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ARILDS VÄGFÖRENING 

Kallelse till ordinarie stämma på Rusthållargården i Arild 
måndagen den 23 juli 2007 kl. 18.00 

Dagordning

1. Godkännande av kallelsen till stämman. 

2. Val av ordförande för stämman. 

3. Val av sekreterare för stämman. 

4. Val av två protokolljusterare. 

5. Antagande av nya stadgar för Arilds vägförening. 
Har tidigare behandlats på extra stämma 2007-04-29. Stadgeförslaget har tidigare 
skickats ut med kallelsen till extra stämma. 

6. Styrelsens och revisorernas berättelser. 
I styrelsens berättelse ingår bl.a. redogörelse för asfalteringsplan och anläggning av 
vändplan samt breddning av Klippvägen. 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

9. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd jämte angivande 
av tid när betalning skall ske av uttaxerat belopp. 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 

11. Val av revisorer och suppleanter. 

12. Val av valberedning. 

13. Övriga frågor. 

14. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

Förslaget till nya stadgar, verksamhetsplan för 2006-2007, skötselplan för grönområden 
och stigar samt kartbilaga till asfalteringsplanen finns under Vägföreningen på Arild 
Byalags hemsida http://www.arildsbyalag.nu samt på vägföreningens anslagstavla på 
posten i Arild. 

Med denna kallelse bifogas: 
Verksamhetsberättelse 2006-2007 med resultat- och balansräkning 
Revisorernas berättelse 
Budget för verksamhetsåret 2007-2008 
Asfalteringsplan

Styrelsen
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ARILDS VÄGFÖRENING 

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2006-2007 (2006-07-24—2007-07-23)

Under verksamhetsåret 2006-2007 har styrelsen sammanträtt, utöver det konstituerande 
sammanträdet den 2 augusti 2006, nio gånger. 

Styrelsen konstituerades enl. följande: 
Lena Janson, ordförande  Madeleine Enhörning, suppleant 
Rolf Petersson, vice ordförande Silvia Skalleberg, suppleant 
Gert Paulsson, sekreterare  Dick Staffas, suppleant 
Magnus Holmqvist, kassör 
Krister Thelin, ledamot 

Gert Paulsson, föreningens sekreterare, avgick i mars 2007 på grund av flyttning från orten. 
Dick Staffas har sedan dess varit ledamot och föreningens sekreterare. 

Styrelsearbetet.
Styrelsearbetet har i hög grad präglats av att alla utom en ledamot (kassören) varit nya på sina 
poster. Detta har inneburit mycket av inskolning och att ”lära nytt” men har också präglats av 
”att ta nya tag” samt att etablera kontakter i första hand med Höganäs kommun, tekniska 
avdelningen och planavdelningen. 

Styrelsen antog en verksamhetsplan i november 2006. Skötselplan för vägområdets 
grönområden antogs vid styrelsemötet i mars 2007. 

En översyn av trafiksituationen, bl.a. avseende vissa väghinder, inom vägområdet pågår. 

Nya stadgar har utarbetats och har också beslutats vid extra stämma den 29 april 2007. 
Stadgarna ska slutligen antas vid ordinarie stämma i juli 2007. 

Styrelsen har arbetat för att sprida information om sin verksamhet, dels genom att anslå 
styrelsens protokoll på Posten i Arild, dels publicera dem på Arilds Byalags hemsida. Kallelse 
till extra stämma i april 2007 och ordinarie stämma i juli 2007 har, liksom tillhörande 
handlingar, funnits tillgängliga på hemsidan. 

Genomförda åtgärder 

Under hösten 2006 genomfördes sedvanligt underhåll av gator och vägar. 
Styrelsen har upprättat nytt avtal med tidigare entreprenör Leif Andersson, Bräcke Lyft & 
Transport, för snöröjning och diverse underhållsarbeten. Den snöfattiga vintern har gjort att 
kostnaden för snöröjning blivit lägre än budgeterat. Gator och vägar sopades i april 2007. 
Nytt avtal har tecknats med Anna Andersson, Bräcke Lyft & Transport, för att sköta våra 
grönområden i enlighet med den nya skötselplanen. 

