
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 25/1 2015 

 

 

    Närvarande: Lena Janson (LJ) 

     Rolf Petersson (RP) 

     Magnus Holmqvist (MH) 

     Katarina Fröberg (KF) 

     Ove Dahlén (OD) 

     Kristina Bergwall (KB) 

     Bo Hansson (BH) 

     Göran Lock (GL) 

 

 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av tre punkter under §12 Övriga frågor. 

 

§3 Föregående protokoll och per capsulam-protokoll 7/11 2014 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

Inkomna: Från Höganäs kommun, Pär Ragvald exploateringsansvarig, bekräftelse 

på överenskommelse om Knaggestensområdet. (Bilaga 1) 

 Från Leif, Bräcke Lyft och Transport, kontrakt om snöröjning och 

vinterväghållning. 

 Från Höganäs Energi (via mail) att anslutning av fiber till Blossalyckan 

ännu ej är klar p.g.a. återstående grävarbeten. Arbetet beräknas utföras 

våren 2015. 

 

 



§5 Åtgärder med anledning av brev från Charlotte Laurell och Sven Danielsson 

Från Charlotte Laurell, Sven Davidsson m.fl. har inkommit mail där man tagit fram 

offert för reparation av storm- och översvämningsskador av ”parkeringsplats” 

nedanför Västra Lid till en kostnad av ca 14.000 kronor +moms.  

Beslut: Det ligger inte inom vägföreningens ansvarsområde att anlägga 

”parkeringsplats”. Marken är allmän platsmark (Höganäs kommun är markägare) och 

ligger inom strandskyddat område. Charlotte Laurell och Höganäs kommun informeras 

per brev om beslutet. 

RP kontaktar Höganäs kommun om att det är stopp i en brunn vid stranden nedanför 

Vallstigen. 

  

 

§6 Rapport från möte med Höganäs kommun 

Representanter från vägföreningen, LJ och OD, har haft ett möte med Höganäs 

kommun angående strandskoningen. 

OD redogjorde för sina reflektioner angående erosionsproblem inför ett planerat möte 

med Peter Kovacs den 9/2. 

Beslut: Arilds Vägförening aktualiserar frågan om erosionsproblemen med Höganäs 

kommun. 

 

§7 Stelebacken 

OD rapporterade att trappan är uppmätt och avvägd och att det är både svårt och 

farligt att ta sig fram i denna. Han återkommer till nästa möte med ett beslutsunderlag 

för att kunna begära in offerter på arbetet. Det diskuterades om åtgärder kan ses som 

en trafiksäkerhetsåtgärd och om samarbete med Trafikverket kan vara en möjlighet. 

 

 

§8 Asfaltering av Strandgårdsallén och Nedre Glarhallavägen 

RP rapporterade att asfaltering är beställd och kommer att utföras under våren 2015. 

Arbetet har försenats p.g.a. fibergrävning. 

 

§9 Riktlinjer för utformning av allmän platsmark för Arilds Vägförening 

GL delade ut skriften ”Kvalitetsprogram för Gamla Viken” för genomläsning till nästa 

möte och ställningstagstagande till om samma principer kan vara tillämpliga för Arilds 

kulturmiljö. 

 



§10 Effekter av stormen Egon 

Längs kustlinjen uppkom skador vid Vallstigen och nedanför pumpstationen på hamn-

planen och hamnplanen är full med tång. RP kontaktar Leif Bräcke om rensning av 

tång på hamnplan samt om målning av p-plats för handikappsparkeringsplats. 

LJ och OD skriver till Höganäs kommun om att brister i underhållning av 

strandskoningen medför ökade kostnader för vägföreningen i form av asfaltsunderhåll. 

 

 

§11 Ekonomisk rapport 

 Kassör MH rapporterade att föreningens ekonomi är god. 

 6 fastighetsägare har ännu inte betalat avgiften och MH skickar ut påminnelser. 

Beslut om att MH till nästa styrelsemöte utarbetar ett förslag till faktura- och 

påminnelseavgift. 

 

 

§12 Övriga frågor 

a. Arkivskåp 

Gamla posthuset, där föreningens arkivskåp förvarats är tömt. KF och LJ tillskriver 

Höganäs kommun för att lokalisera skåpet och efterhöra framtida placering av 

detsamma. 

b. Alléer och grönområden 

Från arborist Helgesson har inkommit skötselplan för byns alléer. KB skickar ut till 

styrelsen via mail för genomläsning inför nästa styrelsemöte. 

Ligusterhäck vid busstorget kräver skötsel och omplantering. 

Beslut om dessa åtgärder till en beräknad kostnad av ca 7000 kronor. 

KB delegerades att ta beslut i frågan om flytt av rhododendronplantor vid 

busstorget. 

I Porras backe finns kvar ett hål för placering av julgran. KB ber Anna Bräcke fylla 

igen detta. 

c. Reparation av Gudan och Vallstigen 

Beslut: RP kollar med Leif Bräcke om möjlighet att fylla igen större håligheter i 

grusvägen och ges mandat att beställa detta arbete om kostnaden understiger 

5000 kronor. 

RP ser till att håligheter på Vallstigen åtgärdas samt att asfalthålet vid Västra 

Lid/Vallstigen blir lagat. 

 

 

 

 



§13 Nästa möte 

 Nästa möte blir 15/3 kl 10 på Rusthållargården 

 

§14 Mötet avslutas 

 LJ förklarade mötet, som pågick mellan kl 10 och 13 för avslutat. 

 

 

 Vid pennan: 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson, ordförande 

 


