
Styrelsemöte i Arilds Vägförening 2012-10-21 

Protokoll 

Närvarande: 

Lena Janson, ordf.                                                                                                                                                                   

Rolf Persson, vice ordf.                                                                                                                                                   

Magnus Holmqvist, kassör                                                                                                                                                  

Ove Dahlen, ledamot och mötes sekreterare                                                                                                                                                         

Bo Hansson, suppl.                                                                                                                                                

Göran Lock, suppl. 

 

1. Ordföranden öppnade mötet kl.10.00, som denna gång hölls i det nya 

konferensrummet på Rusthållargården. Detta får disponeras av Arilds föreningar tills 

vidare tack vare ett stort tillmötesgående från hotelledningens sida. 

2. Dagordningen fastställdes efter revideringar. Se bil.1 

3. Föregående mötesprotokoll justerades och godkändes med tillägg punkt 5 b) samt 5 d) 

RP är ansvarig. 

4. Inkomna och skickade skrivelser:                                                                                                                    

a) Höganäs Energi har påbörjat nedläggning av fiberkabel på Nabbavägen klart om tre 

veckor. Inga planer f.n. om ev. fortsättning i övriga delar av Arild.                                                                                     

b) Ett beslut av Grön Turism att ge VF 22 000 kronor att allokeras för Peringen har 

mottagits. c) VF har anmält 2 representanter (LJ och OD) att delta i en kurs som 

anordnas av vår medlemsorganisation REV 20112-10-10. 

5. Verksamhetsplanen för 2013 diskuterades och godkändes efter smärre ändringar. Bil 2 

(LJ). 

6. PUL lagen, som i stort styr vad vi publicerar på hemsidan redogjordes för av BH. Vi 

kommer att noggrant följa lagen när vi publicerar våra protokoll och övrig information 

elektroniskt. 

7. Peringen projektet framskrider och vi har hittills fått tre entreprenörer att offerera 

arbetet.  Det viktiga är att få gången säkrare och bekvämare att använda speciellt under 

vinterhalvåret. (OD). 

8. Åtgärder som vidtagits i våra alléer, efter kontakt med Höganäs kommun och 

Länsstyrelsen, följer den plan som redovisades av Helgessons TrädTjänst. Sålunda har 

den del av planen som rör Semestervägen avslutats. Nästa etapp Strandgårdsallén, 

skall utföras under senhösten. Beslöts att fastighetsägaren som är mest berörd blir 

informerad av GL 

9. Den långsiktiga planen för våra alléer bör enligt styrelsens uppfattning göras i samråd 

med vår arborist Helgesson samt kommunen. (LJ) 

10. RP rapporterade btr. Krapperup 14:120 att kommunen vidtalats för att säkerställa att 

dagvattnet från gatan skulle kunna ledas i en befintlig ledning. Svaret på detta fordrar 

en kamerasondering vilket kommunen är villig att utföra. Först därefter kan man 

planera för en permanent åtgärd. 

11. Spolningen av brunnar beslöts att ske med en något större intervall av 18 månader. 

Hittills har  de kroniskt affekterade ”problembrunnarna” fungerat bra. En brunn 

framför Flundrarp 1:64 skall kollas med avseende på underhållsansvaret. Brunnen 

finns inte på några av kommunens kartor, men ser ut att ligga utanför 

fastighetsgränsen. (RP) 

12. Åtgärder betr. Hemsidan bordlades då ordinarie sekreterare inte var närvarande. 

13. LJ informerade om erfarenheter från REV-kursen (se 4 c). Många både små och stora 

frågor ventilerades under kursen som kan ha ett värde i det fortsatta styrelsearbetet.  

Som exempel nämndes ett snabbt sätt att göra en stadgeändring utan att vänta ett år till 



nästa stämma är att omedelbart efter årsstämman annonsera en extra stämma och 

därmed ”efter två på varandra följande stämmor” ha genomfört stadgeändringen. En 

annan viktig information är att entreprenörer som går in och gräver i de vägar som vi 

är ansvariga för, skall meddela VF och upprätta ett avtal som tydligt specificerar ett 

återställande av vägen till ursprungligt skick. 

14. VF har för avsikt att kunna informera och skicka kallelser till stämma via e-post. LJ 

kontaktar REV för konsultation om hur detta hanteras bland vägföreningarna. 

15. MH rapporterade att ekonomin är fortsatt god. När det gäller inbetalningarna från 

medlemmarna ser vi fortfarande en trend att flera inte bryr sig om att betala i tid. Just 

nu saknar vi betalning från 19 medlemmar och måste därför skicka ut påminnelser till 

ökad kostnad för övriga medlemmar.  I stadgarna §9 står, att medlem som inte betalt 

avgiften inom 2 månader efter stämman  anmäles till Kronofogden för indrivning. Vi 

kommer i fortsättningen att strikt följa stadgarna. 

16. Nästa styrelsemöte sker på samma plats 2013-01-20 kl 10.00. 

17. Övrigt:                                                                                                                                                                  

a)  Bräcke Lyft har lämnat en ny offert för vinterväghållningen omfattande tidigare års 

åtagande men prismässigt justerat för index. Beslöts ingå avtal med Bräcke Lyft.                                     

b) Då vi förlorat tillgången till Posthuset har vi nu ingen plats där vi säkert kan förvara 

vårt dokumentskåp. LJ meddelar denna situation till kommunen, och begär en snar 

lösning.  

18. Mötet avslutades kl 13.00 

 

Vid protokollet                                                                                                Justeras 

 

 

Ove Dahlen, mötessekreterare                                                                     Lena Janson, 

ordförande 


