
ARILDS VÄGFÖRENING 

Kallelse till extra stämma på Rusthållargården i Arild 

lördagen den 8 januari 2011 kl. 10.30 

Dagordning 

1. Godkännande av att extra stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

2. Val av ordförande för stämman. 

3. Val av sekreterare för stämman. 

4. Val av två protokolljusterare. 

5. Yttrande över Höganäs kommuns förslag om vägföreningar. 

6. Trädplanteringen på Busstorget. 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls 

tillgängligt. 

Styrelsen 

 

Denna kallelse finns tillgänglig under Arilds Vägförening på Arilds 

byalags hemsida, www.arild.se, samt på vägföreningens anslagstavla på 

posten i Arild. 

Med denna kallelse bifogas: 

 Yttrande ang. utredning över möjliga förändringar i ansvars- och 

finansieringsfrågor mellan vägföreningar och Höganäs kommun. 

 Trädplantering vid Busstorget 

 Dokumentmall Fullmakt 

http://www.arild.se/page%207.html
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Yttrande ang. utredning över möjliga förändringar i ansvars- och 

finansieringsfrågor mellan vägföreningar och Höganäs kommun. 

Föreningarna i Höganäs kommun inbjöds till en presentation av utredningen och i 

samband därmed anmodades föreningarna att inkomma med synpunkter på 

utredningen senast den 15 december 2010. 

Arilds vägförenings styrelse bedömde frågan som så angelägen för föreningens 

medlemmar att ett yttrande inte kunde lämnas utan att medlemmarna får ta 

ställning i frågan. En extra stämma har därför inkallats till den 8 januari 2011. 

Styrelsen för Arilds vägförening vill anföra följande: 

Arilds vägförening har under de senaste åren kommit att hantera besvärliga 

fastighetsjuridiska frågor som kräver specialistkompetens, en kompetens som 

svårligen en vägförening kan förväntas besitta. 

Det är också styrelsens mening att kommunen vid ett flertal tillfällen inte har 

beaktat befintliga detaljplaneregleringar i samband med beviljande av bygglov till 

fastighetsägarna, vilket har fått till följd att vägföreningen har kommit i en 

besvärlig situation mellan kommun och föreningens medlemmar.  

Arilds vägförening har inte heller funnit att intresset för vägfrågor bland 

fastighetsägarna är så stort, att det finns skäl att ha kvar föreningen för att främja 

närdemokratin. Det visade sig bl.a på vår senaste stämma i juli 2010, att 

valberedningen hade stora svårigheter att få fram nya deltagare att engageras i 

nästa års valberedning. 

Styrelsen vill dock framhålla som sin mening, att vid ett övertagande från 

kommunens sida, så bör kostnaderna för den lantmäteriförrättning som måste ske, 

delas lika mellan kommun och vägförening, och inte som framgår av utredningen 

helt bekostas av vägföreningarna. 

Arilds vägförening har arbetat med en femårig plan för upprustning av gator och 

vägar inom vägföreningens ansvarsområde. Denna plan, som upprättades efter 

inspektion av och enligt de kvalitetskrav som Höganäs använder vid bedömning av 

gator och vägar i kommunen, kommer att vara helt genomförd 2011/2012 och 

därmed förutsätter föreningen att samtliga gator och vägar uppfyller de krav som 

kommunen kräver vid ett ev. övertagande. 

Arilds vägförening noterar med tillfredsställelse att kommunen har sett sig 

föranledd att framgent indexera bidragen till vägföreningarna. 

Med angivande av ovanstående är det styrelsens mening att vägföreningen i Arild 

bör upphöra och vägföreningens uppgifter övertagas/återgå till Höganäs kommun. 



Trädplantering vid Busstorget 

Arilds vägförening erhöll ett skadestånd från en fastighetsägare som olovligen tagit 

ner sju träd i allén utmed Semestervägen. Fyra av dessa stod på mark som 

vägföreningen svarar för och två på kommunal mark och det sjunde på mark i 

privat ägo. Vägföreningen anlitade arkitekt Göran Oldén, som i samråd med 

expertis inom växtförädling utarbetade förslag var inom vägområdet en åter-

plantering bäst kunde ske. Olika alternativ behandlades och styrelsen fann att 

förslaget om plantering på Busstorget skulle gynna alla Arildsbor och även starkt 

bidra till en vackrare miljö. Ett intressant historiskt perspektiv är att Busstorget en 

gång kallades ”Gröningen” och att foton från denna tid visar att träd växte på 

platsen. Efter visst förankringsarbete beslöt styrelsen att påbörja arbetet med 

plantering och kontaktade Höganäs kommun, som var mycket positiva till 

förslaget. Höganäs kommun bidrog såväl tekniskt som ekonomiskt genom att bistå 

med projektering samt med inköp av träden och buskar som ska inrama torget ner 

mot Hålevägen. Styrelsen tog beslut att påbörja arbetet och att informera den 

ordinarie föreningsstämman i juli 2010. 

