
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening den 29/9 2013 

 

 

   Närvarande: Lena Janson (LJ), ordförande  

    Katarina Fröberg (KF), sekreterare 

    Magnus Holmqvist (MH), kassör 

    Ove Dahlén, (OD), ledamot 

    Bo Hansson (BH), suppleant 

    Göran Lock (GL), suppleant 

    Kristina Bergwall (KB), suppleant 

 

 

 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Årsstämman 2013, uppföljning och åtgärder. 

a. Omskyltningen på Klötesvägen m.fl. 

Frågan bordlades till nästa möte då vice ordförande Rolf Pettersson är närvarande. 

b. Stigar 

Stigen mellan Gudan och Lockens Grund ligger på privat mark och skall underhållas 

av fastighetsägaren. 

LJ talar med Olle Jönsson, som på årsstämman framförde synpunkter på 

framkomligheten på flertalet stigar i byn, för att klargöra vilka av dessa som ev. 

ligger inom GA-7 och således är vägföreningens ansvar. 

c. Arvoden till styrelsen 

Frågan tas upp på nästa möte. 

 

 

 



§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 Inkomna :Från Lantmäteriet registerutdrag om styrelsen. 

Från Höganäs kommun om utbetalning av bidrag inom ”Grön 

Kvalitetsturism 2013”. 

       Från Höganäs kommun minnesanteckningar från byavandring. 

Från Höganäs Energi om planering av samordning mellan nedläggning 

av fiberkabel och planerade asfalteringsarbeten.  LJ skriver svar med 

önskemål om ett gemensamt möte och dialog om åtgärder. 

 Skickade: Till Höganäs kommun yttrande om Stubbarp 6:32. 

  Till Höganäs kommun om bidrag till asfaltering. 

Till Höganäs kommun om utbetalning av bidrag enligt ”Grön 

kvalitetsturism 2013”. 

Till Höganäs kommun om bidrag till reparation av Peringen. 

 

§5 Peringen 

a. Anläggning av Peringen 

OD redovisade att anläggningen kostat ca 160.000 kronor, motsvarande 5 % över 

budget. Bidrag från Höganäs kommun om halva anläggningskostnaden, ca 80.000 

kronor, beräknas inkomma efter att betalda fakturor är inlämnade. 

Belysningen är helt bekostad av Höganäs kommun. 

b. Skadan i Peringen – vidtagna åtgärder 

OD redovisade orsaker till och åtgärder vidtagna efter den kraftiga översvämning, 

som i slutet av sommaren medförde att nylagda jordmassor rasade och till viss del 

raserade den nyanlagda trappan. Trafikverket har anlagt ny gatubrunn för att 

förhindra fler översvämningar. Nytt gräs är sått i branten. 

Höganäs kommun är informerad. 

Efter kontakter med REV och If försäkringsbolag är skadeståndsanspråk ställt till 

Trafikverket och fakturakopia på beloppet 41.000 kronor skickad dit. 

 

c. Förslag till plantering och kostnadsberäkning 

GL redogjorde för ett förslag på planering till en kostnad av ca 24.000 kronor på ca 
60m2, där arbetskostnaden tillkommer. LJ och KB tar kontakt med Magnus 
Svederberg på Höganäs kommun för diskussion kring bidrag till planteringen. 

d. Slutlig uppgörelse med Höganäs kommun angående kostnadsfördelning 
Se punkterna ovan! 

 

 

 



§6 Bidrag från ”Grön kvalitetsturism 2013” 

Bidrag kommer att utbetalas motsvarande 50 % av kostnaden för renovering av nedre 
trappan i Peringen och kostnaden för inköp av blomsterurna till Busstorget. 

 

§7 Grönområden 

KB skall gå igenom skötselplanen och ta kontakt med Anna Bräcke och föreslå 
eventuella revideringar av planen till nästa styrelsemöte. 

GL och KB tar fram förslag till plantering av gräs m.m. vid busstorget. 

 

§8 Långsiktig plan för våra alléer 

 Vi inväntar svar angående detta från arborist Helgesson. 

Med Höganäs kommun, Magnus Svederberg, tas frågan upp på vilket sätt kommunen 
kan bidra till vårt arbete med våra alleér. MH tar fram ett underlag, som visar de 
kostnader Vägföreningen haft de senaste åren för de åtgärder, som vidtagits. 

 

§9 Redovisning av uppsättning av trafikskyltar m.m. 

Skylt om återvändsgata uppsatt vid början av Hagavägen. Vägspegel uppsatt vid 
utfarten från tennisbanorna. 

 

§10 Asfaltering verksamhetsåret 2013/2014 – planering 

Offert från Sydbeläggningar om asfaltering av Strandgårdsallén och Nedre 
Glarhallavägen till en kostnad av 70.700 + 63.500 kronor. 

Beslut om att be Höganäs kommuns gatuchef Lennart Andersson om hjälp med 
bedömning av vilka åtgärder, som krävs för att vägen Strandgårdsallén skall bli 
funktionell. 

 

§11 Spolning av brunnar 

MH tar kontakt med Sydspol för att efterhöra när är lämpligast med spolning - höst 
eller vår?, före eller efter lövfällning? 

 

 

 

 

 

 

 



§12 Ekonomi och utdebitering 2013/2014 

 MH redovisade att ca 65 fastighetsägare betalat genom elektronisk faktura. 

Ca 60% av fastighetsägarna har betalat årsavgiften. Påminnelsebrev gått ut. Det 
diskuterades att redan vid första påminnelsen informera om att  
Kronofogdemyndigheten kommer att kopplas in vid utebliven betalning, då uteblivna 
avgifter kostar föreningen mycket, både i pengar och tid. 

Likviditeten och ekonomin är god. 

Beslut om inköp av registerprogram till en kostnad av ca 5.000 kronor i inköp med viss 
årlig underhållsavgift samt avgifter för uppdateringar. 

 

§13 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir den 10/11 kl 10.00 i Arildsrummet på Rusthållargården. 

 Ordförande förklarade mötet, som pågick mellan 10 och 12.30, för avslutat. 

 

 

 

 Vid pennan: 

 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare Lena Janson, ordförande 

  

 

 

  

 

 


