
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 13/11 2011 

 

 

 

       Närvarande: Lena Janson (LJ) 

         Magnus Holmqvist (MH) 

         Rolf Pettersson (RP)  

         Göran Lock (GL) 

         Katarina Fröberg (KF) 

. 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande Lena Janson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

 

§4 Inkomna/skickade skrivelser 

 Från Lantmäteriet: Kopia av överenskommelse om fastighetsreglering avseende Flundrarp 

 1:10 och Stubbarp 7:57 samt anläggningsåtgärd. 

 Förteckning över fastighetsägare till fastigheterna Stubbarp 7:33-7:51. 

 Från Höganäs kommun: Schaktning av elserviser Strandgårdsallén. 

 Till Höganäs kommun: Yttrande över bygglov för fastigheten Flundrarp 1:162. 

  

  

§5 Rapport från skyltgruppen 

 Skyltgruppen, bestående av MH, GL och RP redovisade vad man hittills kommit fram till. 

  

 ”Överskottet”av skyltar förefaller inte vara så stort; det är mest ut med Stora Vägen (som 

 sköts av Trafikverket) det finns många skyltar, varav några skulle kunna tas bort och några 

 bytas till mindre modeller. GL mailar digitala bilder till Trafikverket som underlag för 

 diskussion kring åtgärder. 

 

§6 Peringen 

 GL och LJ har träffat representant från Höganäs kommun för diskussion om eventuellt 

 samarbete kring upprustning av Peringen. Det finns en försiktig optimism kring att detta 

 skulle kunna vara möjligt. Till årsstämman 2012 skall ett förslag kunna presenteras. 

 

§7 Spolning av brunnar 

 Under vecka 45 är det utfört spolning av 63 brunnar till en sammanlagd kostnad av 13.400 

 kronor. MH tar kontakt med Sydspol, som utfört arbetet för att stämma av att allt fungerat. 

 

§8 Postdistributionen 

 2 möten med Posten angående posten i Arild när postboxarna försvinner vid årsskiftet har 

 ägt rum. Det föreligger alltjämt frågor och oklarheter i många avseenden och LJ tar kontakt 

 med Posten för att försöka att nå ett klargörande. 

 

§9 Kartarbete 

 Från Höganäs kommun har inkommit begäran om översyn av ytor tillhörande Arilds 

 Vägförening (GA7). MH gör komplettering och skickar in till kommunen. 



 

§10 Driftsansvar för Stubbarp 7:14 

 Exploateringen av Stubbarp 7:14 har slutbesiktigats och godkänts med undantag av topp- 

 beläggningen och Höganäs kommun påtager sig ansvaret för färdigställandet av området och 

 drift och underhåll tills detta skett. Brev undertecknat Ulf Andersson Samhällsbyggnads- 

 förvaltningen. 

 

§11 Strandgårdsallén 

 Det har blivit ett stort slitage på asfalten på vägen under pågående byggnation och vi föreslår 

 att fastighetsägaren och Höganäs kommun lämnar bidrag till ny asfaltering tills Arilds VF. 

 

§12 Stora Vägen 

 Angående skyltning v.g. se §5! 

 Asfalten i mycket dåligt skick och vi ställer frågan till Trafikverket när ny asfaltering 

 planeras. 

 

§13 Avtal med Bräcke Lyft och Transport AB 

 Avtal angående vinterväghållning påskrivet. 

 

§14 Hemsidan 

 Mycket av informationen på Arilds hemsida angående Arilds Vägförening är inaktuellt och 

 KF skall titta över detta och i samarbete med webmaster Jan E Eriksson uppdatera 

 informationen. 

 

§15 Ekonomi 

 Uttaxeringen 2011/2012har resulterat i 255625 kronor. Resterar 19500 kronor, 

 påminnelsebrev skickas till fastighetsägare, som inte betalt. 

 Föreningens ekonomi är god med 367000 kronor i likvida medel. 

 

§16 Övriga frågor 

 Från fastighetsägare på Mor Bengtas väg har inkommit förfrågan om att ta ner träd, som står 

 på mark, som vägföreningen ansvarar för. Efter inspektion beslutas att inte tillstyrka 

 nedtagning av träden.  

 

§17 Nästa möte 

 Nästa möte blir söndagen den 29/1 2012 på Hagavägen 5. 

 

 

 

 

 

Vid pennan: 

 

 

 

 

 

Katarina Fröberg, sekr.   Lena Janson, ordf. 

 


