
 

 

 

ARILDS VÄGFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2013-05-01--2014-04-30. 

Under verksamhetsperioden 2013-2014 har styrelsen haft fem sammanträden, utöver det 

konstituerande sammanträdet den 22 juli 2013. 

Styrelsen konstituerades enligt följande: 

Lena Janson, ordförande (vald av stämman 2013) Göran Lock, suppleant 

Rolf Petersson, vice ordförande  Bo Hansson, suppleant 

Katarina Fröberg, sekreterare  Kristina Bergwall, suppleant 

Magnus Holmqvist, kassör 

Ove Dahlén, ledamot 

Styrelsearbetet 

Arbetet med våra vägar har under perioden i enlighet med styrelsens intentioner i första hand 

inriktas på förvaltning och underhåll. Enligt underhållsplanen var planeringen att asfaltera Nedre 

Glarhallavägen och Strandgårdsallén, vilket av olika anledningar inte har verkställts. Därutöver har 

sedvanligt driftsunderhåll i form av vinterväghållning, sopning och grusvägsunderhåll skett.  

Förra verksamhetsåret påbörjades renoveringen av Peringen, ett projekt i samarbete med Höganäs 

kommun, och det var färdigt i juni 2013. Invigning av kommunalrådet i Höganäs, Peter Kovacs, den 

29 juni. Tyvärr skadades Peringen vid kraftigt regnoväder i början av augusti på grund av att den 

befintliga brunnen på Stora Vägen inte tog emot regnvattnet som istället forsade nerför Peringen och 

medförde stora skador. Mycket arbete har lagts ner på att få Trafikverket som ansvarar för drift och 

underhåll av Stora Vägen att ansvara för de uppkomna skadorna och ersätta vägföreningen för 

reparationskostnaderna, vilket till slut lyckades.  

Vi har också inlett ett arbete med att få Höganäs kommun att engagera sig i att rekonstruera våra 

alléer eftersom framför allt den på Semestervägen är i behov av nyplantering. 

Under verksamhetsåret har vi yttrat oss till Höganäs kommun angående detaljplanen för Stubbarp 

6:32 och liksom tidigare vidhållit vår tidigare synpunkt att området inte ska ingå i Flundrarp GA:7 

utan att Höganäs kommun bör ta ett samlat grepp och bli huvudman för Stubbarp 6:32, Blossalyckan 

och Knaggestensområdet. Detta som ett led i kommunens ambitioner att på sikt avveckla samtliga 

vägföreningar. Området ligger utanför vägföreningens ansvarsområde. Styrelsen har vid samtliga 

tillfällen motsatt sig ett utökat ansvarsområde för vägföreningen och även föreslagit som ett annat 

alternativ att det bildas en särskild vägförening för området tillsammans med Blossalyckan och 

Hallastens/Knaggestensområdet. Förslaget har inte mött någon positiv respons från kommunens 

sida. 



 

 

Stora Vägen tillhör inte vägföreningens ansvarsområde, men många fastighetsägare har framfört 

klagomål på säkerheten och det usla skick som vägen befinner sig i med många potthål och 

krackelerad asfalt. Styrelsen skickade 2012 en skrivelse till Trafikverket om detta med kopia för 

kännedom till Höganäs kommun och Skånetrafiken. Detta verksamhetsår har ånyo skrivelse skickats 

till Trafikverket angående Stora Vägen. Där har vi betonat värdet av att vid nyasfaltering hänsyn tas 

till den kulturmiljö som Arild utgör med betoning också på att bibehålla inramningen med betongsten 

för att karaktären av bygata ska kvarstå. Vägföreningen har inte erhållit något svar från Trafikverket 

och har därför inte någon information om  när underhåll av Stora Vägen kommer att ske. 

I december 2013 hemsöktes Arild av stormen Sven. Vägföreningen har i fyra skrivelser till 

kommunen, varav en direkt till kommunstyrelsen, rapporterat om skadornas omfattning. Skadorna 

kan delas in i två kategorier, de som uppstått inom grönområdet respektive de som uppstått på 

vägarna och hamnområdet i form av asfaltskador. 

Skadorna inom grönområdet har i huvudsak bestått av omkullvälta träd samt sten och bråte från 

sjön som har blåst in på grönområdet utmed havet och Klötesvägen. Hela strandkanten längs 

Klötesvägen och nordväst om hamnen har också fått skador med anledning av att havet gått in och 

urholkat strandkanten. Denna kostnad 19 322 kronor har vägföreningen ansökt om att erhålla från 

Höganäs kommun. 

Skador på vägar och hamnplanen. På hamnplanen har en del asfalt längst ut mot havet fått skador. 

Skadorna på Klötesvägen är av stor omfattning i form av ett stort hål där det tidigare varit en 

parkeringsplats för handikappade och också uppbruten asfalt. Den delen av vägen har varit helt 

avstängd under hela våren. Skoningen längs med havet utanför denna parkering skadades också och 

där krävdes ny skoning. Vägföreningens uppgift är att svara för drift och underhåll av vägar och 

grönområdet inom Flundrarp GA:7 men inte att åtgärda strandskoningen och parkeringsplatsen. 

