
 

 

 

ARILDS VÄGFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2012-05-01–2013-04-30. 

Under verksamhetsperioden 2012–2013 har styrelsen haft sju sammanträden (varav två per 

capsulam), utöver det konstituerande sammanträdet den 7 juli 2012. 

Styrelsen konstituerades enligt följande: 

Lena Janson, ordförande(utsedd av stämman 2012) Göran Lock, suppleant 

Rolf Petersson, vice ordförande  Bo Hansson, suppleant 

Katarina Fröberg, sekreterare  Mari Nordström, suppleant 

Magnus Holmqvist, kassör 

Ove Dahlén, ledamot 

Styrelsearbetet 

Arbetet med våra vägar har under perioden i enlighet med styrelsens intentioner i första hand 

inriktas på förvaltning och underhåll. Inga planer fanns på vägunderhåll utöver sedvanligt 

driftsunderhåll. I stället har våra grönområden varit styrelsens fokus och i första hand på att 

färdigställa Peringen, ett arbete som påbörjades förra verksamhetsåret. Vi har också arbetat med 

våra alléer; både att vårda dem och att långsiktigt ta fram planer för framtida förvaltning och vård. 

Arbetet med att renovera Peringen började med att bygga om den nedre trappan, som med åren fått 

kraftiga erosionsskador. Med användande av befintlig natursten men med helt nytt betongunderlag 

återställdes trappan för lång framtida användning. Den var klar i maj 2012. 

Nästa etapp av renoveringen blev att i säkerhetshänseende minska de lutningar som var brantare än 

1:6, genom att planera för två mellantrappor halvvägs upp i gången. Höganäs kommun utförde 

avvägningsarbetet som sedan låg till grund för den slutliga utformningen av trappor och gångväg. 

Detta konstruktions-och planeringsarbete har utförts helt inom vägförningen utan kostnad. 

Vägföreningen har lagt ner stor omsorg på att försöka återskapa Peringen som en del i den 

kulturmiljö som finns i Arild. Under hösten kontaktades tre entreprenörer för offert. RMH 

Entreprenad HB valdes på grund av det avsevärt lägre priset, men också baserat på den tidigare 

erfarenheten av att ha utfört arbetet med den nedre trappan. Vid förhandling med Höganäs kommun 

beslutades att kommunen och vägföreningen svarar vardera för halva kostnaden. På grund av 

besvärligt vinterväder kunde arbetet påbörjas först i maj 2013, men beräknas vara klar juni 2013. 

Arbetet med Peringen har återigen varit ett lyckat samarbetsprojekt med Höganäs kommun. 

Rusthållargården har utfäst ett sponsorsbidrag till reparationen av Peringen. 

Inom Flundrarp ga:7 som är vägföreningen ansvarsområde finns ett antal alléer, som styrelsen har 

ägnat särskild uppmärksamhet under året. Vi har låtit en arborist inspektera samtliga träd i allén på 



 

 

Semestervägen och Strandgårdsallén. Den senare har också hamlats (klippts). Arboristen har 

dessutom fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för skötsel och underhåll av samtliga alléer på 

Turistvägen, Semestervägen, Strandgårdsallén och Busstorget. 

Under verksamhetsåret har vi haft ett flertal möten med Höganäs kommun angående Stubbarp 6:32 

m.fl, en nyexploatering av ett område utmed Stora Vägen. Området ligger utanför vägföreningens 

ansvarsområde. Styrelsen har vid samtliga tillfällen motsatt sig ett utökat ansvarsområde för 

vägföreningen och föreslagit att det bildas en särskild vägförening för området tillsammans med 

Blossalyckan och Hallastens/Knaggestensområdet. Förslaget har inte mött någon positiv respons från 

kommunens sida. 

Stora Vägen tillhör inte vägföreningens ansvarsområde, men många fastighetsägare har framfört 

klagomål på säkerheten och det usla skick som vägen befinner sig i med många potthål och 

krackelerad asfalt. Styrelsen har skickat en skrivelse till Trafikverket om detta med kopia för 

kännedom till Höganäs kommun och Skånetrafiken. 

