har tillskrivit Trafikverket om att få skjuta fram det utlovade statliga 
bidraget till asfalteringsarbetet på Nabbavägen med tanke på nybyggnation 
inom området Stora Vägen-Nabbavägen. 

Styrelsen konstaterar att i stort sett alla fastighetsägare betalade avgiften vid 
utsatt tidpunkt, dock återstår fortfarande cirka tio fastighetsägare som trots



påminnelse ännu inte betalt. Styrelsen kommer att vidta åtgärder i form av att 
överlämna dessa ärenden till kronofogdemyndigheten. 

Kommande verksamhetsår 

Arbetet med att restaurera Peringen kommer att fortsätta och innebär att åter-
ställa och förbättra tillgängligheten. Styrelsens bedömning är att detta är ett 
underhållsarbete som i sedvanlig ordning läggs in i den kommande budgeten 
för 2012-2013. 

Ekonomi  

Vinterväghållningen under året kostade endast 41 278 kr, vilket är betydligt 
under det som budgeterats. Tack vare detta kunde vägföreningen finansiera 
asfaltering av hamnplan, 60 000 kr, och reparation av trappan i Peringen, 
44 375 kr. Sopning och slamsugning kostade totalt 34 272 kr. Underhåll av 
grusvägar kostade 26 188 kr, något över budget på grund av att grusvägarna 
även hyvlades utöver att beläggas med nytt grus och saltas. 

Grönområdesunderhållet har överskridit budgeterat belopp. Till största del på 
grund av röjning av området vid Porras backe vilket kostade 18 442,50 kr Detta 
var en stor insats av engångskaraktär. 

Styrelsen föreslår stämman att balanserat resultat 73 824,22 kr jämte årets 
överskott 9 848,34 kr tillsammans 83 672,56 kr balanseras i ny räkning. 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 625 kr, för verksamhetsåret 2012-2013. 

 

Arild den 2 juni 2012 

Styrelsen 

 

Lena Janson Rolf Petersson Katarina Fröberg 

ordförande vice ordförande sekreterare 

 

Magnus Holmqvist Ove Dahlén 

kassör ledamot 

 



Arilds Vägförening      
Org.nr. 843000-4500      
 

Resultaträkning 2012-04-30  2011-04-30  2010-04-30 
      

Rörelsens intäkter      
Uttaxering 255 625,05  202 650,05  200 550,50 
Bidrag 176 148,00   165 720,00   204 618,00  
Summa intäkter 431 773,05  368 370,05  405 168,50 

      
Rörelsens kostnader      
Arvoden 51 421,00  56 032,00  49 553,00 
Administrativa kostnader 14 385,89  21 223,50  16 985,80 
Asfaltering -  126 845,00  9 519,00 
Reparation och underhåll 113 892,50  16 051,00  71 066,50 
Grusvägsunderhåll 26 188,00  7 250,00  0,00 
Grönområden 82 136,50  71 965,50  49 183,00 
Trädplantering busstorget 2 775,00  111 875,00   
Sopning, slamsugning 34 272,00  59 199,00  39 447,00 
Vinterväghållning 41 278,00  116 116,00  116 124,00 

Summa kostnader 366 348,89  586 557,00  351 878,30 
      

Finansiella intäkter och kostnader      
Ränteintäkt 2 824,18  1 312,39  0,00 
      
Övriga bokslutsdispositioner      
Flundrarp 1:27 ändrad användning  8 400,00     
Utnyttjande av underhålls- och 
förnyelsefond 

-  159 875,00   

Avsättning till underhålls- och 
förnyelsefond 

50 000,00  0,00  50 000,00 

      
Resultat 9 848,34  -56 999,56  3 290,20 
 

Balansräkning 2012-04-30  2011-04-30  2010-04-30 
      

Tillgångar      
Postgiro 142 861,33  124 092,37  88 616,47 
Bankkonto 279 603,98  346 894,59  303 823,81 

Summa likvida medel 422 465,31  470 986,96  392 440,28 
      

Kundfordringar 17 224,65  19 169,65  23 370,50 
Övriga fordringar 846,40  32 801,61  40 212,00 

      
Summa tillgångar 440 536,36  522 958,22  456 022,78 

      Skulder      
Leverantörsskulder 105 303,00  186 826,00  1 300,00 
Interimsskulder 99 679,00  42 744,00  62 231,00 
Övriga kortfristiga skulder 12 416,80  130 099,00  12 328,00 

Summa skulder 217 398,80  359 669,00  75 859,00 
      
Avsättningar      
Underhålls- och förnyelsefond 139 465,00  89 465,00  249 340,00 
      
Eget kapital      
Balanserat resultat 73 824,22  130 823,78  127 533,58 
Årets resultat 9 848,34  -56 999,56  3 290,20 

Summa eget kapital 83 672,56  73 824,22  130 823,78 
      

Summa skulder och eget kapital 440 536,36  522 958,22  456 022,78 

 


