
Protokoll fört vid styrelsemöte med Arilds Vägförening 6/9 210 

 

 

   Närvarande: Lena Janson (LJ) 

    Rolf Petterson (RP) 

    Magnus Holmqvist (MH) 

    Katarina Fröberg (KF) 

    Ove Dahlén (OD) 

    Kristina Bergwall (KB) 

    Göran Lock (GL) 

    Bo Hansson (BH) per telefon §11 

 

 

 

§1 Mötet öppnas 

 LJ förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

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

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

Inkomna: Från Stiernstedt-Kockenhus Kulturförening avslag på ansökan om bidrag 

till allé. 

 Från Helen Axfors och Anette Weibull om asfaltering av Västra Lid. 

 Från Charlotte Laurell om Västra Lid. 

Skickade: Till Höganäs kommun, Gatuchefen, angående ekonomisk ersättning för 

asfaltering av Strandgårdsallén och Nedre Glarhallavähgen. Pengarna 

utbetalda. 



 Till Höganäs kommun angående gång- och cykelväg från Blossalyckan till 

Övre Glarhallavägen och problem med vattenmassor. Asfaltering 

planeras. 

 

 

§5 Åtgärder med anledning av stämman 2015 

 §13b Väg från Blossalyckan till Glarhallavägen 

LJ pratat med ansvarig på Höganäs kommun om fysisk avspärrning med t.ex. en stor 

sten för att förhindra biltrafik på vägen.  

§13c Förekomst av biltrafik från Knaggestensområdet till Nabbavägen 

LJ tar upp problemet med Höganäs kommun, Lennart Andersson, och efterlyser 

åtgärder. 

§13d Klötesvägen 

RP berättade att skyltningen gjorts tydligare och att det nu är förbud för fordon längre 

än 6 meter att köra in på vägen. Det diskuterades om något slags fysiskt hinder på 

vägen och det beslutades att avvakta med detta till våren för att inte försvåra 

eventuell snöröjning i vinter. GL undersöker utbudet av smakfulla väghinder. 

 

 

§6 Uppföljning av beslut från föregående styrelsemöten 

a. Sten utmed strandskoningen 

OD varit i kontakt med Höganäs kommun, Lennart Andersson, och detta ska 

ordnas snarast. 

b. Hamnparkeringen/handikappsparkeringsplats 

RP berättade att platsen är fixad. 

c. Markering av farthinder i asfalt på Nabbavägen 

RP varit i kontakt med Leif Bräcke för målning av farthindret, men då detta ännu 

inte blivit utfört kommer RP att kontakta honom igen. 

 

 

§7 Stelebacken 

OD berättade att arbetsstarten blivit fördröjd, då NCC ännu inte skrivit avtal med sin 

underleverantör. Innan arbetet påbörjas måste också muren mot Stora Vägen 

åtgärdas då denna är i mycket dåligt skick och flera stenar har lossnat eller hotar att 

lossna. BH (icke-närvarande vid mötet) ges i uppdrag att undersöka gränssnittet på 

ansvarsfördelningen mellan Arilds Vägförening, Höganäs kommun och Trafikverket. 

 



§8 Kvalitetsprogram för allmän platsmark 

Manualen ska kompletteras med vissa växter samt färgkod för målning av räcken och 

stolpar. Beslut om att styrelsen antar kvalitetsprogrammet och att GL mailar ut det till 

styrelsen och att KF ombesörjer publicering på hemsidan. 

 

 

 

§9 Plan för verksamhetsåret 2015/2016 

LJ redogjorde för att det vanliga underhållet kommer att utföras samt att Stelebacken 

kommer att renoveras och Västra Lid kommer att asfalteras. LJ utformar en 

verksamhetsplan för 2015/2016. 

 

 

§10 Asfaltering av Västra Lid – inkommen skrivelse och mail angående vägen 

Asfaltering av Västra Lid är planerad enligt budget för verksamhetsåret 2015/2016, 

men det har framkommit omständigheter, som sannolikt försvårar och fördyrar 

asfaltering, t.ex. underminering av murar. RP har tillsammans med några berörda 

fastighetsägare och representant från Höganäs kommun granskat skadorna.  

Beslut om att ordentligt utreda förekomst av underminering och andra skador samt 

att utreda ansvarsfrågan innan asfaltering påbörjas och att ta hjälp av Höganäs 

kommun i detta samt att markera området närmast muren för att undvika uppkomst 

av hål i vägen. 

 

 

§11 Övriga frågor 

a. Gränssnitt av ansvarsfördelning mellan Arilds Vägförening, Höganäs kommun 

och Trafikverket. 

BH ges i uppdrag att utreda detta gränssnitt (se ovan). 

b. Askkopp Busstorget 

GL undersöker olika alternativ för askkopp med placering på Busstorget. 

c. Gudan och övriga grusvägar 

MH undersöker rekommendationer för bästa skötsel av grusvägar och 

återkommer vid nästa möte. 

d. Räcke i Lundgrens backe 

LJ beställer målning av räcket i Lundgrens backe i kulör angiven i 

kvalitetsmanualen. 

e. Reparation kantsten Busstorget 

Beslut om att låta Leif Bräcke reparera skada på kantsten på Busstorget. RP eller 

KB kontaktar honom. 

f. Knaggestensområdet, problem med parkslide 



Det är en lång och kostsam process att oskadliggöra parkslide och det är Höganäs 

kommun som tills vidare har ansvar för Knaggestensområdet. LJ mailar ut 

protokoll från byavandringen för kännedom till styrelsen. 

 

§12 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir den 1/11 klockan 10 på Rusthållargården. 

 

§13 Mötets avslutande 

 LJ förklarade mötet, som pågick mellan 10.00 och 12.45, för avslutat. 

 

 Vid pennan: 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare Lena Janson, ordförande 

 

 


