
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 7/6 2015 

 

    Närvarande: Lena Janson (LJ) 

     Rolf Petterson (RP) 

     Magnus Holmqvist (MH) 

     Katarina Fröberg (KF) 

     Ove Dahlén (OD) 

Göran Lock (GL) 

Bo Hansson (BH) med på 

telefon 

 

§1  Mötet öppnas 

 Ordförande LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning fastställs 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av 5 punkter under §11 Övriga frågor. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

Skickade: LJ skrivit mail till Trafikverket och tackat för asfalteringsarbetet på Stora 

Vägen samt påtalat behov av sopning av vägen.  

 

§5 Uppföljning av beslut från föregående styrelsemöte 

a. Flyttning av arkivskåp 

KF flyttat skåpet till säker plats för genomgång av dess innehåll. 

b. Sten utmed strandskoningen 

LJ och OD har, genom Lennart Andersson, fått löfte om att Höganäs kommun 

åtgärdar detta. 

c. Möte med Höganäs kommun angående Stelebacken 

OD och LJ har haft möte med Lennart Andersson Höganäs kommun om att 

genomföra upprustningen av Stelebacken som ett gemensamt projekt och fått 

positivt besked om detta (Höganäs kommun står för 53.000 och vägföreningen för 

50.000). Avtalsprocess med NCC påbörjad. Arbetet beräknas påbörjas i september. 



d. Avtal med NCC angående Stelebacken 

Avtalsprocess inledd, v.g. se punkten ovan! 

e. Hamnparkeringen m.m 

Målning av handikappsparkeringsplats på hamnplan beställd av Leif Bräcke. 

Befintlig handikappsparkeringsplats utanför Hamnkontoret ligger inom GA-7s 

område och sköts av Vägföreningen, vilket LJ informerar Margareta Björkenhall- 

Engqvist, Höganäs kommun, om. 

RP skriver till Trafikverket om att göra skyltningen om förbud mot långa fordon ner 

till byn tydligare. 

f. Asfaltering av Nedre Glarhallavägen och Strandgårdsallén 

Arbetet är klart och utfört till belåtenhet. 

 

 

§6 Området utanför fastigheten Blåsut 

Fastighetsägaren till Villa Blåsut har påtalat att asfalt på ett ca 70 cm brett och 20 

meter långt område är uppbruten för mer än 20 år sedan, oklart av vem och i vilket 

syfte. 

Styrelsen konstaterar att området inte ingår i GA-7 och därför kan inte Vägföreningen 

åtgärda detta.  

 

§7 Förslag till riktlinjer för allmän platsmark 

GL presenterade sitt förslag till riktlinjer för allmän platsmark i Arild och synpunkter 

framfördes. När riktlinjerna är klara skickas dessa till styrelsen för per capsulam-beslut 

för att kunna presenteras på årsstämman den 20/7. 

 

§8 Planering av nästa års verksamhet 

MH gör sammanställning utifrån gamla räkningar vilka gator som asfalterats relativt 

nyligen. 

RP inspekterar Tordönsvägen, Ströbäckavägen och Västra Lid och återkommer med 

status för ställningstagande till om de behöver asfalteras nästa år. 

 

§9 Bokslut/ekonomisk rapport 

MH berättade att bokslutet i princip är klart. 

 Föreningens ekonomi är god. 

 

 



§10 Planering inför stämman i juli 2015 

 Stämman hålls på Rusthållargården den 20/7 kl 19. 

Kallelse och fullmakt för röstning skickas ut per post och skall vara medlemmarna 

tillhanda senast 6/7. 

Övriga dokument – bokslut, budget, årsberättelse finns tillgängliga på hemsidan samt 

hemma hos ordförande och sekreterare. 

Inga motioner inkomna. 

MH skriver dagordning. 

LJ skriver verksamhetsberättelse. 

Riktlinje för allmän platsmark ska presenteras som informationspunkt efter 

årsmötesförhandlingarna. 

Höganäs Energi inbjuds att efter stämman informera om fiberutbyggnaden i 

kommunen. 

 

§11 Övriga frågor 

a. Hundförbudsskylt vid Svensmalen 

RP ordnar ny skylt. 

b. Översvämningsproblem på Klötesvägen 

Sannolikt behövs grävning och hård ränna för att få undan vatten vid Klötesvägen. 

KB och GL inspekterar på plats och återkommer med förslag till åtgärder. 

c. Inför stämman 

Samtliga styrelsemedlemmar ämnar att kvarstanna på sina poster. 

d. Byavandring 

Byavandring med representanter från Höganäs kommun kommer att äga rum den 

10/6 kl 9.00. LJ deltar från Vägföreningen. 

e. Standardbrev till fastighetsägare 

LJ skriver utkast till standardbrev angående felaktigt placerade häckar och 

postlådor till berörda fastighetsägare. 

 

 

§12 Mötet avslutas 

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

 

 Vid pennan: 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare Lena Janson, ordförande 


