
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 22/4 2012 kl 10.00—14.00 

 

 Närvarande: Lena Janson ordförande 

  Rolf Pettersson vice ordf. 

  Ove Dahlén ledamot 

  Magnus Holmqvist kassör 

  Mari Nordström suppl. 

  Göran Lock suppl. 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. Sista meningen i § 5 ska ha lydelsen: ”Enkelriktning av 

Östra Fiskargränd, tillåten körriktning från Sankt Arilds väg mot Klötesvägen, beslutades. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

Mejl från Lennart Andersson, Höganäs kommun, angående oförändrat kommunbidrag. 

Styrelsen beslutade att Lena Janson kontaktar Lennart Andersson och begär specificerat 

underlag hur kommunbidraget beräknas. 

 

Lena Janson har den 22:e april skrivit till Höganäs kommun och begärt investeringsbidrag 

avseende reparationskostnaden för hamnparkeringen. 

 

§5 Rapport från skyltgruppen  

Inget nytt att rapportera. Beslutades att mindre trafikskyltar i normalfallet fortsättningsvis 

används vid skyltning. 

Styrelsen har uppmärksammat att vissa postlådor är olämpligt placerade utmed vägen. 

Fastighetsägaren ansvarar för en lämplig placering av postlådan och att den ej hindrar trafik 

och snöröjning. 

 

§6 Rapport från arbetet med Peringen 

Styrelsen beslutade att anlita Ingemar Bengtsson för att reparera Peringens trappa enligt 

alternativ tre, dvs bibehålla nuvarande utseende genom att återanvända befintlig natursten. 

Beslutades att Arilds vägförening tecknar avtal med Ingemar Bengtsson enligt Ove Dahléns 

förslag. Ove Dahlén/Lena Janson ansöker om investeringsbidrag hos Höganäs kommun. 

Höganäs kommun har avvägt Peringen. Göran Lock behöver bättre underlag för den 

fortsatta projekteringen än den redovisade avvägningen Magnus Holmqvist kontaktar Karl-

Gustav Lindht. 

 

§7 Stormskador 

a. Strandskoningen 

Arbetet med att iordningställa strandskoningen startar den 24:e april Kommunen har anlitat 

NCC. Kommunen står för kostnaden. 

b. Hamnparkeringen 

Reparationen av hamnparkeringen har upphandlats av Höganäs kommun. Entreprenör är 

NCC. Arbetet startar direkt efter att strandskoningen är klar. Kostnaden för Arilds VF är 

60 000 kronor. 

 



§8 Sopning av byn. 

Sopning av vägarna är klart. 

 

§9 Underhåll av grusvägar. 

Grusvägsunderhåll är beställt. Klart till den 30:e april. 

 

§10 Strandgårdsallén. 
Strandgårdsallén och allén på Semestervägen. Båda alléerna ska inspekteras av arboristen 

Helgesson. Mari Nordström ansvarar. 
 

§11 Föreningens ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Efter påminnelse resterar några fastighetsägare med 

avgiften för 2011-2012. Magnus Holmqvist kontaktar på nytt dessa fastighetsägare. 

 

§12 Planering av2012 års stämma. 

Beslutades att 2012 års stämma hålls lördagen den 7:e juli klockan 10.00. Den tidigare 

framtagna tidplanen gäller. 

Lena Janson kontaktar revisorerna angående tid för revision. 

 

§13 Övrigt 

Grönområdesskötsel – upphandling av entreprenör 

Beslutades att godkänna det översända kontraktet med Anna Andersson, Bräcke Lyft o 

Transport AB, avseende grönområdesskötsel för kommande år. 

Bussplanen 

Några rododendronbuskar behöver flyttas. Ove Dahlén kontaktar Anna Andersson, Bräcke. 

 

§14 Kommande möte. 

Kommande styrelsemöte blir söndagen 3:e juni kl 10.00 på Hagavägen 5. 

 

 

Vid pennan: Justeras: 

 

 

 

Magnus Holmqvist Lena Janson 


