
Protokoll fört vid styrelsemöte med Arilds vägförening 3/2 2013 

 

 

 

      Närvarande: Lena Janson (LJ), ordförande 

        Rolf Pettersson (RP), vice ordförande

        Katarina Fröberg (KF), sekreterare 

        Magnus Holmqvist (MH), kassör 

        Ove Dahlén (OD), ledamot 

        Bo Hansson (BH), ledamot 

        Göran Lock (GL), suppleant  

 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes med smärre ändringar. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 Från Höganäs kommun har inkommit handlingar om planerna för områdena Stubbarp 6:32 

 och Blossalyckan. 

 

§5 Peringen 

 OD uppdaterade styrelsen om arbetet med renovering av Peringen, som f.n. ligger nere p.g.a. 

 vintervädret. Hotell Rusthållargården bidrar med 5000 kronor till arbetet, Höganäs kommun 

 med 50% av kostnaden + moms . För Arilds Värgörening blir utgiften för arbetet ca 74.000 

 kronor.  

 Arbetet fortsätter när vädret blivit bättre, sannolikt i slutet av mars 2013. 

 

§6 Åtgärder i våra alléer 

 Arborist Helgesson har till en kostnad av 35.000 kronor genomfört dokumentation av byns 

 allér samt utfört åtgärder på Semestervägen. Hamling kommer att ske av träden på 

 Strandgårdsallén. Höganäs kommun (Magnus Svederberg) har kontaktats för att höra om 

 möjligheterna att få ekonomiskt bidrag till åtgärderna. 

 

§7 Långsiktig plan för våra alléer 

 Den långsiktiga planen för byns allér bör utföras som ett samarbete med Höganäs kommun. 

  

 Beslut: Att anlita arboristen Helgesson för att ta fram en långsiktig plan för hur alléerna skal 

 vårdas/handhas framöver. (LJ) 

 

§8 Åtgärder betträffande fastigheten Krapperup 14:120 

 Beslut: BH ges i uppdrag att utreda frågan om vägföreningens ansvar vid asfaltering av 

 vägar genom att kontakta vår förening Riksförbundet för enskilda vägar (REV). I avvaktan 

 på vidare fakta i frågan bordlades ärendet. 

 

§9 Brunn utanför fastigheten Flundrarp 1:64 

 Beslut: RP ges i uppdrag att undersöka med Höganäs kommun om brunnen utanför ovan 

 nämnda fastighet ingår i vägföreningens ansvarsområde. Om så är fallet kommer spolning 



 att ske samtidigt med övrig spolning. 

§10 Åtgärder beträffande hemsidan. 

 Beslut: KF ges i uppdrag att inrätta en arkivfunktion på hemsidan i samarbete med web-

 master Jan E Eriksson och att redigera presentationen av vägförenigen på hemsidan.  

 

§11 Ändringar av stadgar för att kunna skicka ut kallelser per mail 

 Efter genomläsning av föreningens stadgar, punkt 14, konstaterades att ingen stadgeändring 

 måste ske för att kunna tillhandahålla stämmohandlingar elektroniskt samt på anslagstavla i 

 byn.  

 Beslut: Kallelsen till årsstämman går även fortsättningsvis ut med vanlig post och, för att 

 minska pappersåtgång och portokostnader, övriga handlingar skall vara tillgängliga på sättet 

 beskrivet ovan. 

 

§12 Detaljplan för Stubbarp 6:32 m.fl. 

 Vägföreningen ser att området Stubbarp 6:32 ligger utanför GA-7, men att Höganäs 

 kommun vill lägga ansvaret för drift och underhåll av området på Arilds Vägförening. 

 Vägföreningen kommer genom GL att avge ett utlåtande där följande punkter tas upp: 

 -GA-7 är Arilds Vägförenings ansvar och Stubbarp 6:32 ingår inte i detta område. 

 Vägföreningen ser inte behov av utökning av vårt ansvarsområde.  

 -Vägföreningen har inte inbjudits till samråd i frågan. 

 -Infarten till området tillhör en annan samfällighet. 

 -Styrelsen anser att det krävs ett beslut av årsstämman om föreningen skall förhålla sig 

 positiv till en utökning av GA-7. 

 

§13 Trädfällning 

 Från ägaren till fastigheten Stubbarp 8:125 har inkommit önskemål om beskärning av träd 

 på mark utanför dennes fastighet. Styrelsen konstaterar att Höganäs kommun har ansvar för 

 denna mark och RP meddelar fatsighetsägaren att diskussion  om trädbeskärning får tas med 

 kommunen. 

 

§14 Ekonomi och utdebitering 2012/2013 

 MH redogjorde för föreningens ekonomi, som är god.  

 Vinterväghållning har hittills kostat ca 50.000 kronor. 

 Ett 15-tal fastighetsägare har fortfarande inte betalat årsavgiften.  

 Beslut: MH ges i uppdrag att skicka ut påminnelser, deadline för betalning den 28/2 

 2013. 

 

§15 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir 21/4 kl 10 i Arildsrummet på Rusthållargården. 

 

 

 

 Vid pennan: 

 

 

 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson, ordförande 

        

         


