
Protokoll fört vid Arilds Vägförenings ordinarie stämma
I)en 26 juli 2010

1. Öppnande av stämman och godkännande av kallelsen
Ordfiirande Lena Janson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, varefter
stämman fann att kallelsen till mötet skett i behörig ordning.

2. Val av ordfiirande fiir stämman
Till ordftirande ftir ståimman valdes Claes Stahle.

3. Val av sekreterare fiir stämman
Till sekreterare utsågs Maria Johansson Englund.

4. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Fredrik Posse och Jan Erikson
På forslag av Fredrik Posse beslutade stämman att föra upp den av styrelsen
under "övriga frågor" upptagna informationen om ftirslaget om trädplantering på
busstorget före punkt 9 på dagordningen, varyå ståimman godkände
dagordningen (bil. 1).

5. Styrelsens och revisorernas berättelser:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse (bil. 2) anmäldes, sådan den framgick av

kallelsen. Sedan ordftiranden citerat näst sista stycket i verksamhetsberättelsen
beslöt stiimman i enlighet med styrelsens forslag att det balanserade resultatet
jämte årrets resultat på tillsammans 130 823,78 kr skulle balanseras i ny räkning
varpå verksamhetsberättelsen godkändes.

b) Revisorernas berättelse (bil 3) ft)redrogs av Anne Stahle varpå den godkåindes
av stämman.

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarnå
En motion rörande vändplan på Klippvägen (bil 4) har ingetts av ägaren till
fastigheten Flundrarp 1:49 och befunnits ha inkommit i stadgeenlig tid.
Styrelsen har yttrat sig över motionen (bil. 5). Motioniiren Oliver Werth
redogjorde ftir motionens bakgrund och yrkanden, varpå stlrelseledamoten Bo
Hansson redogjorde ftir vägföreningens ståndpunkt i frågan. Efter en livlig
diskussion beslöt stämman:
Att ge styrelsen i uppdrag att återuppta frågan med kommunen och driva den
vidare i syfte att skapa ftirutsättningar ft)r en aktualisering av en omprövning
eller ett genomfiörande av gällande detaljplan och därmed möjliggöra de
åtgärder som framgår av motioniirens yrkande.

7. Ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stämman beslöt att i enlighet med revisoremas ftirslag bevilja den avgående
styrelsen ansvarsfrihet for den gångna räkenskapsperioden.

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Efter kassörens redovisning av arvoden till styrelsen m.fl. beslöt ståimman att
i enlighet med styrelsens ftirslag bibehålla nuvarande ersättningsnivåer.



13.

13.1

Ovriga frågor
Information om fiirslag till trädplantering på Busstorget.
Styrelsens ordftjrande, Lena Janson, informerade om bakgrunden till styrelsens
beslut att, i samråd med Kommunen, finna liimplig plats for återplantering av
tidigare olagligt nedtagna träd på Semestervägen, för vilken medel erhållits.
Göran Oldön, i sin egenskap av arkitekt och sammankallande i Arilds Miljöråd
och på styrelsens uppdrag ansvarig ftir forslaget, redogjorde i ord och bild för
det ftirslag (bil. 6), som styrelsen beslutat informera stiimman om i avsikt att
inhtimta stämmans åsikter och alternativa forslag.
Ove Dahlön, suppleant i vägftireningens styrelse, redogjorde bl.a. ftir kontakter
med Höganäs kommun, som ställt sig positiva till att medverka i projektet både
ekonomiskt och tekniskt samt med några av ägarnatill ev. berörda fastigheter
varav ägaren till Flundrarp 7;21var en.
Fredrik Posse, i sin egenskap av företrädare for fastigheten Flundrarp 1:21
redogjorde ft)r den skrivelse han ftirfattat som invändning mot frirslaget men
även mot styrelsens handläggning av frågan. Han yrkade avslutningsvis att
iirendet skulle bordläggas till nästkommande årsstiimma 2011 samt att skrivelsen
skulle läggas till protokollet.
Efter diskussion och omröstning befanns stämman ha beslutat:
Att bordlägga frågan om trädplantering på busstorget till nästkommande
stämma.
Att samtidigt uppdra åt styrelsen att arbetavidare med det liggande ftirslaget
och andra ev. uppkommande ftirslag samt att löpande informera medlemmama
om iirendets fortsatta utveckling såväl på Posten som på hemsidan för att ge
medlemmarna möjligheter att inkomma med synpunkter och ft)rslag samt
Att Posses skrivelse skulle läggas till protokollet (bil. 7)

9. Styrelsens fiirslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd jämte
angivande av tid när betalning skall ske av uttaxerat trelopp.

