
Protokoll från styrelsemöte för Arilds Vägförening  14/2 2016 

                                                                         Närvarande: Lena Janson   

                                                                                                 Rolf Petersson 

                                                                                                 Magnus Holmqvist 

                                                                                                 Bo Hansson 

                                                                                                 Ove Dahlen 

                                                                      Frånvarande:  Kristina Bergwall,  Katarina Fröberg samt 

                                                                                                 Göran Lock 

§1     Mötet öppnas             

         LJ förklarade mötet öppnat kl 10:05. 

§2    Dagordningen fastställs.    

         Fastställdes med tillägg av 3 punkter under §10. 

§3   Föregående protokoll. 

       Protokoll av den 1/11 2015 godkändes och lades till handlingarna. 

§4   Inkomna och skickade skrivelser. 

        In: Kommunstyrelsens beslut avseende skötsel av våra alléer som avser en längre tidrymd där tre       

              etapper planeras: Etapp 1 kostnad 45k. Etapp 2 kostnad 180k samt Etapp 3 120k. Skall   

             läggas ut på VF hemsida 

               

          In: Kommunen har gjort en ändring av detalj planen för Blossalyckan och söker samråd med VF. 

         In: En fastighetsägare påpekar att VF bör påtala vikten av att fastighetsägares ansvar att klippa  

               Häckar och träd som går utanför tomtgräns och som kan utgöra trafikfara.              

          In:  REV husorgan ”Bulletinen” som vi får ett ex av som medlem skall utökas med tre ex till en     

                 kostnad av 80 kronor per abonnemang. I den senaste utgåvan beskrivs en ny skonsam gräv- 

               metod, som skulle passa våra smala gator i Arild. Information om detta till HGN Energi av LJ. 

§5  Uppföljning av beslut från föregående styrelsemöte. 

a) Bordlagt till nästa styrelsemöte. 

b) Röjning utanför vissa fastigheter som påtalats av trafikverket har delvis utförts. 



§6   Stelebacken. 

        Arbetet är klart men belysningen är ännu inte installerad pga sen leverans av pollare. 

§7   Västra Lid asfaltering. 

      Då VF inte hört av kommunen efter den besiktning som gjordes under hösten 2015 har arbetet   

      ej kunnat  påbörjats då det föreligger risk för att vägbanan är så pass underminerad att ett större  

      reparationsarbete  måste utföras innan asfalteringen.  Offerter  inkomna från Sydbeläggningar  

     samt PEAB. Möte med Kommunen om besked kommer snarast att ske. Från VF kommer RP LJ  

     samt OD att närvara. 

§8   Möte med HGN Kommun ang. våra alléer. 

        Se §4 ovan. Vid detta möte som i detalj skall kartlägga hur vi går tillväga då ett antal träd skall  

       fällas före plantering av de nya träden. Detta fordrar både Kommunens (bygglov) liksom  

       Länsstyrelsens godkännande.  

§9  Ekonomin. 

      MH redogjorde för senaste halvårets utfall. Ekonomin är god men inom området grönområden   

      har ett markant överskridande av budget skett. Krafttag för att minska underskottet skall vidtagas 

     omgående och handläggas av MH och KB i förening. 

     En god nyhet är att samtliga medlemmar betalt årsavgiften redan under hösten 2015 något som 

     aldrig hänt förr. Detta skall tillskrivas kassörens envisa och uthålliga arbete med indrivning. 

     Styrelsen godkände halvårlsrapporten som också inkluderade inköp av två skrivare för 2,4k. 

§10  Övriga frågor. 

a) Hamling av träden(6) på Busstorget skall efter offerts godkännande utföras snarast. 

b) I samband med att fastighetsägare låter utföra ny- eller ombyggnadsarbeten finns risk för att 

de vägar som förvaltas av Vägföreningen kan skadas. Fastighetsägaren ansvarar naturligtvis 

för de skador som uppkommer på vägarna. Det ligger därför i fastighetsägarens intresse att 

vägens skick besiktigas och dokumenteras innan arbetena påbörjas.                                                                             

När fastighetsägaren informerar Vägföreningen om arbetena innan dessa sätter igång kan de 

berörda vägarnas skick inspekteras och ev. dokumenteras innan arbetena sätter igång. Om 

fastighetsägaren däremot inte informerar Vägföreningen och vägen skadas, vilket ofta 

händer, utgår Vägföreningen ifrån att vägens skick varit utan anmärkning och skall återställas 

till sådant skick.   



c)  Brev till Trafikverket angående bristfällig sopning av Stora Vägen, samt ett förslag till förbud 

för bussar och andra fordon med en längd större än 10 m att köra längre än till 

Rusthållargården skall skickas. RP utför. 

 

§11 Nästa möte 

        Nästa möte sker 29/5 2016 kl. 10 00 på Rusthållargården. 

 

 

 Vid pennan:  Ove Dahlen                                                     Justeras: Lena Janson 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