Ny sträckning av Övre Glarhallavägen har färdigställts av ägaren till fastigheterna 
Flundrarp 1:160 och 1:161. Förvaltningen av vägen kommer att övertas efter godkänd 
besiktning.
Döda almar vid Gäreshallen och döda träd på Mor Bengtas väg har tagits ner. 
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Frågan om genomförande av detaljplan m.m. vid Klippvägen bereds. Sedan diskussion 
med Höganäs kommuns planavdelning inte gett något resultat har en formell 
framställan gjorts till kommunstyrelsen, vari kommunens ansvar för det rådande 
otillfredsställande förhållandet särskilt framhållits; kommunen har ansvar för såväl 
plangenomförande som sophantering. 

Kommande verksamhetsår 

Styrelsen har låtit Höganäs kommun, tekniska avdelningen, göra en oberoende inspektion av 
gatubeläggningen inom hela vägområdet. Denna inspektion föreslås ligga till grund för en 
långsiktig asfalteringsplan, som ska antas under kommande verksamhetsår och genomföras 
under de därpå följande åren med början verksamhetsåret 2007—2008. Planen kommer att 
närmare redovisas vid ordinarie stämma. 

Ekonomi

Vägföreningens ekonomi är god. Någon höjning av avgiften behövs således inte. Årets 
överskott föreslås användas till genomförande av den första etappen i den långsiktiga 
asfalteringsplanen.

Styrelsen föreslår stämman att balanserat resultat kr 213 563:38 jämte årets resultat kr 
139 165:82 tillsammans kr 352 729:20 balanseras i ny räkning. 

Till sist. 

Medlemmarna i föreningen erinras om att följande uppgifter inte ingår i vägföreningens 
uppgifter eller ansvarsområde: 

Anläggning av parkeringsplatser --- handhas av Höganäs kommun 
Sophantering --- handhas också av Höganäs kommun 
Ansvar för allmän försköning av byn. 
Genomförande av plan- och fastighetsbildningsfrågor --- handhas av 
Höganäs kommun och fastighetsbildningsmyndigheten.  

   

Arild den 24 juni 2007 

Styrelsen

Lena Janson  Rolf Petersson Dick Staffas 
ordförande  vice ordförande sekreterare 

Magnus Holmqvist Krister Thelin Madeleine Enhörning 
kassör  ledamot  suppleant 
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Arilds Vägförening 
Org.nr. 843000-4500 

Resultaträkning 2007-04-30 2006-04-30 2005-04-30

Rörelsens intäkter 
Återvunna reserveringar - 14 690,50
Uttaxering 202 650,00 201 075,00 203 175,00
Bidrag 139 999,00 141 457,00 140 000,00
Summa intäkter 342 649,00 342 532,00 357 865,50

Rörelsens kostnader 
Arvoden 44 622,00 46 596,00 38 187,00
Administrativa kostnader 16 174,00 73 445,82 10 300,70
Reparation och underhåll 2 375,00 - 34 447,00
Grusvägsunderhåll 1 500,00 13 249,00
Grönområden 27 043,50 30 142,00 37 300,00
Sopning, slamsugning 20 750,00 40 125,00 30 013,00
Vinterväghållning 44 790,00 59 709,00 123 212,01
Summa kostnader 155 754,50 251 517,82 286 708,71

Finansiella intäkter och kostnader 
Ränteintäkt 2 271,32 168,00 110,40

Övriga bokslutsdispositioner 
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond 50 000,00 30 000,00 30 000,00

Resultat 139 165,82 61 182,18 41 267,19

Balansräkning 2007-04-30 2006-04-30 2005-04-30

Tillgångar
Postgiro 106 826,08 151 406,83 225 664,65
Bankkonto 397 908,37 195 809,55 45 871,55
Summa likvida medel 504 734,45 347 216,38 271 536,20

Kundfordringar 18 446,75 10 703,00 5 453,00

Summa tillgångar 523 181,20 357 919,38 276 989,20

Skulder
Leverantörsskulder 9 900,00 11 406,00 17 649,00
Interimsskulder 41 045,00 63 583,00 68 477,00
Övriga kortfristiga skulder 9 507,00 9 367,00 8 482,00
Summa skulder 60 452,00 84 356,00 94 608,00

Eget kapital 
Investeringsfond 110 000,00 60 000,00 30 000,00
Eget kapital 213 563,38 152 381,20 111 114,01
Årets resultat 139 165,82 61 182,18 41 267,19
Summa eget kapital 462 729,20 273 563,38 182 381,20

Summa skulder och eget kapital 523 181,20 357 919,38 276 989,20
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 Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Arilds Vägförening, organisationsnummer 843000-4500.

