
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 1/11 2015 

   Närvarande: Lena Janson (LJ) 

    Rolf Petersson (RP) 

    Magnus Holmqvist (MH) 

    Katarina Fröberg(KF) 

    Ove Dahlén (OD) 

    Göran Lock (GL), suppleant 

   Frånvarande: Kristina Bergwall (KB), suppleant 

    Bo Hansson (BH), suppleant 

§1 Mötet öppnas 

 LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av 8 punkter under §10. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

In:  Från Bruno Stangdell angående asfaltering av Rävahallastigen. LJ svarar 

att frågan tidigare har varit föremål för diskussion i styrelsen och att 

nyasfaltering av vägen inte ingår i Vägföreningens uppdrag. 

 

 Från Höganäs kommun, Magnus Svederberg, om ansökan till bidrag till 

allén på Semestervägen. 

 

 Från Höganäs kommun protokoll från byavandring. 

Ut: Inga skickade skrivelser. 

 

 

§5 Uppföljning av beslut från föregående styrelsemöte 

a. Möte med Höganäs kommun 



RP, OD och LJ redogjorde för mötet med Höganäs kommun angående asfaltering 

av Västra Lid och gränssnitt för ansvar mellan vägförening/kommun/Trafikverket, 

där kommunen utlovat hjälp i den mån det behövs för att kunna gå vidare med 

problemet. Sydbeläggningar har inspekterat vägen och ska inkomma med offert 

för asfaltering. 

Muren vid Stelebacken är tillfälligt lagad. 

b. Markering av asfaltbubblan på Nabbavägen  

RP berättade att bubblan numera är tydligt markerad. 

c. Plan för verksamhetsåret 2015/2016 

LJ berättade att planen för verksamhetsåret 2015/2016 är färdig. 

d. Grusvägar 

RP ger Leif Bräcke i uppdrag att laga potthål i Gudan. 

 

§6 Stelebacken och muren utmed Stora Vägen 

OD berättade att arbetet i stort sett är färdigt, endast belysningen återstår. 

Kompletterande offerter från Höganäs Energi avseende belysning och från NCC för 

installation är begärda. 

Beslut om att plantera växter vid sidan av trappan samt att skoga ner mot Stora Vägen 

för att förhindra ytterligare skador på muren mot Stora Vägen. KB arrangerar detta. 

 

§7 Asfaltering av Västra Lid 

Vi väntar på offert från Sydbeläggningar och när denna inkommit ska ny kontakt med 

Höganäs kommun tas. Om offerten överstiger 100.000 kronor måste minst en offert 

till tas in. 

 

§8 Vinterväghållning 2015/2016 

Kontrakt från Bräcke Lyft och Transport presenterades och godkändes. LJ skriver under 

detta. 

 

§9 Röjning utanför vissa fastigheter med anledning av påpekande från Trafikverket 

KB och LJ inspekterar berörda fastigheter och skickar brev till fastighetsägarna med 

uppmaning att röja. Om inte röjning sker inom en månad från att brev erhållits 

kommer Arilds Vägförening att få arbetet utfört och skicka räkningen till berörd 

fastighetsägare. 

 

§10 Övriga frågor 

a. Parkslide i Knaggestensområdet 



GL påpekade att det är felaktigt uttryckt i protokollet från byavandringen om vems 

ansvar detta är (kommunens och inte vägföreningens). Han skriver till Höganäs 

kommun och påpekar detta. 

b. Plantering i blomsterurna 

GL föreslår att plantering i blomsterurna vid Busstorget borde ingå i kommunens 

planteringsprogram. 

c. Kursinbjudan från REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) 

MH anmäler sig till kursen. 

d. Broschyr från Höganäs kommun 

Broschyr från Höganäs kommun ”Klipp häcken” förevisades. 

e. Hemsidan 

KF ska uppdatera adresser och övrig information på föreningens hemsida. 

f. Kvalitetsmanual 

GL berättade att kvalitetsmanualen med justeringar nu är klar och att han tillser 

publicering på hemsidan. 

g. Ekonomi 

MH redogjorde för förenings ekonomi, som är god. 

Cirka 25 årsavgifter är ännu inte betalda, påminnelser utskickade. 

Från förra året återstår 2 obetalda avgifter, ytterligare påminnelse och hot om 

kronofogdeinsatser skickade. 

Beslut om att avsluta bankkonto i Swedbank. 

h. Nedsmutsning från hästar 

KB ges i uppdrag att prata med ägarna till stallet här i byn och påtala vikten att 

hålla rent efter sina hästar när man rider genom byn. 

 

 

§11 Nästa möte 

 Nästa möte blir 7/2 2016 kl 10 på Rusthållargården. 

 

§12 Mötet avslutas 

 LJ förklarade mötet, som pågick mellan kl 10 kl 12.45, för avslutat. 

 

 Vid pennan: 

 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare Lena Janson, ordförande 


