
Styrelsemöte i Arilds Vägförening 2012-09-02. 

Protokoll 

Närvarande                                                                                                                                                                       

Lena Janson, ordförande                                                                                                                                       

Rolf Petersson, vice ordf.                                                                                                                                         

Magnus Holmqvist, kassör                                                                                                                                          

Ove Dahlen, ledamot                                                                                                                                                      

Bo Hansson, suppleant                                                                                                                                                                       

Göran Lock, suppleant                                                                                                                                                          

Mari Nordström, suppleant                                                                                                                                      

1. Ordföranden öppnade mötet kl 10 och hälsade välkommen. 

2. Dagordningen fastställdes med ett tillägg av p.12 Övriga frågor. 

3. Av inkomna skrivelser behandlades följande: 

a) Byalagets anteckningar från byavandringen 2012-06-14 då HGN kommunledning deltog 

och utlovade viss ekonomisk hjälp till projekt som VF driver.                                                                                     

b) Skrivelse från fastighetsägare på Balderupsvägen, som klagar över ökad biltrafik i 

området och som med stor sannolikhet beror på att bilister söker finna en väg mot 

Mölle. GPS information kan vara orsaken. VF kommer att sätta upp en cykelskylt som 

visar vägen till Mölle i nordvästra delen av Stora Vägen- kurvan vid Rusthållargården och 

därmed bör den uppmärksamme bilisten förstå att endast cyklar har rätt att fortsätta.                                                                   

c) VF har fått svar från Trafikverket beträffande asfaltering av Nabbavägen. Ett krav för 

att få bidrag – numera 40% - är att ansökan skall baseras på minst 5 offerter.                                                 

d) Fastighetsägare på Klötesvägen är missnöjd med trafiken på den återvändsskyltade 

delen efter Böchers gränd. VF skall söka klarhet i hur skyltningen kan utföras för att 

minska olägenheterna. ( se även p 9).   

4. Årsmötet 2011. Den motion som inlämnades av en fastighetsägare på Strandhagsvägen  har 

inte behandlats vid årsmötet 2012. VF styrelse utser därför RP, GL, samt OD att försöka finna 

en teknisk/ekonomisk försvarbar lösning på problemet. 

5. Årsmötet 2012 p. 13. Övriga frågor.                                                                                                                                                                

a) Önskemål om ny informationstavla. Kommunen kommer att sätta upp 2 nya tavlor inom 

kort.                                                                                                                                                                       

b) Ett önskemål om hastighetsbegränsande åtgärder, samt fartmätning inom Arild 

framfördes. VF har beslutat genomföra hastighetsmätningar med radar i valda delar av Arild 

där höga farter är vanliga främst Stora Vägen och Nabbavägen.                                                                                      

c) Ett förslag att ta bort gatstenen och asfaltera full bredd på Stora Vägen bemöttes av lika 

många som vill ha kvar nuvarande utförande. VF kommer inte att rekommendera denna 

ändring.                                                                                                                                                                      

d) Utfarten från tennisbanorna mot Stora Vägen är inte tillfredsställande. VF beslöt att en ny 

spegel skall monteras samt att det vildvuxna buskpartiet på vänstra sidan av utfarten skall 

möta kraven för siktsektorerna.  Ägaren till denna fastighet skall vidtalas.                                                                                       

e) En önskan om att kontrollera bilisternas vilja att efterleva parkeringsförbudet på Stora 

Vägen borde rimligtvis omfatta resten av gatorna i Arild som har parkeringsförbud. Detta 

sker dock vid ojämna tillfällen men VF har inget mandat att ingripa.  Dock skall Kommunen 



vidtalas att göra kontroller speciellt sommartid.                                                                                

f) Ett önskemål att sätta upp skyltar som varnar för lekande barn kan inte beaktas. VF tror 

mera på att föräldrarna skall ta sitt ansvar och se till att barnen kan leka tryggt.   

6. Plan för verksamhetsåret. De projekt som planeras är en fortsättning att färdigställa 

Peringen, åtgärder för att säkra träden på Semestervägen och Strandgårdsallén samt 

fortsätta asfaltering enligt plan. LJ och MH förbereder ett budget underlag för beslut vid 

nästa styrelsemöte. 

7.  Peringen. OD rapporterade läget på projektet. För att möta rekommenderade riktvärden 

avseende lutning av gångytorna har beräkningarna visat att ytterligare 2 trappor (4 resp. 5 

steg) fordras i de brantaste delarna medan resten klarar sig med 4 mindre plansteg. Underlag 

för anbudsinfordran förbereds och skall presenteras vid nästa styrelsemöte. 

8. Inspektion av alléträd på Strandgårdsallén samt Semestervägen utfördes i juni av Helgessons 

Träd Tjänst. Rapporten  kommer att studeras och nödvändiga åtgärder koordineras med 

Kommunen. VF ansvar för detta är tydligt utskrivet i ett svar till VF från Magnus Svederberg. 

(se Bil 1). 

9. Skyltar.  Den ständigt ökande trafiken med husbilar och husvagnar har märkts tydligt i 

sommar. Dessa fordon har en tendens att bli större med åren och vid ett flertal tillfällen har 

dessa fastnat i våra trånga gator och orsakat skador på såväl fordon som hus. VF undersöker 

via Kommunen om någon form av begränsning kan införas så att dessa typer av fordon ej får 

tillträde till gatorna i den lägre delen av Arild dvs. havsnivån. 

