
ARILDS VÄGFÖRENING 

 

Kallelse till ordinarie stämma på Rusthållargården i Arild 

måndagen den 25 juli 2011 kl. 19.00 

Dagordning 

1. Godkännande av kallelsen till stämman. 

2. Val av ordförande för stämman. 

3. Val av sekreterare för stämman. 

4. Val av två protokolljusterare. 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser. 

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

9. a) Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 

jämte angivande av tid när betalning skall ske av uttaxerat belopp. 

9. b) Extra utdebitering med anledning av motion (anlägga vändplan på 

Klippvägen). 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 

11. Val av revisorer och suppleanter. 

12. Val av valberedning. 

13. Övriga frågor. 

14. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

 

Med denna kallelse bifogas: 

Verksamhetsberättelse 2010-2011 med resultat- och balansräkning. 

Budget för verksamhetsåret 2011-2012. 

Till föreningen inkommen motion. 

Styrelsens svar på inkommen motion. 

 

Denna kallelse, ovan nämnda dokument samt revisorernas berättelse finns 

tillgängliga på Arilds Byalags hemsida www.arild.se under Arilds Vägförening, 

Nyheter samt vägföreningens anslagstavla på posten i Arild. 

Debiteringslängden för verksamhetsperioden 2011-2012 finns tillgänglig hos 

ordföranden Lena Janson och hos kassören Magnus Holmqvist. 

Styrelsen 

http://www.arild.se/


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. 

 

Arild den 21 juni 2011 

Styrelsen 

 

 

 

Lena Janson Rolf Petersson Maria Johansson Englund 

ordförande vice ordförande sekreterare 

 

 

 

Magnus Holmqvist Ove Dahlén 

kassör ledamot 



Arilds Vägförening      
Org.nr. 843000-4500      
 

Resultaträkning 2011-04-30  2010-04-30  2009-04-30 
      

Rörelsens intäkter      
Uttaxering 202 650,05  200 550,50  202 650,50 
Bidrag 165 720,00   204 618,00   215 001,00 
Ersättning fällda träd -  -  114 340,00 

Summa intäkter 368 370,05  405 168,50  531 991,00 
      

Rörelsens kostnader      
Arvoden 56 032,00  49 553,00  42 671,00 
Administrativa kostnader 21 223,50  16 985,80  14 456,30 
Asfaltering 126 845,00  9 519,00  218 750,00 
Reparation och underhåll 16 051,00  71 066,50  100 441,50 
Grusvägsunderhåll 7 250,00  0,00  21 087,75 
Grönområden 71 965,50  49 183,00  30 070,00 
Trädplantering 111 875,00     
Sopning, slamsugning 59 199,00  39 447,00  25 193,00 
Vinterväghållning 116 116,00  116 124,00  40 300,50 

Summa kostnader 586 557,00  351 878,30  492 970,06 
      

Finansiella intäkter och kostnader      
Ränteintäkt 1 312,39  0,00  4 861,05 
      
Övriga bokslutsdispositioner      
Uttnyttjande av underhålls- och 
förnyelsefond.  Se Anm nedan. 

159 875,00    +75 000,00 

Avsättning till underhålls- och 
förnyelsefond 

0,00  -50 000,00  -114 340,00 

      
Resultat -56 999,56  3 290,20  4 542,49 
 

Balansräkning 2011-04-30  2010-04-30  2009-04-30 
      

Tillgångar      
Postgiro 124 092,37  88 616,47  22 969,52 
Bankkonto 346 894,59  303 823,81  531 670,14 

Summa likvida medel 470 986,96  392 440,28  554 639,66 
      

Kundfordringar 19 169,65  23 370,50  34 642,00 
Övriga fordringar 32 801,61  40 212,00  55 393,67 

      
Summa tillgångar 522 958,22  456 022,78  644 675,33 

      Skulder      
Leverantörsskulder 186 826,00  1 300,00  222 472,00 
Interimsskulder 42 744,00  62 231,00  82 653,75 
Övriga kortfristiga skulder 130 099,00  12 328,00  12 676,00 

Summa skulder 359 669,00  75 859,00  317 801,75 
      
Avsättningar      
Underhålls- och förnyelsefond 89 465,00  249 340,00  199 340,00 
      
Eget kapital      
Balanserat resultat 130 823,78  127 533,58  122 991,09 
Årets resultat -56 999,56  3 290,20  4 542,49 

Summa eget kapital 73 824,22  130 823,78  127 533,58 
      

Summa skulder och eget kapital 522 958,22  456 022,78  644 675,33 

Anm:. Fördelat på asfaltering 48 000 kr, trädplantering 111 875 kr. 



 

 

 

 

 

 Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Arilds Vägförening, organisationsnummer 843000-4500. 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 

Arilds Vägförening för verksamhetsperioden 1/5 2010–30/4 2011. 

Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt 

ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår 

revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 

planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 

oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision inne 

fattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-

skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredo 

visningen. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 

kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i tillämpliga delar i enlighet med årsredovisnings 

lagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med 

god redovisningssed i Sverige. 

