
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 7/9 2014 

 

 

 Närvarande: Lena Janson (LJ) Ordförande 

   Magnus Holmberg (MH) Kassör 

   Ove Dahlén (OD) Ledamot 

   Bo Hansson (BH) Suppleant 

   Kristina Bergwall (KB) Suppleant, sekreterare 

 

 Frånvarande: Rolf Pettersson (RP) Vice ordförande 

   Katarina Fröberg (KF) Sekreterare 

   Göran Lock (GL) Suppleant 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

 LJ förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Dagordningen fastställes 

 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 12, Övriga Frågor. 

 

§ 3 Föregående mötes protokoll  

 

Genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§ 4 Inkomna och skickade skrivelser 

 

 Inkomna: 

 

 Från Höganäs Energi angående fiberanslutningen på övre delen av 

 Glarhallavägen och Lundgrens Backe. Kan ej ske förrän Blossalyckan är klar. 

 

 Telefonsamtal från Trafikverket angående asfalteringen av Stora Vägen. 

 Kommer att ske före semestern 2015. 

 

 Faktura från NCC. 

 

 Besked från Kommunen angående bidrag med 50 % för stormskadornas. 

 

 Skickade: 

 

 Skrivelse skickad angående förseningen av asfalteringen av Strandgårdsallén 

 och Nedre Glarhallavägen. 

 

 Beslöts skicka mail till Trafikverket och klaga på Stora Vägens dåliga kondition. 

 

§ 5 Årsmötet den 21 juli 2014 

 

 Åtgärder som bör vidtagas: 

 



 Tennisinfarten: Ingen åtgärd. 

 

 Nabbavägen: RP fick i uppdrag att kontakta Kommunen angående åtgärder för 

 att minska hastigheten. 

 

 

§ 6 Strandskoningen 

 

 OD redogjorde för olika lösningar längs Klötesvägen och norr om Hamnen. 

 Vägföreningen kontaktar Kommunen och redovisar våra efterforskningar och 

 erbjuder oss att hålla ett möte med fastighetsägare och Kommunen. 

 

§ 7 Grönområden 

 

 KB kommer att ha ett möte med Jonas Helgesson i veckan och diskutera en 

 långsiktig plan för alléerna. Efter detta möte kontaktas Kommunen igen. 

 

§ 8 Asfaltering 

 

 Diskuteras vid nästa möte då RP inte var närvarande. 

 

§ 9 Planering för verksamheten 2014 / 15 

 

 Bifogad verksamhetsplan antogs. 

 

 Slamsugning kommer att ske vecka 37 – 2014. 

 

Beslöts ta in kostnadsförslag för Stelebackens trappor och kontakta Kommunen. 

(OD) 

 

 Beslöts ta in offert för uppfräschning och ev. grusgång för Busstorgets trappa 

 ned till Hålevägen. (OD) 

 

§ 10 Ekonomi 

 

 Utdebitering sker till sista september. 

 

 Likviditet i dag ca. 280,000:- 

 

§ 11 Arilds Vägföreningens Historias 

 

 MH tar förnyad kontakt. 

 

§ 12 Övriga frågor 

 

 Busstorget: Reserverade parkeringsplatser för Hotell Strands gäster diskuterades 

 och avslogs. 

 

 Beslöts skicka skrivelse till fastighetsägarna som placerat sina brevlådor på 

 Busstorget och be dem avlägsna dem. 



 

 Påtala för Kommunen om deras ansvar att sköta Knaggestensområdet. 

 

 Samarbeta med Hamnföreningen för att stävja att båt-trailers står uppställda på 

 Hamnparkeringen. 

 

§ 13 Kommande Styrelsemöte 

 

 Nästa möte utsatt till 25/1 2015. 

 

§ 14 Mötet avslutas 

 

 LJ förklarade mötet som pågått mellan kl. 10.00 och 12.10 för avslutat. 

 

 

 Vid pennan: 

 

 

 

 

 

 Kristina Bergwall, Suppleant Lena Janson, ordförande 

 
 

  


