
Arilds Vägförening 

Protokoll fört vid styrelsemöte  med Arilds vägförening 

Tid: Söndagen den 15 juni 2014 kl. 100.00-11.40 

Plats: Rusthållargården, Arild 

Närvarande: Ej närvarande: 

Lena Janson, ordförande Katarina Fröberg, sekreterare 

Rolf Petersson, vice ordförande Ove Dahlén, ledamot 

Magnus Holmqvist, kassör Göran Lock, suppleant 

Kristina Bergwall, suppleant 

Bo Hansson, suppleant 

1. Mötet öppnas 
Lena Janson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Magnus utsågs till sekreterare 
i ordinaries frånvaro. 

2. Dagordningen fastställs 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna  
6 c Återfyllning av jord i uppkomna hål utmed Klötesvägen mm 
13 Övrigt 
 Placering av soptunna under sommarhalvåret samt sönderkörda kantstöd vid Bussplatsen 

3. Föregående protokoll och per capsulam protokoll 
Styrelserotokoll från 2014-03-16 samt percapsulam protokoll från 2014-05-25 lades till 
handlingarna utan någon synpunkt 

4. Inkomna och skickade skrivelser.  
Skrivelse skickad till Håkan Larsson, Flundrarp 1:136, angående uppförande av växthus 
närmare än 4,5 meter till Nabbavägen. Arilds vägförening har inget att erinra mot detta. 

5. Stormen Sven 

a) Åtgärder på Klötesvägen. 
NCC har reparerat slänten samt asfalterat. Vägföreningen bekostar asfalteringen, 25 000 
kronor, kommunen står för övriga kostnader. 

b) Rapport från möte med Peter Kovacs Kontakte ang. Klötesvägen och strandskoning. 
Lena informerade om mötet. Förslag till långsiktig klösning kan vara att förlänga befintlig 
mur österut längs Klötesvägen för att skydda vägen mot framtida stormar och högvatten. 
Ove har fått i uppdrag att få fram ett pris på åtgärden. 

6. Grönområden. 

a) Långsiktig plan för våra alléer. 
Begärt förslag har inte kommit från Helgessons. Kristina påminner igen. 

b) Kontakt med Höganäs kommun ang. alléerna. 
Någon lösning har ännu inte nåtts. Kommunen uppmanar vägföreningen att skicka en 
skrivelse till Tekniska förvaltningen i Höganäs kommun. 

c) Återfyllning av jord i uppkomna hål utmed Klötesvägen mm 
Uppkomna hål i grönområdet utmed Klötesvägen på grund av bortspolad jord återställes. 
Kristina kontaktar berörd entreprenör. Bortspolade massor väster om hamnen utmed 
Vallstigen återställs ej genom vägföreningen. 

7. Asfaltering enl. asfalteringsplan verksamhetsåret 2013/14 och 2014/15. 

a) Offerter från två entreprenörer 
Offerter på asfaltering av Nedre Glarhllavägen och Strandgårdallén har vägföreningen fått 
från två entreprenörer. 



b) Nedre Glarhallavägen 
Beslutades att asfaltera vägen. 

c) Strandgårdsallén 
Då förutsättningarna ändrats kommer ny offert att tas in. Rolf ansvarar för att detta görs. 
Styrelsen diskuterade om farthinder på Nabbavägen i Strandgårdsalléns förlängning skulle 
anläggas i samband med asfalteringen av Strandgårdsallén eller kommande asfaltering av 
Nabbavägen. Beslutades invänta asfaltering av Nabbavägen. 

d) Asfaltering  2014/15 
Ingen ytterligare asfaltering verksamhetsåret 2014-15 än de försenade, Nedre 
Glarhallavägen och Strandgårdsallén, från verksamhetsåret 2013-14. 

8. Sopning av vägarna i Arild och grusvägsunderhåll. 
Bräcke Lyft & Transport har sopat de asfaltbelagda vägarna samt utfört grusvägsunderhåll på 
vägförenings övriga vägar. Kostnaden för sopningen var avsevärt lägre än förra året, delvis 
beroende på mindre sandning på grund av den milda och snöfattiga vintern. 

9. Spolning av brunnar 
Spolning är ännu inte beställd. Magnus beställer. 

10. Rapport från byavandringen. 
Kristina rapporterade från byavandringen tisdagen 27:e maj med Höganäs kommun. Från 
vägföreningen deltog även Rolf. 

11. Arilds vägförenings historia. 
Magnus tar kontakt med en tidigare styrelseledamot om denne kan medverka. 

12. Årsmötet 
Ingen motion har lämnats in till vägföreningen, sista dag för detta är 31 maj. 

a) Kallelse  
Katarina tar fram kallelse till årsstämman, måndagen den 21:a juli 2014 kl 19.00 på 
Rusthållargården, Arild. 

b) Bokslut 
Kontakt har tagits med en av revisorerna, Rutger Nordström. Magnus redovisade intäkts- 
och kostnadsposterna översiktligt. 

c) Förslag till budget 2014/2015 
Magnus tar fram budget och mejlar styrelseledamöterna för eventuella synpunkter. 

d) Verksamhetsberättelse  
Lena har idag på morgonen mejlat verksamhetsberättelsen. Eventuella synpunkter lämnas 
senast på tisdag 2014-06-17 till Lena. 

13. Övrigt 
Kommunen har ställt ut en extra soptunna under sommarhalvåret. Kristina får i uppdrag att 
hitta lämplig placering vid hamnparkeringen 
Lena  tar kontakt med Bräcke Lyft & Transport för att åtgärda de trasiga kantstöden. 

14. Mötet avslutas. 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat. 

Vid pennan Justeras 

 

 

Magnus Holmqvist Lena Janson 


