
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 29/1 2012 

 

       Närvarande: Lena Janson (LJ) 

         Ove Dahlén (OD) 

         Göran Lock (GL) 

         Rolf Pettersson (RP) 

         Magnus Holmqvist (MH) 

         Katarina Fröberg (KF) 

 

§1 Mötet öppnas 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av några punkter under Övriga frågor. 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom. 

 

§4 Inkomna och skickade skrivelser 

 Från Lantmäteriet dokument om avstyckning av fastighet Stubbarp 5:21  

 för kännedom. 

 Från Lantmäteriet registerutdrag. 

 Till Höganäs kommun att. Lennart Andersson om stormskador i Arild. 

 Till Höganäs kommun yttrande om om ny sträckning av busslinje. 

 

§5 Rapport från skyltgruppen 

 Stora vägen (som Trafikverket ansvarar för) bör i första hand ”saneras ” på skyltar. 

 Vid nyuppsättning av vägskyltar bör skyltar av mindre modell användas. 

 Eventuellt kan man få hjälp av trafikingenjör från kommunen att inventera befintligt 

 skyltbestånd och komma med förslag på förändringar. Gruppen rapporterar vid nästa möte. 

 

§6 Rapport från arbetet med Peringen 

 Underhållskostnaderna för Peringen ökar och bl.a. därför håller man på att undersöka 

 möjligheterna till mer permanenta åtgärder och förbättringar. Ett samarbete med Höganäs 

 kommun vore önskvärt och GL går vidare med detta. 

 

§7 Stormskador 

 a. Hamnparkeringen 

Kostnaden beräknad till ca 30.000 kronor (enl Sydbeläggningar) för att enbart åtgärda den 

förstörda asfalten på  hamnparkeringen. OD håller i utredning av vad, som mer behöver 

åtgärdas och kostnader för detta. 

 b. Nedfallet träd på Semestervägen 

 Trädet är bortforslat och staketskador åtgärdade. 

 

§8 Allén på Semestervägen 

 Arborist Helgesson ges i uppdrag att inspektera befintligt trädbestånd och komma med 

 förslag på lämpliga åtgärder. 

 

 

 

 

 



§9 Strandgårdsallén 

 Arborist Helgesson ges i uppdrag att inspektera befintliga träd och komma med förslag på 

 lämpliga åtgärder. 

 Asfaltering skall ske efter att arbete med nybyggnation på Strandgårdsallén är klart. LJ 

 diskuterar om kostnadsfördelning mellan Arilds VF och Höganäs kommun med kommunen. 

 

§10 Kontakt med Trafikverket angående Nabbavägen 

 Nabbavägen skall asfalteras budgetåret 2011/2012. 

 

§11 Ekonomi 

 Föreningens ekonomi är god redovisade MH. 

 Påminnelse om årsavgift skall gå ut till de ca 20 fastighetsägare, som ännu ej betalat. 

 I kassan finns ca 330.000 kronor. 

 Aktuella utgifter: Jouravgift snöröjning ca 11.000 kronor, Grönyteunderhåll ca 46.000 

 kronor. 

 Aktuella inkomster: Bidrag från Trafikverket ca 7.000 kronor. 

 

§12 Övriga frågor 

 Röjning nedanför Webers – LJ ger Anna Bräcke instruktioner. 

 

 Grön turism – GL informerade om att det finns ca 200.000 kronor att söka i bidrag, varav 

 Arilds VF skall söka bidrag till två blomsterurnor med placering vid busstorget (ca 10.000 

 kronor/styck). 

 

 Höganäs kommun har inbjudit samtliga arildsbor till ortsanalys på Rusthållargården 10/2 18-

 20 med syfte att få ett kunskapsunderlag från befolkningen inför framtida utveckling av 

 orten. 

 

§13 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir den 18/3 på Hagavägen 5 klockan 10. 

 

 

 

 Vid pennan: 

 

 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare  Lena Janson, ordförande 