10. Ekonomi. MH redogjorde för VF ekonomiska läge. Vi ligger kostnads- liksom 

intäktsmässigtmässigt nära budget. Fortfarande har ett antal medlemmar inte betalat 2011 

avgiften. Beslöts att driva in dessa belopp via Kronofogden.                                                                    

VF har sett en klart ökande IT- användning bland våra medlemmar och kommer därför efter 

hand att integrera denna tjänst i ökad omfattning. MH rapporterade att av de som betalt 

2012 per den sista augusti  har 81% använt internetbanken. 

11. Nästa Styrelsemöte. Bestämdes till 2012-10-21. 

12. Övrigt. GL meddelade att Kullaleden nu är klar som vandringsled. VF godkänner att leden 

genom Arild får utmärkas med små orangefärgade skyltar. 

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat kl 14.  

                                                                                                                                                                                            

Vid protollet:                                                                                         Justeras: 

 

 

Ove Dahlen, tf sekreterare                                                            Lena Janson, ordförande 

 

 

 

 



 

 

 

 



ÅTERPLANTERING AV TRÄD I ARILD PÅ ALLMÄN PLATSMARK. 

Arilds miljöråd på uppdrag av Arilds vägförening. 

UPPDRAGET 

Arilds vägförening vill få klarlagt om de 4 alléträd som tagits ned på allmän platsmark utmed 
Semestervägen bör återplanteras eller om nyplantering bör ske på annan allmän platsmark i Arild. 

ÅTERPLANTERING UTMED SEMESTERVÄGEN 

Miljörådet har besiktigat den nu ”ensidiga” allén med oxelträd utmed Semestervägens östra sida. 
Träden är i gott skick. I den norra delen har träden kontinuerligt hamlats medan hamlingen i den 
södra delen är eftersatt. Miljörådet gör bedömningen att kvarvarande träd bör behållas. Fortsatt 
kontinuerlig hamling bör ske i den norra delen. Träden i den södra delen har vuxit sig så grova att 
en hamling allvarligt skulle skada träden. Dessa bör istället föryngras genom försiktig beskärning. 

Ett återställande av allén genom nyplantering av alléträd utmed den västra sidan skulle innebära 
att allén för all framtid skulle ”halta” då allén skulle bestå av äldre hamlade träd, äldre förvuxna 
träd och yngre nyplanterade träd. Pengarna skulle dessutom inte räcka till för ett återställande av 
hela allén. Befintligt utseende är således att föredra. 

NYPLANTERING PÅ ALLMÄN PLATSMARK. 

Arild har under de senaste decennierna, av flera skäl, kontinuerligt utarmats på äldre stora träd. 
Någon återplantering har inte skett. I förlängningen kommer detta innebära att Arilds profil 
förändras och mister sin grönska. Äldre höga träd har stor betydelse för upplevelsen av en äldre 
kulturmiljö som Arild. Miljörådet föreslår därför att 1-2 av de träd som återplanteras ska få växa 
sig höga. Lämpliga platser är sådana som tidigare haft högre träd ex. området vid Stelebacken samt 
vid Arilds kapell. En annan plats kunde vara vid Tussan. Uppgiften är grannlaga såtillvida att alla vill 
ha grönska men ingen vill ha sin utsikt förstörd. 

Miljörådet har också studerat möjliga platser för nyplantering av lägre träd eller träd som 
kontinuerligt hamlas/hålls nere. Ett flertal platser har lokaliserats och prövats. I den första 
gallringen har platser som allvarligt skulle störa utsikten för enskilda sorterats bort. Återstående 
fyra platser har sedan studerats mer ingående. Av dessa har slutligen två platser utkristalliserat sig 
som särskilt lämpliga. Dessa är ”Busstorget” och Nabbavägens anslutning mot Stora vägen. 

BUSSTORGET. 

Platsen är idag något av en ”asfaltöken” och saknar tydlig rumsbildning. För att minska skalan och 
få in lite grönska föreslås att 4-5 lågväxande oxelträd planteras utmed en grönyta efter Stora 
vägen. Träden ska hamlas/hållas nere och inte tillåtas bli högre än 4-5 meter. För att skapa 
ytterligare rumsbildning föreslås att en häck planteras utmed torgets norra del. 

NABBAVÄGEN. 

Korsningen Nabbavägen - Stora vägen är ur flera synpunkter besvärlig och föga tilltalande. Detta är 
ledsamt särskilt som denna del också utgör entrén till den välkända kulturmiljön som är Arild. 
Området bör således studeras ingående. 

Nabbavägen är i detta avsnitt 10 meter bred till följd av att två vägsamfälligheter här löpte bredvid 
varandra. Vägbredden är alldeles främmande för Arild och föga tilltalande. Dessutom uppfattas 
vägen på grund av sin bredd som en landsväg/kustväg vilket bidrar till att besökande bilar och 
bussar luras in på denna. Vägbredden ger även problem med respekten för 



hastighetsbegränsningen. En första åtgärd för att eliminera detta samt försköna platsen skulle vara 
att vägen smalas av med en trädrad till den bredd vägen har längre österut. 

Ovanstående förslagsskisser, som endast är menade att ge en föreställning om hur de kan komma 
att se ut, skall ses som underlag för vidare diskussioner och ev. beslut. En noggrann projektering 
bör sedan utföras för de förslag som beslutas. 

Arild den 3 april 2007 samt vissa rättelser och anpassningar i texten 16 augusti 2010. 

Göran Oldén 

Arilds miljöråd 


