
Lena Janson 2010-09-25  
 
Verksamhetsplan för Arilds vägförening 2010-11. 
 
Planen för kommande år är i sina huvuddrag grundad i föregående års verksamhetsplan. 
 
Det innebär allmänt att vägföreningen vill värna om miljön i vår by, där vägar, grönområden 
och trafiksituationen utgör väsentliga element. Trafiksituationen, liksom vilka metoder och 
medel som används vid utförande av arbetet med våra vägar och grönområden, bör bedömas 
och utföras i detta miljöperspektiv. Utöver miljöperspektivet är också den kvalitet med vilken 
arbetet med våra vägar och gator m.m utföres ytterst väsentligt. Föreningen ska i 
fortsättningen alltid ha skiftliga avtal med de entreprenörer som anlitas, där det framgår med 
vilken kvalitet arbetet kommer att utföras och när det levereras. Vid större arbeten (mer än 
100.000 kr) ska alltid två anbud begäras in till föreningen. 
 
För föreningens långsiktiga arbete med underhåll av gator och vägar har en långsiktig 
asfalteringsplan utarbetats, vilken redan delvis genomförts. Föreningen har också utarbetat 
skötselplaner för underhåll av grusvägar och grönområden efter vilka arbetet årligen utförs. 
 
Vägar och grönområden 
 
För föreningens arbete med vägar och grönområden är utgångspunkten att en viss god 
standard skall upprätthållas. Gator/ vägar och grönområden skall inspekteras en gång per år 
och de förslag till insatser som därvid framkommer ska utgöra underlag för vidare åtgärder.  

 
Gator och vägar 

Underhåll av gator och vägar skall genomföras så snart som 
möjligt utifrån den prioritering som styrelsen beslutar och i 
enlighet med beslutade planer. 
I enlighet med asfalteringsplanen ska viss asfaltering ske under 
verksamhetsåret liksom sedvanligt underhållsarbete. 
Grusvägarna underhålls enl.planen 
Samtliga vägar skall sopas en gång per år. 
 
Slamsugning av brunnar skall ske en gång per år. 
Vintervägröjning skall ske utifrån behov. 
 
. 

Grönområden  
Mera omfattande skötsel av grönområdena skall ske utifrån den 
prioritering som styrelsen beslutar om och i enlighet med den 
skötselplan som utarbetats..  
Varje år skall dock samtliga grönområden röjas två gånger. 
Under sommarhalvåret (april-september) skall löpande underhåll 
såsom t.ex. klippning av gräs och ansning av sly m.m ske vid 
behov och som regel varje eller varannan vecka. 

  Under året ska även trappan från Hålevägen till busstorget rustas  
  upp. 
 
 
 



Trafiksituationen 
Hastighetsmätningar på Hagavägen och Nabbavägen ska liksom tidigare år genomföras för att 
skapa underlag för ev åtgärder i form av väghinder. 
 
 
Trädplantering 
Föreningen kommer under året att fortsätta arbetet med återplantering av träd i samråd med 
Höganäs kommun. 
Föreningen har genomfört enkätundersökning som visade att övervägande delen(82%) av de 
fastighetsägare som besvarade enkäten, är positiva till att plantera träd på busstorget. 
Styrelsen kommer därför att arbeta vidare med frågan och vidta nödvändiga åtgärder.  
 
Övrigt 
Föreningen kommer under året att arbeta med att förbättra informationen till och 
kommunikationen med fastighetsägarna i första hand via hemsidan www.arild.se. 
Styrelsens protokoll finns tillgängliga där, liksom på posten i Arild, men därutöver behövs 
ytterligare information, vilket framgick på senaste årsstämman. 
 
Arilds byaråd 
I Arilds byalags regi har ett byaråd bildats som har till uppgift att fungera som samlande och 
rådgivande instans betr. alla aktiviteter som äger rum i vår by. I byarådets styrgrupp ingår 
vägföreningens ordförande tillsammans med resp.ordförande i Hamnföreningen, Arilds 
byalag, Arilds tennisklubb och Sjöhästen.  