Kassören redogiorde ftir styrelsens ftirslag till inkomst- och utgiftsstat (bil. 8)
samt debiteringslängd. (bil.g)
Ett ftirslag inkom från representanten för fastigheten Flundrarp I :21, se bilaga
10.

Stämman beslöt attbifalla ftirslaget till ändring av budgeten samt att därefter
fastställa styrelsens ftirslag och debiteringslängd inkl sista dag flbr betalning av
uttaxerat belopp, den 31/8 2010.
På fråga av Staffan Laurell informerades stämman att styrelsen avsåg attlägga
ut vägft)reningens asfalteringsplan på föreningens hemsida.
Staffan Laurell tog åter upp frågan att vid asfaltering bör den gamla asfalten
fräsas bort samt frågan gällande ftr hög asfaltkant mot dennes fastighet. Rolf
Pettersson informerade om att bortfräsning av gammal asfalt innebåir dubbel
kostnad ftir asfaltering vilket styrelsen inte anser vara forsvarbart.
Ordftiranden ltireslog Staffan Laurell att fortsätta dialogen med styrelsen.
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U; Arilds vägföreningsstämmä den 20L0-07-26 "Förslaget om trädpiantering på

Busstorget".

I verksamhetsberättelsen informeras om att vägföreningen i samarbete med
kommunen har planerat för trädplantering på busstorget. Detta är en fråga
som går utöver ordinarie arbetsuppgifter som föreningen har att utföra. På

årsstämman 2009 nämndes ingenting om denna trädplantering,
Vägföreningens medlemmar har inte haft möjlighet att ta ställning tilt något
forslag i rimlig tid innan årets stämma(t.ex utställning på posten). De mest
berörda fastigheterna informerades om förslaget först för några dagar sedan
och fick då bl.a. ta del av skrivelse undertecknad Göran Olden Arilds miljöråd
Arild den 3 april 2007. Skrivelsen var utförd på uppdrag av Arilds vägfören!ngs
styrelse. Skrivelsen slutsats var att det passar att nyplantera träd på busstorget.
Det har alltså varit mojligt för vägföreningens styrelse att informera
medlemmarna om denna trädplantering på så vitt jag kan se tre årsstärnmor
2AA7,2008 och 2009. Detta har inte skett.

I vägföreningens skötselplan av de områden som föreningen har ansvar att
underhålla står som punkt 1

Värna om fri sikt rnot hav

Sorn punkt 3

Anpassa skötsel utifrån befintlig miljö

Båda dessa huvudprinciper står i strid mot det förevisade förslaget. Av Lrerörda

fastigheter t.ex, Flundrarp L:2L (det vita huset öster om posten) försvinner så

gott som all havsutsikt på nedre botteri . På busstorget har det inte funnits träd
tidigare.

Det är inte rimligt att styrelsen själv kan fatta beslut om att frångå dessa

huvudprinciper. En trädplantering gäller för lång tid framöver och det är då

naturligt att vägföreningens medlernmar ges tid att bedöma ett förslag

angående plantering av träd på busstorget och då också bl.a. kunna väga in

ova nstående huvud pri nciper.

Förslag till stämman är att frågan om trädplantering på busstorget bordlägges

till nästa årsstämma ZAJJ.

Arild den 2010-A7-26

För Flundrara L:Z'J"
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Fredrik Posse Bilaga: Motivering till bordläggning i punktform



. Bilaga: Motivening till bordläggning i punktform

1. Fastigheter som berörs av utsikten mot havet fick se förslaget först strax
innan stämman.

2. Förslaget strider mot två av skötselplanens huvudprinciper.
3. Vägföreningens medlemmar har inte varit rnformerade om förslaget

tidigare.

4" Frågan är av principielt betydelse ( skall man frångå örrergripande
må lsättninga r i skötselpla nen).

5. Det är endast en liten grupp som hittills har varit informerad om planens
utseende.

v 6. Berörda fastigheter har inte getts rimlig chans att utreda hur rnycket av
havsutsikten som försvinner och vad detta betyder.

7. Rimligt att de ekonomiska konsekvenserna utreds för de fastigheter som

v förlorar havsutsikt.

8. Stämman bör veta vilka fastigheter som berörs och hur mycket.
9. Stärnman bör veta kostnaden för framtida underhåll.
10, I verksamhetsberättelsen för år 2006-2007 erinras medlemmarna om att

"ansvar för allmän försköning av byn" inte ingår i vägföreningens

uppgifter eller a nsva rsområde"