På föreningsstämman var enligt närvarolistan cirka 30 av vägföreningens cirka 350 

fastigheter representerade. Efter ett antal inlägg beslöt stämman att ändra i 

dagordningen så att punkten om styrelsens information om trädplantering istället 

skulle vara en beslutspunkt. Under denna, först på stämman i dagordningen införda 

beslutspunkt, beslöt stämman att bordlägga frågan om trädplantering på Busstorget 

till nästkommande stämma, att samtidigt uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med 

det liggande förslaget och andra ev. uppkommande förslag samt att löpande 

informera medlemmarna om ärendets fortsatta utveckling såväl på Posten som på 

hemsidan för att ge medlemmarna möjligheter att inkomma med synpunkter och 

förslag. 

Efter stämman har styrelsen i september 2010 genomfört en enkät som utsänts till 

samtliga fastigheter som ingår i vägföreningen. Enkäten besvarades av företrädare 

för 204 av dessa fastigheter. I 80 % av svaren ställde sig fastigheterna positiva till 

styrelsens förslag med trädplantering på Busstorget utmed Stora Vägen. Styrelsen 

har av enkätsvaren dragit slutsatsen att en tydlig majoritet av vägföreningens 

medlemmar stödjer styrelsens beslut om att plantera träd på Busstorget i enlighet 

med det beslut styrelsen tagit och som sändes ut till samtliga fastighetsägare i 

samband med enkäten. 

Styrelsen har i anledning av att den funnit så starkt stöd för sitt beslut om träd-

plantering också övervägt hur stämmans beslut om bordläggning av frågan om 

trädplantering m.m. ska hanteras. Styrelsen har härvid gjort följande överväganden. 



Vägföreningen är en samfällighet enligt anläggningslagen. Sådana samfälligheter 

omfattas av lagen om förvaltning av samfälligheter, nedan förkortad SFL. Av SFL 

följer, såvitt nu är av betydelse,  

att styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med SFL, 

stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot SFL eller 

annan författning eller mot stadgarna ( 35 §), 

att medlemmars rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter 

utövas på föreningsstämma (47 § st 1) samt 

att kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg och att det i 

kallelsen anges vilka ärenden som ska behandlas på stämman (47§ 2 st). 

Medlemmarna kan genom att läsa kallelsen avgöra om det är viktigt att gå på 

stämman eller inte. Tanken är att medlemmarna inte ska kunna överrumplas och att 

för dem viktiga beslut, som rätteligen ska fattas av stämman, fattas utan att de var 

underrättade om risken för detta. I rättspraxis har ett stämmobeslut i ett ärende som 

inte angetts i kallelsen ansetts ogiltigt (RH 1995:17). 

Styrelsen konstaterar att föreningsstämman handlat i strid med SFL när den ändrat 

kallelsen till stämman med däri angivna ärenden. Styrelsen konstaterar vidare att 

stämmans beslut är ogiltigt enligt rättspraxis. Styrelsen konstaterar slutligen att den 

enligt SFL inte ska följa föreningsstämmans beslut om bordläggning m.m. 

eftersom beslutet strider mot SFL. På grund härav och då en tydlig majoritet av 

föreningsmedlemmarna gillar styrelsens beslut om trädplantering på Busstorget, 

anser sig styrelsen sakna skäl att upphäva dess tidigare beslut om att 

trädplanteringen ska ske. Beslutet gäller alltså alltjämt. 

Styrelsen har vid samma tillfälle som den kommit fram till att den är obunden av 

föreningsstämmans beslut om bordläggning m.m., beslutat att ändå utlysa en extra 

föreningsstämma. Vid denna extra föreningsstämma ska, i anledning 

föreningsstämmans beslut om bordläggning m.m. respektive styrelsens val att 

bortse från detta beslut, frågan om medlemmarnas förtroende för styrelsen 

behandlas. Valberedningen bör ha beredskap för att styrelsen i dess helhet vid 

stämman avgår med omedelbar verkan. 

 


