
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 29/5 2016 

 

   Närvarande:  Lena Janson (LJ) 

    Magnus Holmqvist (MH) 

    Göran Lock (GL) 

    Ove Dahlén (OD) 

    Kristina Bergwall (KB) 

    Katarina Fröberg (KF) 

 

 

§1 Mötet öppnas 

 LJ förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§2 Dagordningen fastställs 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av några punkter under §12 Övriga frågor. 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 In: Från Höganäs kommun underrättelsebrev angående Blossalyckan.

   

Från Höganäs kommun protokoll från bysamverkansmöte. 

Från Höganäs kommun, Carola Mooe, minnesanteckningar angående 

trädplanteringar Arild. 

  Från Christins Ståhle med önskemål om klargörande om tomtgränser

  för att kunna ha tillgång till stig på baksidan av sin fastighet.

  Hon hänvisas till karta hon fått av MH och styrelsen konstaterar att 

  berört område ligger på annans fastighet. 

Från Höganäs kommun inbjudan till garantibesiktning av 

Knaggestensområdet 3/6 10.00. 

Svar från DHL om anmäld skada (se §8). 

 

 Ut: Anmälan till DHL om skada (se §8). 



 

§5 Uppföljning föregående styrelsemöte 

KB har talat med ägaren till stallet i byn angående hästspillning på våra vägar och de är 

helt säkra på att det inte är deras hästar, som smutsar ner. 

 

Stelebacken är färdigställd. Ett rör i början av trappan behöver eventuellt tas bort och 

OD kollar upp detta. 

 

Skrivelse till Trafikverket om förbudsskylt för fordon längre än tio meter förbi 

Rusthållargården ännu inte skriven. RP påminns om att göra detta snarast.  

 

§6 Vidtagna åtgärder avseende vägar och grönområden 

 Sopning av gator är utförd. 

 Målning av räcken är utförd. 

LJ varit i kontakt med fastighetsägare, som inte skött klippningen av häckar och buskar 

ut mot gator så att dessa utgör en trafikfara, och påtalat vikten av ordentlig klippning. 

§7 Västra Lid 

Vi avvaktar besked från Höganäs kommun innan beslut kan fattas om lämpliga 

åtgärder. 

 

§8 Incident på Stora Vägen 

3/5 2016 fastnade en 24 meter lång lastbil med släp på St Arilds väg och orsakade 

skador på asfalt, en mur och ett hustak. Bilen hade redan orsakat skador på Stora 

vägen. LJ har skrivit till Trafikverket och Höganäs kommun samt anmält skadan till DHL, 

vars lastbil orsakade skadorna.  

OD inspekterar skada på mur längs Stora vägen och kontaktar entreprenör, som kan 

återställa muren i ursprungligt skick. 

 

§9 Motion till stämman 2016 

Bruno Stangdell har inkommit med motion till stämman 2016 med önskemål om 

asfaltering av Rävahallastigen. 

MH kollar med Lantmäteriet om åtgärden får vidtagas och RP begär in offerter från två 

entreprenörer för att ha detta som underlag till styrelsens svar på motionen, senast 

15/6. 

  



 

§10 Bokslut 2015/2016 

MH redogjorde för bokslutet, som visar ett underskott som förväntat på 58.952 

kronor. Framför allt så har grönyteunderhållskostnaderna ökat markant och MH och 

KB kommer att gå igenom antalet timmar detta är utfört på. 

 

§11 Planering av stämman 2016 

 Stämman kommer att äga rum på Rusthållargården 26/7 klockan 19.00. KF bokar lokal. 

 Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 11/7. MH ordnar detta. 

 MH gör bokslut och förslag till budget för 2016/2017 och ska vara klar senast 20/6. 

 MH mailar revisorerna och begär att revisionsberättelsen ska vara klar senast 4/7. 

 LJ skriver verksamhetsberättelsen, som ska vara klar senast 20/6. 

 

§12 Övriga frågor 

 Blomsterurna Busstorget. KB ordnar med växter och bevattning. 

Trasig vägspegel på Stora vägen vid utfarten från tennisbanorna. Åtgärd med byte av 

spegel ligger inte inom Vägföreningens intresse eller ansvarsområde. 

 

§13 Mötet avslutas 

 LJ förklarade mötet, som pågick mellan klockan 10.00 och 13.25 för avslutat. 

 

 Vid pennan: 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare Lena Janson, ordförande 

    


