
                                            Arilds Vägförening 
                                                     Styrelsemöte 
                                                                     20100613 
 
Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Maria Johansson Englund, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör 
Ove Dahlén, suppleant 
Bo Hansson, suppleant 
Maria Nordström, suppleant 
 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 

2. Inkomna och skickade skrivelser 
 

                              Avtal gällande skötsel av grönområden är tecknat med Anna Andersson, LJ 
 
                              Föreläggande från Trafikverket ang grävningen på Nabbavägen, RP  
                              Kontaktar Höganäs kommun som grävt och därmed ansvarar för 
                              återställandet. 
 
                              Föreläggande från Trafikverket ang. överhängande växtlighet mot        
                              Balderupsvägen, LJ har kontaktat fastighetsägaren som ansvarar för att det 
                              åtgärdas. 
 
                              Fastigheter vars häckar/buskar växer ut över vägar och försvårar  
                              framkomlighet för fordon och gående kontaktas av LJ. 
 
                              Motion inkommen från fastighetsägare på Klippvägen gällande 
                              parkeringsproblem samt problem för renhållningsfordonens framkomlighet 
                               
                              Skrivelse från fastighetsägare på Nabbavägen gällande hörnavskärning 
                              Ströbäckavägen/Strandgårdsallén. 
 
                              Underlag för bidrag till asfalteringsunderhåll har skickats till Höganäs   
                              kommun 
                               

3. Åtgärder med anledning av skrivelser 
 

Styrelsen föreslår p-förbud 06.00-12.00 mån-fre på Klippvägen 
 
                               Till årsmötet inbjuds representant från Höganäs kommun för att redogöra 
                               för situationens uppkomst samt deras ansvar i frågan. LJ 
 
                              Skrivelse ställs till kommunen med kopia till fastighetsägaren på Nabba- 
                              Vägen för att klargöra kommunens ansvar för att åtgärder som finns 
                              upptagna i detaljplanen ska följa bygglovet. LJ 
 
 



 
 
 
 
                          4. Uppföljning av åtgärder 
                              Mätning av hastigheter på Nabbavägen kommer att ske så snart  
                              kommunens hastighetsmätarutrustning har reparerats, därförinnan kommer  
                              hastighetsupplysningsutrustning att placeras ut av kommunen v 25-26. RP 
 
 
 
                          5. Plantering av träd 
                              Offerter har inkommit från NCC och TJ Entreprenad, styrelsen beslutar att  
                              OD får mandat att förhandla samt teckna upphandling, dock ej  
                              överstigande det lägsta budet 91.500 kr.        
                               
                          6. Hamnteater 9-13 juli 2010 
                              MN har tittat på olika parkeringslösningar, tennisklubben hjälper till att           
                              ordna ungdomar som hjälper till att lotsa bilisterna rätt. 
 
                          7.Information om byahuset i Arild, LJ som deltagit på ett möte med  
                             kommunalrådet samt byns föreningar, kommunalrådet hade en idé 
                             om förvärv av Byahuset som Byalaget nu har att ta ställning till. 
 
                          8. Ett besök från kommunen med representanter för byns föreningar kommer 
                              att ske den 15 juni, ingen representant från vägföreningen deltar. 
 
                          9. Redovisning av åtgärder mot fastighetsägare som häftar i skuld till  
                              Vägföreningen. MH. 
                              Skulder till vägföreningen kommer att delges kronofogden. 
                              Fastigheter vid Nabbavägen/Store Kals väg som samtaxeras ska betala för 
                              2 fastigheter. 
 
                        10. Ekonomisk redovisning föredrogs av MH 
                              Styrelsen beslutar att andelen för fastighet Flundrarp 1:27 ska ändras 
                              från 5 andelar till 1 andel, ändringen ska gälla med retroaktiv verkan 
                              från 2005. MH 
  
                        11. Årsmötet 2010 
                              Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. LJ 
                               Bokslut 09-10, MH 
                               Budget 10-11, MH 
                               Motion till årsmötet, LJ förbereder 
                               Kallelse och utskick görs avMH 
 
                        12. Övriga frågor 
                              Underhåll av bänkarna i byn, en bräda ska bytas på bänken nedanför  
                               Webers, förövrigt är bänkarna underhållsfria. 
 
 



 
 
 
 
 
                              Angående husbilar/husvagnars uppställning i hamnen,  
 
                              Styrelsen beslutar  
                              att parkeringsförbud ska gälla för husbilar/husvagnar på hamnparkeringen 
                              mellan kl 20.00-06.00. RP 
 
 
                       13. Mötet som ägde rum mellan 10.30-13.00 avslutades med lunch på  
                             Rusthållargården. 
 
                       14. Nästa möte, Årsmöte 26 juli 2010 kl 19.00 på Rusthållargården. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                                  Justeras 
 
 
Maria Johansson Englund                                                   Lena Janson 
 
 
 
 
 
                                
                               
                               
 
                               