 

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och 

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsperioden. 

 

Arild 2011-07-01 

 

 

    

Morgan Brodd  Anne Ståhle 



 

Arilds Vägförening 
Org.nr. 843000-4500 

 
Budgetförslag verksamhetsperioden 2011-05-01–2012-04-30 
 

 Verksamhetsperiod Verksamhetsperiod 
 2011–2012 2010–2011 

Intäkter Förslag Fastställt Budget Utfall 

Utdebitering (kr per andel, se nedan) 255 625  202 650 202 650 
Bidrag staten (vägverket) 6 000  6 000 0 
Bidrag kommunen 134 000  134 000 133 920 
Investeringsbidrag asfaltering 0  55 000 31 800 
Uttag från underhålls- och 
förnyelsefond 

0  173 000 159 875 

Räntor 0  0 1 312 

Summa intäkter 395 625  570 650 529 557 

     

Kostnader     

Arvoden 55 000  50 000 50 032 
Administrativa kostnader 18 125  15 650 21 224 
Avsättning till underhålls- och 
förnyelsefond 

55 000  0 0 

Trädplantering 0  125 000 111 875 
Asfaltering enligt underhållsplan 0  150 000 126 845 
Grusvägsunderhåll 12 500  20 000 7 250 
Reparationer och underhåll 20 000  40 000 16 051 
Grönyteunderhåll 65 000  50 000 71 965 
Sopning, slamsugning 50 000  40 000 59 199 
Vinterväghållning 120 000  80 000 116 116 

Summa kostnader 395 625  570 650 586 557 

     

Överskott + / Underskott - 0  0 -57 000 

     

Antal andelar 409  386  
Kr per andel 625  525  
     
     
     
     

Extra utdebitering     

Anläggning av vändplan Klippvägen 71 575    
     
Antal andelar 409    
Kr per andel 175    
 



Till      

          Arild den 31 maj 2011 

Styrelsen i Arilds Vägförening  

 

 

 

 

Motion om anläggande av vändplan på Klippvägen 

 

Jag är en av fastighetsägare som bor på Klippvägen och har sedan 2005 försökt att förmå 

styrelsen i Arilds Vägförening att anlägga en vändplan i Klippvägens västra ände. Senast 

motionerade jag om anläggningen av vändplanen på vägföreningens ordinarie stämma 2010-

07-26. Åtgärden jag motionerade om stämmer helt överens med gällande detaljplan för Arilds 

Centrala Del. Motionen antogs av stämman i sin helhet. Enligt beslutet skulle hela vändplanen 

vara anlagd 2011-04-24. Enligt vägföreningens stadgar 3 § ska gemensamhetsanläggningen 

förvaltas i enlighet med vad som bestämts genom förrättningsbeslut 2002-09-30. Beslutet 

innebär att gemensamhetsanläggningen ska utföras och skötas i enlighet med gällande 

detaljplaner.  

Mot denna bakgrund och med hänvisning till genomförande beskrivningen tillhörande 

detaljplan för Arilds Centrala Del i Höganäs Kommun yrkar jag att stämman beslutar 

 

 att utse en grupp på årsstämman 2011 som har befogenheter att ansöka om en 

fastighetsreglering hos Lantmäteri och genomföra anläggningen av vändplanen enligt 

gällande detaljplan; eventuell nödvändiga kontakta med Höganäs Kommun skall även 

skötas av denna gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Werth 

för Flundrarp 1:49 



Styrelsen svar på Oliver Werths motion 2011-05-31. 

I detaljplan för Arilds Centrala del föreslogs bland annat att Glarhallavägen delvis får en ny 

sträckning (för att tillskapa två bostadsfastigheter) samt att Klippvägen förses med vändplan. 

Planen vann laga kraft 1996-04-24. Området för vändplanen berörde fastigheterna Flundrarp 

1:19 och 1:86.  

De två bostadsfastigheterna (Flundrarp 1:160 och 1:161) avstyckades från stamfastigheten 

Flundrarp 1:19 enligt överensstämmelse med detaljplanen. På stamfastigheten lämnades ett 

område på cirka 20 kvm (3,00 X 6,79 meter) som uppenbarligen ansågs vara tillräckligt stor 

för att användas som vändplan. Förrättningen registreras 1997-01-16, akt nr 1284-642. 

Från bostadsfastigheten Flundrarp 1:86 avstyckades en obebyggd fastighet (Flundrarp 1:165) 

som ska användas för bostadsändamål. Enligt förrättningsakten överensstämmer fastighets-

bildningen med planen. Förrättningen registreras 2001-02-13, akt 1284-867. I samband med 

att fastigheten bebyggdes anlades en pumpstation i fastighetens sydöstra hörn. Pumpstationen 

har sålunda inte anlagts på det cirka 20 kvm stora område som i 1997 års förrättning ansågs 

tillräckligt stor som vändplan. 

