
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 18/3 2012 

 

       Närvarande: Lena Janson (LJ) 

         Katarina Fröberg (KF) 

         Rolf Pettersson (RP) 

         Ove Dahlén (OD) 

         Magnus Holmqvist (MH) 

         Bo Hansson (BH) 

 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och smärre ändringar gjordes. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 Inkomna: Kartor från Höganäs kommun, Nytt Organisationsnummer från Skatteverket, 

 Anmodan att Arilds VF söker bidrag för blommor till byn från Höganäs kommun (muntligt 

 från Arilds Byalag). 

 Skickade: Ansökan till Grön Turism, Angående stormskador till Höganäs kommun. 

   

  

§5 Rapport från skyltgruppen  

 RP har skrivit till Trafikverket och Höganäs kommun angående skyltar på Stora vägen. 

 Enkelrikting av Östra Fiskargränd beslutades. 

 

§6 Rapport från arbetet med Peringen 

 Göran Lock (GL) och LJ har diskuterat med Lennart Andersson Höganäs kommun om 

 gemensamt ansvar för åtgärd av Peringen, vilket kommunen initialt var positiv till. 

 Höganäs kommun gör avvägning och GL ritar därefter ett förslag till anläggning. Efter detta 

 skall anbud tas in och förslag presenteras till årsstämman. 

 Dock är Peringen nu i sådant skick att rasrisken är överhängande, att trappan kan vara farlig 

 att använda och vi diskuterade varningsskyltning för att beträda trappan, alternativt 

 avstängning. Styrelsen beslutade att Peringen måste lagas tillfälligt och OD tar kontakt med 

 TJ entreprenad för detta. 

  

 

§7 Stormskador 

 a. Strandskoningen 

 Höganäs kommun tar på sig ansvar och betalning för åtgärder av Strandskoningen. 

 b. Hamnparkeringen 

 OD förhandlar med Lennart Andersson på Höganäs Kommun angående delat ansvar mellan 

 kommunen och Arilds VF för återställande av hamnparkeringen. Sydbeläggningar har 

 tidigare lämnat offert med pris på ca 215 kronor per m² för asfaltering av parkeringen, vilket 

 blir riktvärdet i förhandlingen med kommunen. 

 

§8 Alléerna i Arild 

 Inspektion av alléer i byn skall utföras av arborist Helgesson.  

 Styrelsen konstaterar genom att granska karta från Höganäs kommun att alléerna ingår i 



 GA7 och är vägföreningens ansvar. 

 

§9 Rävahallastigen – framställan om asfaltering 

 Från boende på Rävahallastigen har inkommit önskemål om asfaltering av vägen.  

 Då  Arilds Vägförenings uppdrag är skötsel och underhåll av befintlig anläggning och inte 

 nyanläggning avslås denna begäran. 

 

§10 Kontakt med Trafikverket om Nabbavägen 

 Från Vägverket (nuvarande Trafikverket) har för fler år sedan inkommit löfte om bidrag med 

 ca 25% av kostnaden för asfaltering av Nabbavägen. Då asfaltering av vägen inte ännu är 

 aktuell beslutades att LJ begär uppskov med bidraget i 3 år. 

 

§11 Sopning av byn 

 Sopning av byn kommer att utföras av Ornatorps maskintjänst, LJ beställer, önskvärt att 

 arbetet utförs innan påsk. 

 Hyvling och sandning av grusvägar utföres under april. 

 

§12 Föreningens ekonomi 

 MH redovisade föreningens ekonomi, som är god. 

 Tillgångar på föreningens bankkonto är 466.000 kronor. 

 15.000 i försenade årsavgifter saknas frotfarande, påminnelsebrev kommer att skickas ut 

 snarast. 

 Bidrag från Tarfikverket 13.220 kronor under 2012. 

 Bidrag från Höganäs kommun ca 140.000 kronor; ingen uppräkning har skett, trots att detta 

 utlovats. 

 Inför årsstämman förslag om oförändrad årsavgift för kommande år. 

 

§13 Grönområdesskötsel – upphandling av entreprenör 

 Skötsel av grönområden inom GA7 har sedan fler år utförts av Anna Bräcke med utmärkt 

 resultat och till en kostnad av ca 300 kronor per timme.  

 Styrelsen diskuterade, efter att frågan uppkommit på föregående årsstämma, om arbetet skall 

 upphandlas för att eventuellt kunna pressa priset och minska utgifterna för 

 grönområdesskötseln. Då vi är mycket nöjda med utfört arbete och vill gynna lokala 

 entreprenörer och en upphandling skulle vara en tidsödande och krävande process beslutades 

 att fortsätta att anlita samma entreprenör framöver. 

 

§14 Arkivskåp i Gamla Posthuset 

 LJ tar kontakt med Höganäs kommuns fastighetschef Jarmo Nieminen  för att diskutera var 

 arkivskåpet kan placeras när Posthuset sålts. Arilds VF förutsätter att Höganäs kommun 

 anvisar annan plats i Arild för placering av skåpet. 

 

§15 Kommande möten och årsstämma 

 Kommande styrelsemöten blir 26/4 på Hagav 5 kl 19 och 3/6 på Rusthållargården kl 10. 

 Årsstämma blir 7/7 eller 8/7. Årsstämmohandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast 

 21/6, postas senast med A-post 20/6, skall vara tryckeriet tillhanda senast 15/6.  

 

 Vid pennan: 

 

 

 

  

 Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson, ordförande  


