
 
 

                                             Arilds vägförening 
                                        Styrelsemöte 
                                      Söndagen den 26 september 2010 
 
Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Magnus Holmqvist, kassör 
Maria Johansson Englund, sekreterare 
Ove Dahlén, ledamot 
Katarina Fröberg, suppleant 
Marie Nordström, suppleant 
 
 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
2. Dagordningen fastställdes. 

 
3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

 
4. Inkomna och skickade skrivelser 

 
Från Oliver Werth har inkommit en skrivelse gällande tillägg till 
vägföreningens protokoll från årsstämman, BH får i uppdrag att se på det 
juridiska att i efterhand bifoga skrivelser till ett justerat protokoll. 
 
Från lantmäteriet information om begärd förrättning gällande styckning av 
fastighet 7:14. 
 
Från lantmäteriet ansökan av fastighet Stubbarp 5:20 om utträde ur GA 7 
Styrelsen avslår ansökan. 
 
Skrivelse från fastighetsägare gällande asfalteringsplan, RP kontaktar 
berörd fastighet vid asfaltering av närliggande gata. 
 
LJ har skickat skrivelse till Höganäs kommuns planchef gällande 
Klippvägen. 
 
LJ har per mail svarat fastighetsägare ang. trafiksituationen i Arild 
 
LJ har till kommunen lämnat yttrande över bygglovsansökan för staket. 
 
LJ har per mail svarat byggnadsnämnden Höganäs ang. byggärende i 
Skäret. 
 

5. Årsstämman 2010. 
 

LJ och MH kontaktar REV för rådgivning i ärendet Klippvägen. 
 
 
 



 
 

 
 
En sammanställning av enkätsvar gällande trädplanteringen på busstorget 
är genomförd och kommer att presenteras på vägföreningens hemsida samt 
på posthuset. 

 
                               Utdebiteringen: 20 påminnelser är skickade till fastighetsägare som häftar      
                               i skuld, efter den 7 oktober går ärendena vidare till kronofogden. 
 

6. Uppföljning av åtgärder: 
 

Hörnavskärningen Strandgårdsallen-Tordönsvägen, LJ kontaktar 
fastighetsägaren som ställt frågan och informerar att vägföreningen 
avvaktar med hörnavskärningen. 
 

                               Inköp av USB minnen är klart. 
 
                               MN redogjorde för skötselplanen över grönområden GA:7, se bilaga 1. 
 

7. Verksamhetsplanen för 2010-2011 skickas per mail till samtliga i 
styrelsen. Kommentarer och åsikter åter till LJ senast inför nästa 
styrelsemöte 

 
8. Spolning av brunnar hösten 2010 beställs av MH. 

 
9. Avtal om vinterväghållning med Bräcke Lyft & Transport, inget avtal är 

fattat, styrelsen ger LJ i mandat att underteckna avtal. 
 

10. Övriga frågor. 
 

Utbildning för styrelsemedlemmar i Vägföreningar hålls i Ängelholm den 
9/11, MH och RP anmäls. 

 
11. Nästa möte söndag 21 november posten i Arild. 

 
12. Ordförande förklarar mötet, som pågick 10.00-14.00, för avslutat. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                        Justeras 
 
 
Maria Johansson Englund                                       Lena Janson 

  


