
 

 

 

ARILDS VÄGFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2015-01-05--2016-04-30. 

Arilds vägförening omfattar gemensamhetsanläggningen FLUNDRARP GA:7. Styrelsen ansvarar för 

den löpande verksamheten av anläggningen. Under verksamhetsåret 2015-2016 har styrelsen haft 

fem styrelsesammanträden, utöver det konstituerande sammanträdet den 20 juli 2015. 

Styrelsen konstituerades enligt följande: 

Lena Janson, ordförande (vald av stämman 2015) Kristina Bergwall, suppleant 

Rolf Petersson, vice ordförande  Bo Hansson, suppleant 

Katarina Fröberg, sekreterare  Göran Lock, suppleant 

Magnus Holmqvist, kassör 

Ove Dahlén, ledamot 

Styrelsearbetet 

Varje år påbörjas arbetet i styrelsen med att ta fram en verksamhetsplan som utgör 

styrinstrumentet för styrelsens arbete under året. Vår kvalitetsmanual för den allmänna 

platsmarken som har utarbetats, för att inspirera till god, vacker, enhetlig och hållbar gestaltning 

av våra gemensamma ytor är också vägledande för vårt arbete. Manualen omfattar bland annat 

förhållningssätt, rekommendationer om material, markbeläggning, möbler och utrustning, skyltar 

och vegetation inom grönområden. 

Föreningens vägar 

Arbetet med våra vägar har i första hand inriktats på förvaltning och underhåll i form av 

vinterväghållning, sopning och grusvägsunderhåll. 

I maj månad 2015 skedde asfaltering av Nedre Glarhallavägen och Strandgårdsallén. Höganäs Energi 

lade ner fiberkabel innan asfalteringen genomfördes på Nedre Glarhallavägen. Denna åtgärd var 

redan genomförd på Strandgårdsallén som har tillgång till fiber via Knaggestensområdet. 

Den planerade asfalteringen av Västra Lid har på grund vissa komplikationer inte kunnat genomföras. 

Det är vår förhoppning att kunna asfaltera den under nästa verksamhetsår. Höganäs kommun stödjer 

oss med att utreda hur vi bäst ska hantera problemen på Västra Lid. 

 

Föreningens grönområden 

Även detta verksamhetsår har styrelsen lagt ner mycket arbete och omsorg på att förvalta våra 

grönområden. Föregående år tog vi fram en trädvårdsplan, ett styrande dokument för styrelsens 



 

 

arbete med våra alléer. Arilds vägförening har ansökt om extra medel för att kunna förnya alléerna i 

byn och kunna garantera säkerheten på de gamla träden samt att kunna bevara alléerna för framtida 

generationer. Ansökan sändes till Höganäs kommun (kommunstyrelsen) om detta. Till vår stora 

glädje fattade kommunstyrelsen beslut i frågan i december 2015 och beviljade vägföreningen 

sammanlagt 345 000 kronor. Av beslutet framgår följande: Alléerna byts ut i tre etapper, etapp 1 till 

en kostnad av 45 000 kronor, etapp 2 för 180 000 kronor, etapp 3 för 120 000 kronor. Vägföreningen 

söker bidrag för en etapp när den ska genomföras. Vidare ansvarar vägföreningen för de tillstånd, 

såsom dispenser från biotopskydd och marklov, som behövs för att utföra åtgärderna. Höganäs 

kommun verkställer och utför arbetet. Den första etappen kommer att ske hösten 2016 och avser att 

återplantera fyra träd på Semestervägen. I samarbete med Höganäs kommuns parkavdelning 

kommer arbetet sedan att fortskrida. 

Åtgärder vidtagna inom grönområdet 

Åtgärder för att få Stelebackens trappa i gångbart skick projekterades och upphandlades föregående 

verksamhetsår. Projektet var ett samarbetsprojekt med Höganäs kommun som svarade för den 

större delen av kostnaden. Arbetet har nu genomförts och även belysningen genom Höganäs Energi 

är på plats. Återstår endast målning av trappräcken. 

Övriga åtgärder 

Styrelsen konstaterar att 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 återigen 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. Årligen inspekterar Trafikverket de vägar som är genomfarts-eller 

utrymmesvägar i byn och vägföreningen får då i uppdrag att kontakta fastighetsägare och påminna 

om deras ansvar. 

På hemsidan finns att läsa om ”Fastighetsägares ansvar”. 

Liksom tidigare år har styrelsen lämnat information om sin verksamhet på Arilds hemsida, 

www.arild.se. Samtliga styrelsens protokoll läggs också ut på hemsidan. 

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. 

http://www.arild.se/


 

 

Under april 2016 utfördes sopning av vägarna och detta genomfördes av Ornatorps Maskintjänst. 

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

grönområden. Per Hultner har anlitats för målning av våra räcken inom grönområdet. 

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. 

Kommande verksamhetsår 

Vägföreningen hoppas kunna genomföra asfaltering av Västra Lid under verksamhetsåret. Vi kommer 

också att börja undersöka förutsättningarna för att restaurera trappan från Badstigen ner till 

Badhuset. Eventuella åtgärder kommer bli aktuella först verksamhetsåret 2017-2018. 

För att skapa en trivsammare miljö i vår by kommer vi arbeta internt i styrelsen med att se över 

vägskyltarna med ambitionen att förnya dem till adekvata och modernare snitt. 

I samarbete med Höganäs kommun ta fram en plan för den fortsatta förnyelsen av alléerna. 

Ekonomi 

Med den milda vintern kostade snöröjningen endast 44 625 kronor vilket är lägre än det som 

budgeterats. Sopning av vägarna kostade 19 141 kronor. Skötsel av grönområden kostade 105 323,50 

kronor. Avsevärt över budget, men däri ingår nyplantering av häck och beskärning av allén på 

Busstorget. 

Resultat för verksamhetsåret 2015-2016 blev minus 141 533,72 kronor, något lägre än budgeterat. 

Underskottet finansieras via eget kapital, varvid underhålls-och förnyelsefonden (189 465 kronor) 

inte har behövt användas. Styrelsen föreslår stämman besluta att balanserat resultat 259 983,60 

kronor jämte årets underskott 141 533,72 kronor tillsammans 118 449,88 kronor balanseras i ny 

räkning. 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 625 kronor per andel, för verksamhetsåret 2016-2017. 

Arild den 29 juni 2016 

Styrelsen 

Lena Janson Rolf Petersson Katarina Fröberg 

ordförande vice ordförande sekreterare 

 

Magnus Holmqvist Ove Dahlén 

kassör ledamot 

 


