
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 29/3 2015 

 

 

    Närvarande: Lena Janson (LJ) 

Rolf Petersson (RP) 

Magnus Holmqvist (MH) 

Katarina Fröberg (KF) 

Ove Dahlén (OD) 

Kristina Bergwall (KB) 

Göran Lock (GL) 

 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

Inkomna:  Från Höganäs kommun om förenklad delgivning om byggnation på 

Klippvägen. 

 

Skickade: Till Charlotte Laurell svar om anläggning av parkeringsplats i slutet av 

Västra Lid. 

 Till Höganäs kommun angående placering av arkivskåp. Beslut om att KF 

kontaktar Byalaget och ordnar flytt av skåpet till förrådsbyggnad vid 

bassängen. 

 Publicering på Arildsbloggen av skrivelse till Trafikverket 20140224 om 

Stora Vägen. 

 

 



§5 Uppföljning av beslut från föregående styrelsemöte 

a. Vallstigen, brunn nedanför Vallstigen 

RP rapporterade att åtgärder är vidtagna. 

b. Åtgärder på Vallstigen och Västra Lid 

RP rapporterade att åtgärder är vidtagna. 

c. Rapport från möte med Péter Kovacs 

OD redogjorde för mötet med kommunalrådet och berättade att diskussion pågår 

mellan Höganäs kommun och Länsstyrelsen om åtgärder mot stranderosion. 

Arilds Vägförening anser sig har agerat färdigt i denna fråga. 

d. Åtgärder på Hamnplan inkl hamnparkeringen 

RP rapporterade att handikappsparkeringsplats kommer att iordningställas. 

OD och LJ tar frågan med Lennart Andersson Höganäs kommun om förstärkning 

med stenar längsmed kustlinjen för att skydda pumpstationen belägen på 

Hamnplan. 

 

§6 Stelebacken 

OD redogjorde för att projektering är utförd och att offerter är begärda från RMH, NCC 

och TJ entreprenad. Efter att offerter inkommit planeras diskussion med Höganäs 

kommun (Lennart Andersson) om att utföra projektet gemensamt. 

 

§7 Riktlinjer för allmän platsmark 

Beslut om att GL tar fram ett förslag om riktlinjer för allmän platsmark i GA-7 med 

utgångspunkt från skriften ”Kvalitetsprogram Gamla Viken”. 

 

§8 Underhållsplan för våra alléer 

 KB presenterade förslaget från arborist Helgesson om underhållsplan för våra alléer. 

Beslut om att underhåll av allén på Turistvägen beställs nu och underhåll av Busstorget 

och Strandgårdsallén beställs till 2016. 

KB och LJ kontaktar Höganäs kommun för fortsatt diskussion om att 

återplantera/förnya i första hand träd i allén på Semestervägen. 

 

§9 Ekonomisk rapport 

MH kunde rapportera att föreningens ekonomi är god. Bidrag från Trafikverket på 

6691 kronor och från Höganäs kommun på 133309 kronor har inkommit. Snöröjningen 

har kostat 44000 kronor, varav 19000 är fast avgift, grönområdesunderhållet 35700 

kronor och slamsugning 20000 kronor. 

 

 



§10 Övriga frågor 

a. Tidpunkt för asfaltering av Strandgårdsallén och Nedre Glarhallavägen 

RP kollar med entreprenören om tidsplanen för asfalteringen samt beställer 

komplettering av anläggning av farthinder och motveck vid Strandgårdsallén. 

b. Lagning av diverse hål i våra vägar 

RP beställer lagning av hål på Nabbavägen. LJ beställer grusvägsunderhåll till maj 

månad. 

c. Kontrakt för skötsel av våra grönområden 

Kontraktet med Anna Bräcke för grönområdesskötsel till en kostnad av 330 

kronor+moms per timme skrevs under av LJ.  

 

§11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir 3/5 klockan 10 på Rusthållargården och mötet efter det blir 

7/6 klockan 10 på Rusthållargården. 

Årsstämman kommer att äga rum 20/7 klockan 19 på Rusthållargården. 

 

§12 Mötet avslutas 

 LJ förklarade mötet, som pågick mellan 10 och 12, avslutat. 

 

Vid pennan: 

 

 

Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson, ordförande 

 

 


