
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Arilds Vägförening 21 juli 2014 på Rusthållargården i 

Arild 

§1 Godkännande av dagordning samt att mötet utlysts i stadgeenlig ordning 

Dagordningen godkändes och det antecknades, att mötet befanns vara utlyst i 

stadgeenlig ordning. 

 

§2 Val av ordförande för stämman 

 Krister Thelin valdes till ordförande. 

 

§3 Val av sekreterare för stämman 

 Katarina Fröberg valdes till sekreterare. 

 

§4 Val av justeringsmän 

 Marianne Garsten och Inger Lindblom valdes till justeringsmän. 

 

§5 Styrelsens och revisorernas berättelser 

a. Styrelsens berättelse, till vilken det hänvisats i kallelsen, föredrogs med ytterligare 

kommentarer från styrelsen efter frågor från stämmodeltagare och godkändes. 

Stämman, som noterat de ansträngningar styrelsen nedlagt gentemot 

Trafikverket, som har ansvar för Stora Vägen, uppmanande styrelsen att inte 

förtröttas i sitt arbete att få Trafikverket att uppfylla sina skyldigheter vad avser 

vägens underhåll.  

När det gäller grönyteunderhållet av Knaggestensområdet, för vilket Höganäs 

kommun skall svara de första två åren, bör styrelsen se till att kommunen erinras 

om sin skyldighet därvidlag. 

 

b. Revisorernas berättelse, som tillstyrkte ansvarsfrihet, redovisades av revisorn 

Rutger Nordström och föranledde ingen vidare kommentar. 

 

§6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 

Det antecknades att någon framställan från styrelsen inte förelåg, ej heller några 

motioner från medlemmar. 

 

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret. 



§8 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Stämman beslutade, på förslag från styrelsen, att låta det årliga anslaget till arvoden 

kvarstå på nuvarande 32 000 kronor samt likaså oförändrat arvode per sammanträde 

på 350 kronor för närvarande ledamot. 

 

§9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd jämte 

angivande av tid när betalning skall ske av uttaxerat belopp 

 Kassören Magnus Holmqvist redovisade föreningens räkenskaper och budget för 

kommande räkenskapsår. 

 Budgeten godkändes av stämman, liksom förslaget, att årsavgiften per andel skall vara 

oförändrad 625 kronor, ett belopp som skall vara betalat senast 31 augusti 2014. 

 

§10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

 Valberedningens förslag till styrelse, vilket framlades av dess sammankallande Jan E 

Eriksson (övriga ledamöter Göran Bucht och Gunnar Krantz), antogs efter acklamation 

av stämman avseende val och med notering av pågående mandat enligt följande: 

 Ordföranden Lena Janson återväljs på ett år 

 Ordinarie ledamoten Rolf Petersson pågående mandat t.o.m. 2015 

 Ordinarie ledamoten Magnus Holmqvist pågående mandat t.o.m. 2105 

 Ordinarie ledamoten Ove Dahlén återväljs på två år 

 Ordinarie ledamoten Katarina Fröberg återväljs på två år 

 Suppleanten Bo Hansson pågående mandat t.o.m. 2015 

 Suppleanten Göran Lock pågående mandat t.o.m. 2015 

 Suppleanten Kristina Bergwall pågående mandat t.o.m. 2015 

 

§11 Val av revisorer och suppleanter 

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter antogs likaledes efter 

acklamation enligt följande: 

Ordinarie Ulf Trolle återväljs på ett år 

Ordinarie Rutger Nordström återväljs på ett år 

Suppleant Stephan Laurell återväljs på ett år 

Suppleant Rickard Nordström återväljs på ett år 

 

 



§12 Val av valberedning 

På förslag av stämmoordföranden gavs valberedningen förnyat förtroende för 

ytterligare ett år enligt nedan: 

Ledamot och sammankallande Jan E Eriksson 

Ledamot Göran Bucht 

Ledamot Gunnar Krantz 

 

§13 Övriga frågor 

Följande punkter restes av medlemmarna och föranledde diskussion med 

kommentarer från övriga och styrelsen 

a. Igensatt stig från ”Fula Johannas hus” till Lilla Vägen 

Gunilla Colldahl-Jäderström påtalade att stigen har satts igen och att man måste 

gå en stor omväg för att komma till Lilla Vägen.  

Styrelsen anmärkte, att stigen satts igen helt korrekt, eftersom en ny anslutande 

stig till Lilla Vägen kommer att anläggas inom ramen för nybyggnationen på 

Blossalyckan. 

 

b. Trafiksäkerhet 

Från Björn Berlin påtalades, med hänvisning till vad som framkommit vid förra 

årets stämma, §13 b. i protokoll 22 juli 2013, den framför allt under sommartid, 

besvärliga och stundtals farliga trafiksituationen på Klötesvägen och att det i 

föregående årsstämmoprotokoll noterats att åtgärder skulle vidtas.  

Styrelsen noterade, att ny skylt med ”Vändplan saknas” satts upp efter förra årets 

stämma, men att skylten tyvärr inte haft avsedd effekt. 

 

Axel Bolander påtalade om farlig utfart från tennisbanorna till Stora Vägen samt 

höga hastigheter på Nabbavägen. 

 

Malcolm Hansson framförde önskemål om fysiska hastighetsreglerande åtgärder 

samt gångbana på Nabbavägen. 

 

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheter till vidare åtgärder, framför allt 

under högsäsong, med beaktande av de förslag som framkommit under 

diskussionen. Stämman noterade dock, att trafiksäkerhetsfrågor, om vilket det 

hela handlar, inte uteslutande är ett vägföreningens ansvar, utan att Polisen, 

Höganäs kommun, Trafikverket, enskilda bil-, cykel- och gångtrafikanter, varvid 

föräldrar ansvarar för sina barn, på olika sätt bär ansvar för att trafiksäkerhet och 

ordning kan iakttas, särskilt under sommarsäsongen, och att en genomförd 

exploatering av Blossalyckan sätter dessa frågor i ytterligare fokus genom en ökad 

belastning på Arilds infrastruktur. 

 

 

 



c. Häckar och buskage 

Stefan Holmström framförde en uppmaning till stämmodeltagare och övriga 

medlemmar att hålla efter sina häckar och buskage för att underlätta sikten för bil-

, cykel- och gångtrafikanter och öka trafiksäkerheten i byn.  

Styrelsen hänvisade till den promemoria i saken som föreligger och instämde i 

uppmaningen. 

 

§14 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Protokollet skall hållas tillgängligt senast fr.o.m. 5 augusti 2014 på föreningens 

hemsida www.arild.se och på anslagstavla vid Stelebacken. 

 

§15 Stämman, som pågick mellan klockan 19.00 och 19.55, förklarades härefter avslutad, 

varvid ordföranden tackade mötesdeltagarna för det visade engagemanget och 

gratulerade styrelsen till ett gott utfört arbete under det gångna året och önskade 

framgång framgent. 

 

  

Som ovan 

 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare  Krister Thelin, ordförande 

  

 

 

Justeras: 

  

 

 

 Marianne Garsten   Inger Lindblom 
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