
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 10/11 2013 

 

 

   Närvarande: Lena Janson (LJ), ordförande 

    Rolf Petersson (RP), vice ordförande 

    Katarina Fröberg (KF), sekreterare 

    Magnus Holmqvist (MH), kassör 

    Ove Dahlén (OD), ledamot 

    Göran Lock (GL), suppleant 

    Kristina Bergwall (KB), suppleant 

 

 

 

§1 Mötet öppnas 

 LJ förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av ”Föregående protokoll” som §3 och 

 tidigareläggning ”Ekonomi” som §5 samt övriga frågor som §12. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 Inkomna: Från Trafikverket svar angående skadan på Peringen. 

Skickade: Till försäkringsbolaget If om anmälan av skadan på Peringen. 

Till Höganäs Energi angående asfalteringsplaner och nedläggning 

av fiberkabel.  

 

 



§5 Ekonomi 

 Ca 20 fastighetsägare har ännu inte betalat årsavgiften. Kravbrev är utskickade. 

Likviditeten är god med ca 87000 kronor på Postgirot och ca 287000 på 

checkkontot. 

Obetald faktura på ca 7000 för registerprogram föreligger. 

Från Höganäs kommun utbetalat ca 80000 kronor för arbetet med Peringen 

och från Grön Turism utbetalat ca 29000 kronor. 

 

§6 Åtgärder enligt stämmoprotokoll 2013 

a. Omskyltning av Klötesvägen 

RP berättade att tilläggsskylt ”Vändplan saknas” satts upp på Klötesvägen. 

Beslut om att ytterligare skylt med ”Enkelriktat” sätts upp på 

Hålevägen/Östra Fiskargränd samt att röjning skall ske runt befintlig 

enkelriktningsskylt på höger sida av Hålevägen. 

b. Stigar 

KB har talat med Olle Jönsson och återigen klarlagt vad som ingår i GA-7s 

ansvarsområde. 

c. Arvoden till styrelsen 

LJ delade ut förslag på arbetsordning enligt REV, utarbetat av LJ och MH. 

Frågan bordlades och tas upp vid nästa möte, liksom frågan om arvodena. 

 

§7 Peringen 

a. Skadan i Peringen – anmälan till If 

Skadan anmäld till If, då Trafikverket från sagt sig allt ansvar i frågan. OD 

och BH går vidare med ärendet och eventuell överklagan. 

b. Plantering i Peringen 

LJ och KB har träffat Magnus Svederberg, Höganäs kommun. Plantor är 

beställda och kommer att planteras 11/11. Beslut om att också plantera 

scilla och snödroppar i gräset. Kostnaden för plantorna beräknas till ca 7000 

kronor exklusive moms. 

 

§8 Verksamhetsplan 2013/2014 

Verksamhetsplanen för 2013/2014 antogs och kommer att publiceras på 

hemsidan. 

 



§9 Grönområden 

a. Skötselplan 

Frågan bordlades till nästa möte. 

b. Långsiktig plan för våra alléer 

Arborist Helgesson har ännu inte avgivit svar i denna fråga. 

KB och LJ tar kontakt med Magnus Svederberg, Höganäs kommun för 

gemensam inspektion och planering av rimliga åtgärder, gärna i samarbete 

med kommunen. 

c. Planteringen vid Busstorget 

Beslut om gräsplantering i enlighet med förslag från GL, som tar fram 

kostnadsförslag. 

Ca 30 m2 av ytan är i privat ägo, där fastighetsägaren får bekosta plantering 

och anläggning. 

 

§10 Asfaltering enligt asfalteringsplan verksamhetsåret 2013/2014 

a. Asfaltering 

Asfalteringen skall utföras enligt planen med tillägget att hänsyn skall tas till 

grävning och nedläggning av fiberkabel. 

b. Inspektion av Strandgårdsallén, CG Lind, Höganäs kommun 

Inspektion utförd av CG Lind, Höganäs kommun och det föreligger härefter 

två förslag på åtgärder av vägen. GL talar med CG Lind och återkopplar till 

RP om vilken åtgärd, som förefaller lämpligast både ur funktions- och 

kostnadshänseende. Offert för arbete skall inhämtas från minst två 

leverantörer. 

 

§11 Spolning av brunnar 

 Inget är bestämt i frågan, MH återkommer vid nästa styrelsemöte. 

 

§12 Övriga frågor 

a. Byaråd i Svanshall 19/11 kl 19 

KB åtar sig att representera Arilds Vägförening vid detta möte. 

b. Nostalgigrupp för Arilds historia 

Lämplig person att nedteckna Arilds Vägförenings historia sökes av Arilds 

nostalgigrupp. MH undersöker vilka lämpliga personer, som kan finnas och 

återkommer vid ett senare möte. 

c. Möte med Höganäs Energi 

LJ haft möte med Anders Kallin, Höganäs Energi om asfalteringsplaner och 

planer på dragning av fiberkabel i Arild. Det vore önskvärt med ett 

informationsmöte vid t.ex. fredagsölen angående detta. 



d. Avtal om vinterväghållning 

Avtal om vinterväghållning undertecknas mellan Arilds Vägförening och Leif 

Bräcke. 

 

 

§13 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 19/1 kl 10.00 i Arildsrummet på Rusthållargården. 

 

§14 Mötet avslutas 

 LJ förklarade mötet, som pågått mellan 10.00 och 13.30 för avslutat. 

 

 

Vid pennan: 

 

 

 

 

 

Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson ,ordförande 

 

 

 


