
                                 Arilds Vägförening           
                                 Styrelsemöte 2011-06-07 
 
Lena Janson, ordförande 
Rolf Pettersson, vice ordförande 
Magnus Holmqvist, kassör 
Maria Johansson Englund, sekreterare 
Ove Dahlén, ledamot 
Marie Nordström, suppleant 
 
1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Dagordningen fastställdes. 
 
3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
 

4. Inkomna och skickade skrivelser/mail 
Från Höganäs kommun gällande ansvar för underhåll av vägar inom Stubbarp 7:14, Höganäs 
kommun ansvarar för underhåll fram till Arilds vägförenings övertagande. 
 
Från lantmäteriet gällande sammanslagning av 8:13 och 8:14, Strandgårdsallén. 
 
Mail från fastighetsägare gällande tomtmarkering på asfalt som försvann vid nyasfaltering, 
RP svarar. 
 
Från moderater i Höganäs till Höganäs kommun gällande övertagande av vägföreningar. 
 
Från Höganäs kommun, originalavtal gällande Stubbarp 7:14. 
 
Motion till årsstämman gällande vändplan Klippvägen. 
 
Motion till årsstämman gällande asfaltering, inkommen efter 30 maj, (daterad 3 juni). 

                
              Till Höganäs Kommun faktura gällande asfaltering. 
 

5. Busstorget: gamla parkeringsmarkeringar tas bort för förtydligande av de nya, 
laga kantsten, ev. lägga stenplattor vid två träd för gångtrafikanter, OD. 

 
6. Klippvägen, RP informerar styrelsen om TJs kostnadsförslag för iordningställande av 

vändplan. 
 
7. Asfaltering av Böchers gränd samt Store Kals väg är genomförd. 

 
8. Peringens trappa är provisoriskt lagad av TJ tills vidare. 

 
9. Underhåll av grusvägar är genomfört. 

 
10. Översyn av skyltbeståndet, frågan tas på nästa styrelsemöte. 

 
11. Förslag till renovering av Peringen, arbetas fram under nästa verksamhetsår. 



 
12. Grönområden, MN har kontakt med Anna Bräcke, grönområden samt stigar iordningställs 

inför midsommar. 
 

13. Årsmötet 2011. Datum för årsmötet är satt till den 25 juli. 
Verksamhetsberättelse, LJ 
Bokslut 10-11, MH 

               Budget 11-12, MH 
               Motion till årsmötet, MH och BH 
               Kallelse och utskick, MH 
 
14. Övriga frågor: 

LJ informerar om möte gällande busslinje Nabbavägen. 
Dött träd i allén på Turistvägen, offert på nytt träd tas in, MN. 

 
15. Ordförande förklarar mötet avslutat, därefter bjöds styrelsemedlemmarna på en utsökt 

middag för vilken vi framför vårt varma tack till ordförande Lena. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                                                  Justeras  
 
 
 
 
Maria Johansson Englund                                                               Lena Janson 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


