
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 3/5 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 med tillägg av fyra punkter under Övriga frågor. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 Inkomna: Mail från Bo Adlerteg angående skötsel av grönområden. 

Skickade: Till Stiftelsen Stiernstedt Kockenhus Kulturförening ansökan om 

ekonomiskt bidrag på 150.000 kronor för restaurering av allén på 

Semestervägen. 

 Till Magnus Svederberg Höganäs kommun utkast om ekonomiskt bidrag 

för trädplantering för eventuella synpunkter samt tips om att ansöka 

om EU-bidrag för alléer. 

 Till Bo Adlerteg svar angående grönområdesskötsel och klargörande av 

vilka stigar som ingår i GA-7. 

 



§5 Uppföljning av beslut från föregående styrelsemöte 

 

a. Flyttning av arkivskåp (KF) 

Ännu ej utfört. KF tar kontakt med fastighetsägaren och Arilds byalag för 

arrangering av flytt. 

b. Sten utmed strandskoningen (OD/LJ) 

OD har varit i kontakt med Lennart Andersson Höganäs kommun och kommunen 

kommer att ombesörja detta. 

c. Möte med Höganäs kommun ang. allén på Semestervägen(KB/LJ)  

KB och LJ har träffat Magnus Svederberg som kommer att vara behjälplig med 

skrivelse till kommunen för ansökan om bidrag till allén på Semestervägen. 

d. Grusvägsunderhåll(LJ) 

Grusvägsunderhållet är beställt och utfört. 

e.  Hamnparkeringen(RP) 

Handikappsparkeringsskylt är beställd. 

Beslut om att anlägga p-platsen vid infarten till hamnparkeringen och att liten skylt 

på låg stolpe ska markera platsen. 

f. Asfaltering(RP) 

Asfalteringen av Nedre Glarhallavägen och Strandgårdsallén kommer att påbörjas 

v 22 till en kostnad av 210.400 kronor exkl moms, motveck ska anläggas på 

Nabbavägen till en kostnad av 19.000 kronor exkl moms. 

LJ pratar med berörda fastighetsägare om borttagning av växtlighet och ting för att 

underlätta framkomligheten för maskiner. 

Trafikverkets asfaltering av Stora Vägen kommer att påbörjas den 7/5 och vara 

klar senast den 11/5. 

 

§6 Stelebacken (OD) 

Offert har begärts in från 3 entreprenörer, varav två inkommit med svar. RMHs offert 

är på 180.000 kronor inkl moms och NCCs på 103.000 kronor inkl moms. 

Beslut: OD tecknar avtal med NCC efter att ha haft ett möte med Höganäs kommun 

om att kommunen och Arilds Vägförening föreslås dela på kostnaden för arbetet. 

 

§7 Förslag till riktlinjer för allmän platsmark (GL)  

Utkast till riktlinjer för allmän platsmark ska presenteras till nästa möte den 7/6 för att 

sedermera kunna presenteras på årsstämman. GL skickar ut ett förslag i god tid före 

nästa möte 

 

 

 



§8 Bokslut /Ekonomisk rapport (MH) 

 Bokslutet redovisas vid nästa styrelsemöte 7/6. 

 Reparation och underhåll kostat 69.000 kronor (budget 90.000) 

 Sopning och slamsugning 45.000 kronor (40.000) 

 Grönområdesunderhåll 60.425 kronor (75.000) 

 Plogning och sandning 44.000 kronor (110.000) 

 Övrigt ca 15.000 kronor (20.000) 

 

§9 Övriga frågor 

a. Brev till fastighetsägare 

BH ombeds att till nästa möte formulera ett förslag på standardbrev att skicka ut 

när t.ex. växtlighet och brevlådor på allmän platsmark ställer till olägenhet. 

b. Fiber 

LJ varit i kontakt med Höganäs Energi. År 2020 ska 95 % av invånarna och 

företagen i kommunen ha tillgång till en snabb internetuppkoppling via fiber. 

Under 2014 har Höganäs kommun antagit en ny strategi för fiberutbyggnad och 

avsätter en miljon kronor per år för att snabba på utbyggnaden. Höganäs Energi 

svarar för utbyggnaden och de prioriterar de områden där flest 

intresseanmälningar kommit in. 

c. Hålebacken 

Flyttning av rhododendron. KB tar in offert av Anna Bräcke på kostnaden och 

sänder förslag till styrelsen. 

d. Tillfällig handikapptoalett 

LJ ges i uppdrag att i samverkan med Hamnföreningen bestämma var en tillfällig 

handikapptoalett ska placeras. 

 

§10 Nästa möte den 7 juni 

 Nästa möte blir den 7/6 klockan 10 på Rusthållargården. 

 

§11 Mötet avslutas 

 LJ förklarade mötet, som pågick mellan 10 och 12.20 , avslutat. 

 

 Vid pennan: 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson, ordförande 



 


