
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  för	  Arilds	  Vägförening	  16/3	  2014

! Närvarande:! Lena Janson (LJ), ordförande

! ! Rolf Petersson (RP), vice ordförande, sekreterare

! ! Magnus Holmqvist (MH), kassör

! ! Ove Dahlén (OD), ledamot

! ! Kristina Bergwall (KB), suppleant

! ! Bo Hansson (BH), suppleant

§1	   Mötet	  öppnas

LJ	  förklarade	  mötet	  öppnat	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.

§2	   Dagordningen	  fastställs

Dagordningen	  fastställdes	  med	  :llägg	  av	  punkt	  14	  c	  ”Avtal	  för	  grönområdesskötsel	  med	  
Anna	  Andersson”.

§3	   Föregående	  protokoll

Föregående	  protokoll	  genomgicks	  och	  lades	  :ll	  handlingarna.

§4	   Inkomna	  och	  skickade	  skrivelser

Inkomna:

Från	  Lantmäteriet.	  LantmäteriförräBning	  angående	  Glarhallavägen,	  där	  den	  nya	  
vägsträckningen	  fastställdes.	  DeBa	  medför	  ingen	  kostnad	  för	  vägföreningen.

En	  fas:ghetsägare	  vill	  fälla	  träd	  på	  vägföreningens	  område	  in:ll	  Östra	  Fiskargränd.	  
Beslut:	  Vägföreningen	  röjer	  men	  fäller	  inte	  träd.

Förslag	  från	  fas:ghetsägare	  aB	  s:garna	  från	  Tordönsvägen	  :ll	  Lockens	  Grund,	  Gudan	  :ll	  
Middelbo	  och	  Gudan	  :ll	  Nabben	  skall	  skötas	  av	  vägföreningen.	  Vägföreningen	  sköter	  
s:gen	  från	  Tordönsvägen	  :ll	  Bassängen.	  S:gar,	  som	  inte	  ingår	  inte	  i	  
gemensamhetsanläggningen,	  sköts	  inte	  av	  vägföreningen.

För	  aB	  läBare	  kunna	  iden:fiera	  s:garna	  föreslås	  aB	  de	  numreras.	  KB	  och	  GL	  numrerar	  
s:garna	  och	  kontaktar	  Länsstyrelsen.

Skickade	  skrivelser:



Med	  mail	  :ll	  gatuchefen	  angående	  stormskadorna	  eSer	  stormen	  Sven	  31/1.	  På	  grund	  av	  
skadornas	  omfaBning	  skickades	  samma	  ärende	  vidare	  :ll	  Kommunstyrelsen	  den	  2	  mars	  
2014.

§5	   Resterande	  ärenden	  från	  Kdigare	  styrelsesammanträden

a. Arbetsordning	  för	  styrelseledarmoter.
Antog	  arbetsordning	  med	  korrigering.

b. Arvoden	  Kll	  styrelsen
Frågan	  bordlades	  :ll	  nästa	  möte.	  På	  nästa	  styrelsemöte	  läggs	  förslag	  :ll	  
arvodeskonstruk:on	  (LJ).

§6	   Peringen

a. Skadan	  i	  Peringen.
Trafikverket	  meddelar	  aB	  de	  betalar	  hela	  kostnaden	  för	  repara:onen	  av	  peringen	  
eSer	  översvämningsskadan.	  Ca.	  40	  000	  kr.	  Beslutet	  från	  Trafikverket	  biläggs.

§7	   Stormen	  Sven

	   Avvaktar	  kommunens	  besked.	  OD	  och	  NCC	  träffar	  gatuchefen.	  LJ	  och	  OD	  kontaktar	  
kommunen	  angående	  en	  långsik:g	  lösning.	  Skickar	  ansökan	  för	  röjningskostnader	  i	  
samband	  med	  stormen	  :ll	  Grön	  Turism.	  Ca.	  20	  000	  kr.	  Ev	  fler	  kostnader	  för	  
Klötesvägen	  och	  hamnparkeringen.
Se	  även	  skickade	  skrivelser	  i	  §4.

§8	   Grönområden

a. Långsik:g	  plan	  för	  allérna	  saknas.

b. GL	  och	  KB	  kontaktar	  byalaget	  och	  Grön	  Turism	  angående	  anläggning	  runt	  
blomkrukan	  vid	  busstorget.

§9	   Asfaltering	  enligt	  asfalteringsplan	  2013/2014

a. Nedre	  Glarhallavägen	  asfalteras	  i	  juni	  eSer	  det	  aB	  fiber	  har	  grävts	  ner.	  
Sydbeläggningar	  lämnade	  eB	  lägre	  anbud	  än	  NCC.
Strandgårdsallens	  asfaltering	  bordlägges	  :lls	  vidare.	  Skall	  undersöka	  vem	  som	  skall	  
betala	  för	  eventuell	  breddning	  :ll	  3	  m.	  Någon	  dagvaBenledning	  finns	  inte	  i	  
närheten	  (ej	  heller	  i	  Nabbavägen)	  vilket	  medför	  bekymmer	  aB	  ta	  hand	  om	  
regnvaBen.	  Pris	  för	  enkel	  asfaltering	  ca.	  50	  000	  kr.	  Pris	  inklusive	  breddning	  ca.	  
150	  000	  kr	  +	  dagvaBen.



§10	   Sopning	  av	  vägarna	  i	  Arild

Bräcke	  LyS	  och	  Transport	  sopar	  gatorna.

§11	   Spolning	  av	  brunnar

Udörs	  eSer	  sopningen	  av	  gatorna.

§12	   Ansökan	  om	  aS	  återplantera	  allén	  på	  Semestervägen.

Förnyad	  kontakt	  med	  Magnus	  Svedenberg	  om	  nyplantering	  (LJ	  och	  KB).

§13	   Ekonomi

a. MH	  kontaktar	  fas:ghetsägare	  som	  inte	  har	  betalt	  avgiSen	  för	  innevarande	  
verksamhetsår.	  Kommer	  betalning	  inte	  in	  lämnas	  ärendena	  :ll	  Kronofogden.

b. MH	  redovisade	  det	  ekonomiska	  läget.	  Ekonomin	  är	  god	  och	  under	  kontroll.

§14	   Övriga	  frågor

a. MH	  skall	  undersöka	  om	  det	  finns	  någon	  lämplig	  person	  för	  aB	  skriva	  
vägföreningens	  historia.

b. Informerades	  om	  :dsplan	  för	  arbetets	  framåtskridande	  med	  Blossalyckan.

c. Beslutades	  aB	  skriva	  nyB	  avtal	  med	  Anna	  Andersson	  för	  grönyteskötsel.

§15	   Kommande	  styrelsemöte

Nästa	  styrelsemöte	  blir	  den	  15	  juni	  2014	  kl	  10.00	  på	  Rusthållargården,	  i	  övrigt	  vid	  behov.

§16	   Mötet	  avslutas

LJ	  förklarade	  mötet,	  som	  pågåB	  mellan	  kl	  10.00	  och	  13.00	  för	  avslutat.

Vid	  pennan:

Rolf	  Petersson,	  Vice	  ordförande	   	   Lena	  Janson,	  ordförande



	  