Styrelsen konstaterar tyvärr att endast 283 av 385 fastighetsägare har betalat avgiften i tid till 

vägföreningen. Försent inbetald avgift medför administrativt merarbete med att skicka ut 

påminnelse samt merkostnad för föreningen. Styrelsen önskar att fastighetsägare, särskilt de som 

bor utomlands, underrättar föreningen vid adressförändring. 

Vägföreningen får in många klagomål från fastighetsägare om att grannar låter träd och häckar växa 

ut över gator och korsningar. Styrelsen vill inte agera ”polis” utan vill på detta sätt påminna om 

fastighetsägarnas ansvar att se till att träd och buskar inte växer ut över vägarna och att sikten hålls 

klar i korsningar. 

Under året har Rusthållargården ställt ett sammanträdesrum, Arildsrummet, till vägföreningens och 

övriga föreningars förfogande. Där har vi numera våra styrelsemöten. Vi vill rikta ett stort tack till 

Rusthållargårdens ledning för denna generositet. 

Under året har ordföranden och en styrelseledamot deltagit i utbildning för styrelseledamöter 

anordnad av REV (Riksförbundet för Enskilda Vägar). 

Liksom tidigare år har styrelsen spridit information om sin verksamhet genom Arilds hemsida, www. 

arild.se. 

Ordföranden i Vägföreningen har ingått i Arilds Byaråd och tillika deltagit i sammankomster mellan 

byaråden i Höganäs kommun.  

Genomförda åtgärder av våra entreprenörer 

Även detta år kom vintern tidigt med rikligt med snö och halka som varade till i april 2013. Detta 

innebar hög kostnad för snöröjning, grusning och saltning. Styrelsen har liksom tidigare år haft avtal 

med entreprenören Leif Anderson, Bräcke Lyft & Transport för vinterväghållning. 

Under april 2013 utfördes grusning och saltning av grusvägarna och under samma månad sopades 

gator och vägar av Ornatorps Maskintjänst. Kostnaden för sopning blev betydligt mycket högre än 

tidigare år eftersom mycket grus hade spridits ut för halkbekämpning. Spolning av brunnar sker först 

hösten 2013 enligt styrelsens beslut. 



 

 

Anna Andersson, Bräcke Lyft & Transport har liksom tidigare år anlitats för att sköta våra 

grönområden. 

Vägföreningen strävar efter att ha långsiktiga avtal för drift och underhåll med våra entreprenörer 

och liksom tidigare år har samtliga utfört arbetet till föreningens fulla belåtenhet. 

Styrelsen har tecknat avtal med Ingemar Bengtsson, RMH Entreprenad, för iordningställande av 

Peringen och detta arbete har också utförts på ett föredömligt sätt. 

Kommande verksamhetsår 

Arbetet med att färdigställa Peringen kommer att avslutas 2013.  

Asfalteringar i enlighet med planen kommer att genomföras på Strandgårdsallén och Glarhallavägen. 

Trapporna på Stelebacken och trappan från Busstorget till Hålevägen kommer att ses över och 

eventuella åtgärder av mindre art kommer att utföras. Om det visar sig att insatserna bedöms vara 

mer omfattande kommer vi att planera för dessa för genomförande kommande verksamhetsår. 

Långsiktig plan för skötsel av våra alléer ska färdigställas. 

Ekonomi  

Snöröjningen under året kostade 90 102 kr vilket är något under det som budgeterats. Sopning av 

vägarna kostade 44 359 kr väsentligt över budget på grund av att stora mängder grus använts vid 

halkbekämpning under vinterhalvåret. Grusvägar har underhållits till en kostnad av 7 338 kr. 

Skötsel av grönområden kostade 95 362 kr. I beloppet ingår utfört arbete avseende alléerna. 

Reparationskostnaden 150 000 kr, för Peringen har bokförts på reparations-och underhållskontot. Till 

underhålls-och förnyelsefonden har avsatts 50 000 kr.  

Styrelsen föreslår stämman besluta att balanserat resultat 83 672,56 kr jämte årets underskott 

20 020,74 kr tillsammans 63 651,82 kr balanseras i ny räkning. 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 625 kr, till vägföreningen. 

Arild den 29 juni 2013 
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Lena Janson   Rolf Petersson  Katarina Fröberg 

ordförande   vice ordförande sekreterare 

 

Magnus Holmqvist  Ove Dahlén 

kassör   ledamot 


