
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 16/6 2013 

 

 

 

      Närvarande: Lena Janson (LJ), ordförande 

        Rolf Pettersson (RP), vice ordförande 

        Magnus Holmqvist (MH), kassör 

        Katarina Fröberg (KF), sekreterare 

        Ove Dahlén (OD), ledamot 

        Bo Hansson (BH), ledamot 

        Mari Nordström (MN), suppleant 

 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet, som började på plats i Peringen, 

 öppnat. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av några punkter under §12 övriga frågor. 

 

§3 Inkomna och skickade skrivelser 

 Inkomna skrivelser: Från fastighetsägare Elisabeth Olsén angående plantering av hög  

    häck på granntomten. 

 Skickade skrivelser: Till Trafikverket (med kopia till Höganäs kommun och 

 Skånetrafiken) angående Stora Vägen. 

 

§4 Information från byavandringen 12/6 2013 

 Byavandringen genomfördes tillsammans med kommunalrådet Peter Kóvacs, två tjänstemän 

 och gatuchefen Lennart Andersson och representanter från Arilds Vägförening, 

 Hamnföreningen, Tennisklubben och Byalaget.Vägföreningen representerades av Lena 

 Janson och Göran Lock, som bl.a.påtalade problemen med Stora Vägen och hål efter 

 grävarbeten i många gator. Det framkom från kommunen synpunkter på grönyteunderhållet, 

 som dock vid den aktuella tidpunkten ej hade hunnits genomföras enligt planen. 

 Peringen inspekterades också och det utlovades fortsatt bidrag från kommunen i enlighet 

 med tidigare överenskommelse. 

 

§5 Peringen 

 Inspektion av arbetet med renovering av Peringen utfördes på plats och utföll till stor 

 belåtenhet. Arbetet kommer att vara färdigt senast sista juni. 

 Beslut om nyinvigning av trappan i samband med Byalagets jubileumsgrillfest den 30/6 kl 

 16.30 med bandklippning och tal av LJ. 

 

§6 Asfaltering inför kommande år 

 RR berättade att inventeringen ännu ej är helt klar. 

 Strandgårdsallén och Nedre Glarhallavägen står dock näst på tur för asfaltering och RP 

 kontaktar Sydbeläggningar för kostnadsförslag. 

 Det framkom önskemål från flera ledamöter att Vägföreningen i framtiden delges beviljade 

 bygglov från Höganäs kommun för att kunna skriva avtal med berörda fastighetsägare om 

 återställande av i samband med byggantion uppkomna skador på vägen i anslutning till 

 fastigheten. LJ har redan kontaktat stadsarkitekten i denna fråga. 

 

§7 Knaggestensområdet 

 LJ har varit i kontakt med berörd tjänsteman på Höganäs kommun med anledning av 



 skrivelsen från Vägföreningen angående drift och underhåll av Knaggestensområdet. Vi 

 avvaktar att kommunen skall kontakta oss. 

 

§8 Elektronisk arkivering 

 LJ har varit i kontakt med Nils Blom på REV angående möjligheter till elektronisk 

 arkivering, vilket föreningen inte tillråddes. På REVs hemsida finns information om 

 arkivering i allmänhet och KF läser igenom detta dokument. 

 

§9 Klagomål från fastighetsägare 

 Elisabeth och Per Olsén har lämnat in synpunkter på grannens plantering av en hög häck. LJ 

 kontaktar Höganäs kommun och efterhör hur man där brukar hantera och lösa dylika 

 situationer. 

 RP har inspekterat men kan inte konstatera om den planterade häcken ligger utanför 

 fastighetsägarens tomtgräns. 

 

§10 Årsmöte 

 a. Motion till årsmötet 2011, utformning av svar 

 BH skriver ett svar på motionen. 

 b. Planering inför årsmötet 

 LJ skrivit utkast till verksamhetsberättelse, styrelsen skickar in synpunkter per mail. 

 Per post skickas dagordning, fullmakt för röstning och instruktioner hur man skall klippa 

 häckar och träd kring sin tomt för framkomlighetens och siktens skull. Övriga 

 möteshandlingar finns tilllgängliga hos ordförande och sekreterare. 

 Arvodena till styrelsen föreslås budgeteras till totalt 60.000 kronor. 

 

§11 Ekonomi 

 MH redogjorde för att en fastighetsägare ännu inte betalat årsavgiften. 

 Föreningens inkomster under föregående år var ca 400.000 kronor och utgifterna ca 362.000 

 kronor.  

 

§12 Övriga frågor 

 Grönområden: Mail inommit från Olle Jönsson om stigröjning på områden, som ej ingår i 

 GA-7 och det belsutades att LJ talar med honom om detta. 

 MN kollar med Anna Bräcke om kostnad för röjning av berget öster om Svensmalen. 

 Önskemål om nytt räcke i trappan i Stelegången, OD undersöker kostnader för och 

 möjligheter till detta. 

 Renovering av bänk vid Stelebacken önskvärt, möjligheterna till frivillgarbete till detta 

 undersöks av LJ, där Vägföreningen står för materialkostnader. 

 Tomt på Glarhallavägen: Efter tomtbildning har vägen fått en ändrad sträckning, men 

 fastighetsägaren har ej fått bygglov då vägen fortfarande har kvar den gamla sträckningen  

 på befintliga kartor. BH kontaktar Lantmäteriet och återkommer i frågan. 

 Gamla brevlådor: RP kontaktar tidningsdistributören för borttagning av inte längre 

 använda tidningsbrevlådor. 

  

 

 Vid pennan: 

 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson, ordförande 


