
Protkoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 28/4 2013 

 

      Närvarande: Lena Janson (LJ), ordförande 

        Rolf Pettersson (RP), vice ordförande 

        Katarina Fröberg (KF), sekreterare 

        Magnus Holmqvist (MH), kassör 

        Ove Dahlén (OD), ledamot 

        Göran Lock (GL), suppleant 

        Mari Nordström (MN), suppleant 

 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes med några tillägg under §11 Övriga frågor. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkändes. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 Inkomna skrivelser: Svar från REV angående Strandhagsvägen. 

    Kontrakt med Bräcke Lyft och Transport AB om skötsel av grönytor 

    m.m. 

    Från Lantmäteriet om avstyckning av fastigheten Flundrarp 1:25. 

 Skickade skrivelser: Till Höganäs kommun angående samrådshandling Stubbarp 6:32 m.fl. 

    i Arild. 

 

§5 Uppföljning av  

 a. Krapperup 14:120 

 OD har varit i kontakt med berörd fastighetsägare och meddelat att föreningen efter 

 diskussion och rådgivning med REV ej kommer att bifalla dennes motion. 

 b. Flundrarp 1:64 

 Vägen avvattnas ej via aktuell brunn och brunnen finns ej heller inmarkerad på Höganäs 

 kommuns kartor och brunnen är således inte Vägföreningens ansvar, utan fastighetsägarens. 

 c.Strandgårdsallén 

 Hamling av alléträden är utförd av arborist Helgesson.  MN kontaktar Helgessons trädtjänst 

 för rekommendation av tidsintervall för beskärning av träden i allén i framtiden. 

 d.Hemsidan 

 Informationen på föreningens hemsida är med hjälp av web-master Jan E Eriksson 

 uppdaterad. Det finns möjlighet att lägga ut information även via Arildsbloggen. 

 

§6 Peringen 

 OD redovisade arbetet med Peringen, som fortsätter om drygt en vecka och beräknas vara

 klart inom 3 veckor från påbörjat arbete. 

 Belysning av trappan är också aktuell och lampor har tagits fram av landskapsarkitekten i 

 Höganäs kommun, som kommer att bekosta inköpet.   

 OD har haft möte med Lennart Andersson från kommunen. 

 

§7 Långsiktig plan för våra alléer 

 MN redovisade utlåtande från arborist Helgesson angående alléerna på Semestervägen, 

 Turistvägen och Strandgårdsallén. 

 Styrelsen beslutade att besiktning av alléerna skall ske vartannat år och ställningstagande till 



 åtgärder göras utifrån vad som framkommit vid besiktning. 

 Omfattning Turistvägen: Beskärnings- och skötselplan samt ställningstagande till 

 gödselplan m.m. 

 Omfattning Strandgårdsallén: Beskärningsintervall samt strategi för ersättning av utgående 

 träd. 

 Omfattning Semestervägen: Förarbete VF: Att ta ställning till när ersättningsplanteringen 

 skall påbörjas. Beslut: När luckorna i trädraden blir mer påfallande än träden i trädraden 

 skall ersättningsplanetring påbörjas. 

  

 Beslut om att träden på Busstorget skall ingå i skötselplanen. 

 

 Beslut om att anta den av Helgesson lämnade offerten för genomförandeplan av 

 ovanstående till en kostnad av 5000 kronor inkl moms. 

 

§8 Kommande verksamhetsår – planering – åtgärder 

 Nabbavägen – asfaltering, anläggande av farthinder. 

 Knaggestensområdet – styrelsen finner att det är orimligt att ta över driften av ett ännu ej 

 färdigställt område. LJ kontaktar Höganäs kommun med förslag om att kommunen fortsatt 

 ansvarar för drift och underhåll tills en viss andel av de planerade husen är uppförda, 

 alternativt att kommunen ansvarar för vägunderhåll och Arilds VF för grönyteunderhåll och 

 vinterväghållning tills området är helt färdigställt. 

 Asfaltering – RP kollar igenom asfalteringsplanen och inspekterar aktuella vägar och 

 redovisar lämpliga åtgärder vid nästa möte. 

 

§9 Årsmöte 

 a. Datum m.m. 

 Årsmöte kommer att hållas på Hotell Rusthållargården den 22/7 kl 19. KF bokar lokalen. 

 b. Gammal motion 

 Motionen är framtagen ur arkivet och svar kommer att formuleras tills årsmötet. 

 c. Planering inför årsmötet 

 Kallelse och dagordning skickas ut via vanlig post och övriga möteshandlingar kommer att 

 finnas tillgängliga hos ordförande, sekreterare samt på hemsidan. 

 

§10 Ekonomi och utdebitering 2012/2013 

 MH redovisade att 3 fastighetsägare ännu inte betalat årsavgiften. 

 Föreningens ekonomi är fortsatt god.  

 Från Höganäs kommun inkommit bidrag, inklusive blomsterbidrag, på 136 381 kronor och 

 från Trafikverket bidrag på 6398 kronor.  

 

§11 Övriga frågor 

 Kullaledens dragning 

 GL redovisade information om Kullaleden och dess förlopp genom GA-7. LJ skrev under 

 ”Avtal om Skåneleden”. 

 Höganäs hamn 

 GL informerade om planer för Höganäs hamn. 

 Stora Vägen 

 Stora Vägen är i stort behov av asfaltering och upprustning. Vägen är Trafikverkets ansvar 

 och det har hittills varit omöjligt att få gehör därifrån för åtgärder av vägen. 

 Arkivskåp 

 I gamla posthuset finns Arilds Vägförenings arkivskåp. LJ har varit i kontakt med Höganäs 

 kommun, som inte kan upplåta plats för skåpet, men däremot kan vara behjälpliga med att 

 flytta det till anvisad plats, vilken inte finns för närvarande. Möjligheterna till att ha ett helt 



 elektroniskt arkiv diskuterades och beslut att LJ kontaktar REV i frågan. 

 Skyltning 

 Det beslutades att skylta med ”Återvändsgränd” vid början av Hagavägen. 

 Krukor Busstorget 

 Beslut om att låta flytta befintlig fyrkantig kruka till förmån för en rund från Busstorget. 

 

§12 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir den 16/6 kl 10 i Arildsrummet på Rusthållargården. 

 

 

 Vid pennan: 

 

 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare   Lena Janson, ordförande 

 

  

  

 

 


