
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 19/1 2014 

 

   Närvarande: Lena Janson (LJ), ordförande 

    Rolf Petersson (RP), vice ordförande 

    Katarina Fröberg (KF), sekreterare 

    Magnus Holmqvist (MH), kassör 

    Ove Dahlén (OD), ledamot 

    Göran Lock (GL), suppleant 

    Kristina Bergwall (KB), suppleant 

Bo Hansson (BH), suppleant, närvarande 

per telefon under avhandlingen av §6-9 

 

§1 Mötet öppnas 

 LJ förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 Inkomna: Mail från Björn Berlin angående röjning i Porras backe.  

  Från Lantmäteriet kallelse till lantmäteriförrättning 17/1. 

Från Trafikverket nekande svar på önskemål om övergångsställe över 

Stora Vägen vid infarten till tennisbanorna samt kommentar till 

önskemål om ny beläggning på Stora Vägen, vilken är beräknad att 

utföras under 2014. GL gör ett utkast till Trafikverket angående vägens 

utformning. 

Från Lantmäteriet om lantmäteriförrättning Glarhallavägen/Stora 

Vägen. LJ undersöker om vägföreningen eller Höganäs kommun gör 

kantavskärning genom att tillfråga gatuchef Lennart Andersson. 

 



Skickade: Mail till Björn Berlin från KB om planerad inspektion av området 

tillsammans med Magnus Svederberg Höganäs kommun och därefter 

återkoppling om vilka åtgärder man kommer fram till. 

 Till Jan E Eriksson, Arilds byalag om fiberkabelnedläggning för 

publicering på Arild.se. 

 Till Höganäs kommun om skador efter stormen Sven. 

  

 

§5 Åtgärder enligt stämmoprotokoll 2013 

a. Omskyltning av Hålevägen/Östra Fiskargränd 

RP berättade att detta är åtgärdat med en extra enkelriktningsskylt i början av 

Hålevägen. 

b. Arbetsordning för styrelseledamöter 

Frågan bordlades till nästa möte. Synpunkter på förslaget av LJ skall inkomma 

innan nästa möte 

c. Arvoden till styrelsen 

Frågan bordlades till nästa möte. Synpunkter på förslaget från LJ skall inkomma 

innan nästa möte. 

 

§6 Peringen 

a. Skadan i Peringen, ev. överklagan 

Beslut från Trafikverket går inte att överklaga. BH redogjorde per telefon om en 

skrivelse till Trafikverket, där vi åberopar underlåtenhet från deras sida när det 

gäller skötsel av gatubrunnar m.m. 

 

b. Plantering i Peringen, rapport 

KB rapporterade att planeringen i Peringen är klar. 

 

§7 Stormen Sven 

a. Vidtagna åtgärder – röjning på Klötesvägen, hamnplan och stig norrut från 

hamnen 

Leif Bräcke har röjt Klötesvägen och hamnplan och stig norr om hamnen till en 

kostnad av ca 11.000 kronor. 

b. Åtgärder på Klötesvägen, strandskoning och asfaltering 

Styrelsen gör bedömningen att återställning av vägen och parkeringen inte ingår i 

vägföreningens uppdrag. 

c. Kontakter med kommunen om kostnader med anledning av stormskador 

LJ tillskriver kommunen angående kostnader för stormskadorna. 

 

 



§8 Grönområden 

a. Skötselplan 

KB redogjorde för att den gamla skötselplanen gäller och att hon tillsammans med 

Anna Bräcke gått runt och inspekterat aktuella områden. 

b. Långsiktig plan för våra alléer 

Vi väntar fortfarande på svar från arborist Helgesson. Inspektion utförd 

tillsammans med Magnus Svederberg, Höganäs kommun. 

c. Plantering vid busstorget 

GL redogjorde för förslag till plantering vid busstorget till en kostnad av ca 33.000 

kronor+moms. Beslut om att avvakta denna åtgärd tills vi vet vad kostnader för 

snöröjning m.m. blir. 

 

§9 Asfaltering enligt asfalteringsplan 2013/2014 

RP redogjorde att offert från Sydbeläggningar om asfaltering av Strandgårdsallén och 

Nedre Glarhallavägen enligt asfalteringsplanen 2013/2014 inkommit med en beräknad 

kostnad för arbete på ca 200.000 kronor. Ytterligare minst en offert måste tas in innan 

beslut tas om arbetet. 

 

§10 Spolning av brunnar 

Förslag om att avvakta tills efter snösmältning och grusning. Beslut om att spola 

brunnar efter sopning i vår. MH ordnar detta. 

 

§11 Ekonomi 

a. Utdebitering 2013/2014 

3 fastighetsägare har ännu inte betalat årsavgiften. MH har skickat påminnelser 

för att få in avgifterna. 

Styrelsen anser det motiverat med förseningsavgift vid försenad/utebliven 

betalning och detta skall tas upp som förslag på nästa årsstämma. 

b. Ekonomisk status 

MH redogjorde för ekonomin. Grönområdesskötseln har blivit ca 30.000 kronor 

dyrare än budgeterat. 

Bidrag från Trafikverket och Höganäs kommun har ännu inte inkommit. 

 

 

§12 Övriga frågor 

a. Byarådsmöte 

KB närvarat tillsammans med byalagets ordförande. 

b. Lämpliga personer att teckna Arilds Vägförenings historia 

MH fortsätter letandet. 

 

 



c. Lantmäteriförrätttning – rapport 

LJ närvarat på lantmäteriförrättning på Glarhallavägen/Klippvägen. Höganäs 

kommun och fastighetsägaren delar på kostnaderna för förrättningen. 

d. Blossalyckan 

LJ har haft ett möte med Höganäs kommun (Lennart Magnusson) och två 

representanter från NCC. Kommunen har utlovat en tidsplan för arbetet.  

GL har deltagit i det möte som representanter från byn haft med Höganäs 

kommun och NCC.  

Infrastrukturarbetet kommer att påbörjas v 4. 

 

§13 Kommande styrelsemöte 

 Nästa möte blir den 16/3 kl 10.00 på Rusthållargården. 

 

§14 Mötet avslutas 

 LJ förklarade mötet, som pågått mellan kl 10.05 och 12.50 för avslutat. 

 

Vid pennan: 

 

 

 

 

Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson, ordförande 

  

 

§13  


