
 
 
                                                        
                                                Arilds Vägförening  
                                          Styrelsemöte 
                                                          20100519 
 
Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Maria Johansson Englund, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör 
Ingemar Glave, ledamot 
Ove Dahlén, suppleant 
Bo Hansson, suppleant 
Marie Nordström, suppleant 
 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
      2.  Inkomna och skickade skrivelser 
           Svar ang borttagande av skylt,”här slutar allmän väg”, har inkommit, skylten tas bort. 
 
           Från kommunen har inkommit ett tillfälligt extra bidrag på 40 212kr för snöröjning. 
 
           Information om ansökan av bidrag för asfaltering av Nabbavägen och Hagavägen har  
           inkommit från Trafikverket.  
 
           Ansökan gällande asfaltering 2011 ska vara Trafikverket tillhanda 1/7-10 
 
           Svar på skrivelse gällande parkeringsmarkeringar vid Tussans badplats, styrelsen  
           beslutar att markeringarna ska vara i enlighet med befintliga platser. 
 

3. Uppföljning av åtgärder 
Felvända vägskyltar är åtgärdat, RP 
 
Hastighetskontrollmätning av Nabbavägen kommer att ske vecka 25-26. IG 
 
Vårsopningen är utförd. LJ 
 
Grusvägar är hyvlade och saltade. IG 
 
RP och IG har inventerat behovet av asfalteringsunderhåll, 2 anbud tas in inför 
beslutet. Ett anbud har inkommit från Sydbeläggningar totalt 154.000kr. Med detta 
som grund skickas en ansökan till Höganäs kommun om bidrag för budgetåret 10-
11.LJ 
 
Planeringen av arbetet med trädplantering m.m vid Busstorget fortskrider, OD 
redovisade förslaget som tagits fram i samarbete med Göran Oldén och Höganäs 
kommun. Beräkning av kostnaden görs av kommunen därefter tas 2 anbud in. OD 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
   4.  Ett förslag på en gemensam logotyp har tagits fram av Byarådet. Vägföreningens styrelse   
        ställer sig positiva till förslaget. 
 
   5.  BH informerade om skolhusgruppens arbete, vägföreningens styrelse ställer sig positiva           
        till det förslag som presenteras, under förutsättning att vägföreningen inte drabbas av 
        höjda kostnader.  
        2/6 kommer ett möte med kommunen att äga rum, resultatet av arbetet kommer att  
        presenteras på vägföreningens årsmöte.  
 

6. Ekonomisk redovisning föredrogs av MH 
 
   7.  Övriga frågor 
 
        Parkeringsfrågan vid Krapperupsteaterns föreställning, Gruffet i hamnen, MN ser över  
        olika lösningar. 
 
        Ett utskick till samtliga fastighetsägare ang Föreställningen kommer att göras. 
 

7. Nästa möte äger rum söndagen den 13 juni kl 10.30 OBSERVERA TIDPUNKTEN. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                                        Justeras 
 
 
 
Maria Johansson Englund                                                        Lena Janson 

 
 
 
 

            