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 
Arilds Vägförening för perioden 1/5 2006—30/4 2007. 
Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsen tillämpning av dem samt att 
bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår 
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i tillämpliga delar i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. 

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsperioden. 

Arild 2007-06- 

Stephan Laurell Morgan Brodd 



�

Arilds Vägförening 
Org.nr. 843000-4500 

Budgetförslag verksamhetsåret 2007-05-01—2008-04-30

Verksamhetsår Verksamhetsår

2007—2008 2006—2007

Intäkter Förslag Fastställt Budget Utfall

Utdebitering (525 kr per andel) 200 000 199 000 202 650

Bidrag staten (vägverket) 5 000 5 000 5 507

Bidrag kommunen 135 000 135 000 134 492

Investeringsbidrag 62 500 - -

Räntor 2 500 1 000 2 271

Summa intäkter 405 000 340 000 344 920

Kostnader 

Arvoden 45 000 60 000 44 622

Administrativa kostnader 15 000 16 174
Avsättning till underhålls- och 
förnyelsefond 50 000 50 000 50 000

Reparationer och underhåll 65 000 40 000 2 375

Asfaltering enligt underhållsplan 275 000 - -

Grönyteunderhåll 50 000 50 000 27 043

Sopning, slamsugning Se anm. 1 40 000 40 000 20 750

Vinterväghållning 100 000 100 000 44 790

Summa kostnader 640 000 344 000 205 754

Resultat Se anm. 2 -235 000 0 139 166

Anmärkning: 

1. Slamsugning av brunnar har ej utförts våren 2007, görs i fortsättningen under 
augusti/september. 

2. Styrelsen föreslår att ett belopp motsvarande det budgeterade underskottet på 
235 000 kronor tas från fritt eget kapital, vilket 2007-04-30 uppgår till 352 729,20 
kronor, för att få budgeten i balans. 
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Arilds Vägförening   den 26 juni 2007 

Asfalteringsplan

Höganäs kommun, tekniska förvaltningen, har på initiativ av Arilds vägförening gjort 
en inspektion av samtliga gator och vägar inom föreningens ansvarsområde med förslag 
till åtgärder. 

Vägföreningen har hittills begärt in anbud från två entreprenörer, NCC och PEAB, för 
utförande av arbetet. Styrelsen förordar av dessa anbudet från NCC. 

Nedan angivna belopp är hämtade från detta anbud. 

Vägföreningen har begärt ett förhandsbesked från Höganäs kommun om bidrag för 
åtgärden för år 1. Kommunen har muntligen givit besked om att bidrag kommer att utgå 
med 25 % av kostnaden med utbetalning 2008. 

Med den kommunala inspektionen som grund inriktas arbetet f.n. på att utarbeta en 
långsiktig asfalteringsplan enligt följande: 

År 1 (verksamhetsåret 2007–2008) åtgärdas hälften av de rödmarkerade gatorna och 
vägarna. Därutöver asfalteras Rävhallastigen (enligt önskemål från majoriteten av 
fastighetsägarna) till en kostnad av cirka 250 000 kronor. 

År 2 (verksamhetsåret 2008–2009) åtgärdas resterande rödmarkerade gator och vägar 
samt asfaltering av den nyanlagda delen av Glarhallavägen till en kostnad av cirka 
250 000 kronor. 

År 3–5 genomförs asfaltering av de brunfärgade gatorna och vägarna till en 
sammanlagd kostnad av cirka 890 000 kronor eller cirka 300 000 kronor per 
verksamhetsår. 




