
ARILDS VÄGFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2010-05-01—2011-04-30. 

Under verksamhetsperioden 2010-2011 har styrelsen haft sju sammanträden, utöver det 

konstituerande sammanträdet den 26 juli 2010. 

Styrelsen konstituerades enligt följande: 

Lena Janson, ordförande Katarina Fröberg, suppleant 

Rolf Petersson, vice ordförande Bo Hansson, suppleant 

Maria Johansson-Englund, sekreterare Marie Nordström, suppleant 

Magnus Holmqvist, kassör 

Ove Dahlén, ledamot 

Styrelsearbetet 

Vägföreningens stämma i juli 2010 fattade beslut om att bordlägga frågan om trädplantering 

vid Busstorget samt att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med det liggande förslaget och 

eventuellt andra uppkomna förslag. Styrelsen fann ingen anledning att ändra sitt redan 

tidigare fattade beslut om trädplantering på Busstorget och några andra förslag inkom inte. 

Höganäs kommuns presenterade en utredning om vägföreningar i Kullabygden hösten 2010. 

För att höra medlemmars åsikt i denna fråga och anhängiggöra styrelsens ställning i frågan 

om trädplantering kallades till ett extra årsmöte den 8 januari 2011. Vid denna stämma 

presenterade styrelsen att det tidigare fattade beslutet om trädplantering kvarstod och 

styrelsen var beredd att ställa sina platser till förfogande. Dessutom presenterade styrelsen sin 

uppfattning beträffande vägföreningens framtid och föreslog att Arilds vägföreningen skulle 

upphöra och att ansvaret skulle övergå till Höganäs kommun. En enskild fastighetsägare 

agerade i frågan och beslutet på stämman blev att fastighetsägarna vill ha kvar sin 

vägförening, ett beslut som meddelats till Höganäs kommun. Styrelsens beviljades 

ansvarsfrihet för sin handläggning av frågan om trädplanteringen vid Busstorget. 

Trädplanteringen har sedermera genomförts i samförstånd och med stöd av Höganäs kommun 

och var klar i maj 2011. Sex oxelträd har planterats utmed Stora Vägen och en ligusterhäck 

som inramning av torget mot norr och öster. Utmed Hålebacken har tolv rhododendronbuskar 

planterats. Höganäs kommun har bidragit med allt projekteringsarbete och samtliga träd och 

växter. Kostnaden för projektet kommer inte att överskrida det budgeterade beloppet. 

Styrelsen antog en verksamhetsplan i september 2010 för innevarande verksamhetsperiod 

efter vilken styrelsearbetet har utförts. Arbetet har i hög grad präglats av sedvanlig förvaltning 

och underhåll. Den tidiga vintern gjorde att det återigen blev höga kostnader för 

vinterväghållningen. Samma entreprenör som förra året har utfört arbetet och liksom tidigare 

år har det i stort sett varit mycket uppskattat av fastighetsägarna. Halkbekämpningen i år har 

krävt mycket sandning, det har gjort att sopning och bortforsling av sand våren 2011 kostade 

betydligt mycket mer än föregående år. 

Ett begränsat underhåll av gatorna har skett våren 2011, asfaltering av Store Kals väg och 

Böchers gränd, allt i enlighet med vår asfalteringsplan. 

Höganäs kommun har bett styrelsen lämna namnförslag på vägar inom det nyexploaterade 

området Stora Vägen-Nabbavägen. Via hemsidan fick medlemmarna i föreningen möjlighet 

att lämna namnförslag. Förslagen överlämnades till Höganäs kommun. 

Styrelsen har även i år spridit information om sin verksamhet, dels genom att anslå styrelsens 

protokoll på posten i Arild, där numera protokollen finns inom glas och ram, dels publicera 

dem på Arilds Byalags hemsida, www.arild.se. Kallelse till ordinarie stämma och extra 

stämma i januari 2011 har med tillhörande handlingar funnits tillgängliga på hemsidan och 

posten i Arild. 

Ordföranden i Vägföreningen har liksom tidigare år ingått i Arilds Byaråd och tillika deltagit i 

sammankomster mellan byaråden/byalagen i Höganäs kommun. 



Genomförda åtgärder 

Styrelsen har liksom tidigare år haft avtal med entreprenören Leif Andersson, Bräcke Lyft & 

Transport, för snöröjning och diverse underhållsarbeten. 

I maj 2010 utfördes hyvling, grusning och saltning av grusvägarna. I april 2011 sopades gator 

och vägar. Arbetet utfördes liksom tidigare år av Ornatorps Maskintjänst AB. 

Anna Andersson, Bräcke Lyft & Transport, har liksom tidigare år kontrakterats för att sköta 

våra grönområden i enlighet med reviderad skötselplan. 

Styrelsen kan under det här verksamhetsåret konstatera att i stort sett alla fastighetsägare 

betalade avgiften till vägföreningen vid utsatt tidpunkt. Detta har väsentligt underlättat arbetet 

för styrelsen som därigenom har sluppit det tidskrävande påminnelsearbetet. 

Kommande verksamhetsperiod 

Under nästa verksamhetsperiod kommer styrelsearbetet att inriktas på att utföra de 

kvarvarande asfalteringsarbeten som inte kunde genomföras i år. Arilds vägförening har 

erhållit förhandsbesked om bidrag från dåvarande Vägverket (numera Trafikverket) om 

bidrag 2011-2012 för asfaltering av Nabbavägen. Styrelsen har att ta ställning till om detta 

ska utföras under kommande verksamhetsperiod med tanke på den nybyggnation som 

kommer att äga rum inom området Stora Vägen-Nabbavägen eller om denna åtgärd ska/kan 

senareläggas. 

Peringen, en av de vackraste passagerna i Arild, har förfallit och är farligt brant. Det är dags 

att återställa den och att förbättra tillgängligheten. Vägföreningen har genom en arkitekt i byn 

tagit fram ett förslag på hur en sådan förändring skulle kunna ske. Det är vägföreningens 

ambition att under det kommande verksamhetsåret planera för en sådan förändring och ett 

genomförande samt presentera detta för 2012 års stämma. 

Vår vackra by är fullkomligt översållad med trafikskyltar. I likhet med den policy som råder i 

Höganäs kommun, nämligen så få trafikskyltar som möjligt, ska en översyn göras av 

skyltbeståndet. 

Ekonomi 

Snöröjningen under året kostade 116 116 kr, vilket är 36 116 kr mer än budget. Sopning och 

slamsugning kostade 59 199 kr, vilket är 19 199 kr med än budget. Vägföreningen har fått ett 

investeringsbidrag om 31 800 kr för asfalteringsarbete. Från underhålls- och förnyelsefonden 

har återförts 48 000 kr, totalt omfattar fonden 201 340 kr. 

Styrelsen föreslår stämman att balanserat resultat 130 823,78 kr jämte årets underskott 

56 999,56 kr tillsammans 73 824,22 kr balanseras i ny räkning. 

För att klara föreningens verksamhet med önskad kvalitet och fortsatt god ekonomi i 

föreningen föreslår styrelsen en höjning av avgiften med 100 kr till 625 kr för kommande 

verksamhetsår. Avgiften har varit oförändrad sedan 2004. 
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