Höganäs kommun har svarat för merparten av kostnaderna för återställandet och vägföreningen 

endast för asfalteringen, 25 000 kronor exklusive moms. Detta reparationsarbete har färdigställts i 

juni 2014. 

Vägföreningen har i skrivelse till kommunstyrelsen tagit upp frågan hur man på lång sikt ska kunna 

eliminera att vägar och strandkanter längs med havet utsätts för skador av framtida stormar. 

Förslagsvis kunde man förlänga den befintliga muren (byggd 1937) vid hamnplanen ända fram till 

Klötesvägen slut.  

I avvaktan på de överläggningar föreningen har haft med Höganäs kommun angående kostnaderna 

för skadorna från stormen Sven har föreningen avvaktat med det planerade asfalteringsarbetet som 

beskrivits ovan. 

Vägföreningen har haft överläggningar med Höganäs Energi angående fiberkabelnedläggning. Vi har 

muntligen avtalat att i samband med att föreningen planerar att asfaltera vägar kommer Höganäs 

Energi att lägga ner fiberkabel dessförinnan. Så har skett under våren på Nedre Glarhallavägen och 

längs Stora Vägen. 

Styrelsen konstaterar att nästan samtliga fastighetsägare betalat avgiften till vägföreningen i tid. Men 

vi önskar att fastighetsägare, särskilt de som bor utomlands, underrättar föreningen vid 

adressförändring. 



 

 

Vägföreningen får in många klagomål från fastighetsägare om att grannar låter träd och häckar växa 

ut över gator och korsningar. Styrelsen vill inte agera ”polis” utan vill på detta sätt påminna om 

fastighetsägarnas ansvar att se till att träd och buskar inte växer ut över vägarna och att sikten hålls 

klar i korsningar. ”Fastighetsägares ansvar” finns att läsa om på hemsidan.  

Liksom tidigare år har styrelsen spridit information om sin verksamhet genom Arilds hemsida, 

www.arild.se. 

Vägföreningen har i år arbetat med ett internt dokument där alla arbetsuppgifter som respektive 

styrelseledamot har finns nedtecknade i en checklista. 

Ledamot i vägföreningen har deltagit i sammankomster mellan byaråden i Höganäs kommun.  

Genomförda åtgärder av våra entreprenörer 

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

för vinterväghållning. Vintern var mild i år och kostnaden för snöröjning blev därför lägre än 

budgeterat. 

Under april 2014 utfördes sopning av vägarna och detta genomfördes också av Leif Andersson varvid 

kostnaden också blev lägre än tidigare år. Grusning och saltning av grusvägarna genomfördes först i 

maj månad av samma entreprenör. 

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

grönområden. 

Vägföreningen strävar efter att ha långsiktiga avtal för drift och underhåll med våra entreprenörer 

och liksom tidigare år har samtliga utfört arbetet till föreningens fulla belåtenhet. 

Styrelsen har haft avtal med Ingemar Bengtsson, RMH Entreprenad, för iordningställande och 

reparation av Peringen och detta arbete har också utförts på ett föredömligt sätt. 

Kommande verksamhetsår 

Asfalteringar i enlighet med planen kommer att genomföras på Strandgårdsallén och Nedre 

Glarhallavägen. 

Trapporna på Stelebacken och trappan från Busstorget till Hålevägen kommer att ses över och 

eventuella åtgärder av mindre art kommer att utföras. Om det visar sig att insatserna bedöms vara 

mer omfattande kommer vi att planera för dessa för genomförande kommande verksamhetsår. 

Fortsatta kontakter med Höganäs kommun för att rekonstruera allén på Semestervägen och att 

långsiktigt finna en lösning som skyddar våra vägar och grönområde mot havet. 

 

Ekonomi  

Kostnaderna för renoveringen av Peringen, som påbörjades under förra verksamhetsåret och 

färdigställdes det här året, har helt belastat det här året. Vägföreningen har erhållit bidrag från 

Höganäs kommun med 80 000 kronor (halva kostnaden).  



 

 

 

Snöröjningen under året kostade 60 644 kronor vilket är något under det som budgeterats. Sopning 

av vägarna kostade 17 500 kronor också under budget. Skötsel av grönområden kostade 116 244 

kronor. De sökta bidraget avseende kostnaderna för stormen Sven har vägföreningen ännu inte 

erhållit beslut om. 

Resultat för verksamhetsåret 2013-14 16 944,08 kronor. Till underhålls- och förnyelsefonden har 

ingen avsättning skett, i enligt med årets budget. 

Styrelsen föreslår stämman besluta att balanserat resultat 138 651,82 kronor jämte årets överskott 

16 944,08 kronor tillsammans 155 595,90 kronor balanseras i ny räkning. 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 625 kronor per andel, för verksamhetsåret 2014-2015. 

Arild den 26 juni 2014 

Styrelsen 

 

Lena Janson Rolf Petersson Katarina Fröberg 

ordförande vice ordförande sekreterare 

 

Magnus Holmqvist Ove Dahlén 

kassör ledamot 

 