När gemensamhetsanläggningen Flundrarp GA:7 bildades kom det cirka 20 kvm stora område 

som i 1997 års förrättning ansågs tillräckligt stor som vändplan att ingå i den av vägförening-

en förvaltade gemensamhetsanläggningen. Förrättningen registreras 2002-11-14, akt 1284-

946. 

På stämman 2010-07-26 och som svar på inlämnad motion våren 2010 redogör styrelsen för 

den diskussion som ditintills förts med Höganäs kommun om vändplanen. Motionären utgår, 

liksom i rubricerade motion, ifrån det område som utlagts som vändplan i 1996 års detaljplan 

och tar uppenbarligen inte hänsyn till de lantmäteriförrättningar som gjorts 1997 respektive 

2001. På så vis tror motionären att det föreligger planmässiga förutsättningar för en betydligt 

större vändplan än de cirka 20 kvm som de facto återstår efter lantmäteriförrättningarna. 

Stämman ger styrelsen i uppdrag att återuppta frågan med kommunen och driva den vidare i 

syfte att skapa förutsättningar för en aktualisering av en omprövning eller genomförande av 

gällande detaljplan och därmed möjliggöra de åtgärder som framgår av motionärens yrkande. 

Vägföreningen har 2011-09-21 kontaktat Höganäs kommun för att få till stånd ett samman-

träffande för att fortsätta diskussionerna om situationen med vändplanen på Klippvägen. 

Kommunen svarar 2010-12-29 i brev till vägföreningen följande. Kommunen anser, efter 

kontakter med vägförening och berörd fastighetsägare, att man kan lösa mycket genom att 

bygga ut så stor del av vändplanen som är praktiskt möjligt i dagsläget, det vill säga cirka 20 

kvm. Vidare påtalar man att förhållandena på Klippvägen inte innebär något större problem ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunen föreslår att en billig lösning skulle kunna vara att för-

stärka skyltningen med ”Förbud mot trafik med motordrivet fordon” plus ”Gäller ej behörig 

trafik”. 

Styrelsen har under våren begärt in pris på att iordningställa den cirka 20 kvm stora vänd-

planen som upplåtits till gemensamhetsanläggningen Flundrarp GA:7. Entreprenadfirman har 

inte lämnat ett fast pris på grund av oklarhet avseende omfattning av berg. Entreprenadfirman 

uppskattar att kostnaden kommer att hamna på mellan 40 000 till 80 000 kronor. 

Styrelsen finner genom ovanstående att de planmässiga förutsättningarna efter 1997 respek-

tive 2001 års lantmäteriförrättningar ger utrymme för en cirka 20 kvm stor vändplan. Några 

förutsättningar för att genom en lantmäteriförrättning öka vändplanens area föreligger inte 

eftersom detaljplanen efter 1997 respektive 2001 års fastighetsregleringar inte ger stöd för 

detta. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en extra utdebitering på 71 575 kr (motsvarar 175 

kr per andel) för att kunna påbörja anläggandet av vändplanen till hösten. 

Arild 2011-07-03 

Arilds vägförening 

Styrelsen 



Information angående samägande, ombud och medlems rösträtt 

på stämma 

Samägande, ombud mm 
(Utdrag ur ”Samfälligheter Handbok för samfällighetsföreningar”. Nionde upplagan. 

Tommy Österberg) 

Personer som gemensamt äger en fastighet (samäganderätt) har 

tillsammans en röst. De måste således vara överens för att kunna rösta. 

Kan de inte enas får de lägga ner sin röst. 

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Om inte annat framgår av 

stadgarna får ombudet företräda endast en medlem. Regeln (49 § 2 st 

SFL) har kommit till för att hindra medlem att samla in fullmakter 

från andra medlemmar och därmed skaffa sig ett avgörande inflytande 

på sammanträdet. 

Ombudet skall ha fullmakt från sin uppdragsgivare. Fullmakten bör 

vara skriftlig och innehålla uppgift om vem som är ombudet och vilket 

sammanträde som fullmakten avser. Fullmakten skall vara 

undertecknad. Om en fastighets ägs av två makar (eller av flera 

delägare), dvs. båda makarna (eller delägarna) har lagfart på 

fastigheten, föreligger samäganderätt. För att ena maken (eller 

någon/några av delägarna) ensam skall kunna utöva sin rösträtt vid en 

föreningsstämma fordras att han har fullmakt från den andra maken 

(eller de ej närvarande delägarna). 

Föreningsstämma 
(Utdrag ur ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL”) 

49 § Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, 

har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I 

fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i 

stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem 

begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det 

sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade 

medlemmar. 

   Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda 

mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken 

de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom 

lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av 

ordföranden. 



 

 

FULLMAKT för 

 

Ombudets namn Telefon 
  

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer och postort 
  

att företräda mig vid Arilds Vägförenings ordinarie stämma 

måndagen den 25 juli 2011. 

Ort och datum Fastighetsbeteckning 
  

Namn 

 

Underskrift av den som ger fullmakten (behöver inte bevittnas) 

 

 


