
ARILDS VÄGFÖRENING  

Kallelse till ordinarie stämma på Rusthållargården i Arild 
måndagen den 20 juli 2009 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. Styrelsens och revisorernas berättelser. 

6. Motion från medlem. 

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.  

Bitr. kommunalrådet i Höganäs Ulf Molin talar efter stämman om Vägföreningar och framtiden .   

Denna kallelse finns tillgänglig under Vägföreningen på Arilds Byalags hemsida www.arildsbyalag.nu

 

samt på 
vägföreningens anslagstavla på posten i Arild.  

Med denna kallelse bifogas: 
Verksamhetsberättelse 2008-2009 med resultat- och balansräkning 
Revisorernas berättelse. 
Budget för verksamhetsåret 2008-2009 
Till föreningen inkommen motion samt styrelsens förslag till beslut.  

Styrelsen  

http://www.arildsbyalag.nu


ARILDS VÄGFÖRENING  

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 (2008-07-21 2009-07-19)  

Under verksamhetsåret 2008-2009 har styrelsen sammanträtt, utöver det konstituerande sammanträdet den 
23 juli 2008, sju gånger.   

Styrelsen konstituerades enligt följande:  

Lena Janson, ordförande   Marie Nordström, suppleant 
Rolf Petersson, vice ordförande  Magnus Pierrou, suppleant 
Maria Johansson Englund, sekreterare  Krister Thelin, suppleant 
Magnus Holmqvist, kassör 
Ingemar Glave, ledamot  

Styrelsearbetet  

Styrelsearbetet har under det gångna året, liksom under föregående år, i hög grad präglats av arbetet med 
verkställighet av den asfalteringsplan som presenterades på årsstämma 2007. Styrelsen kom ganska snart 
fram till att föreningens ekonomi var sådan att den kunde följa planen, och verkställa det som i planen var 
utlagt under år tre, redan under innevarande år dock med viss modifiering.  
Styrelsen antog en verksamhetsplan i september 2008 för åren 08/09. En ny skötselplan avseende 
underhåll av grusvägarna i Arild har antagits. Under året har skötselplanen för vägområdets grönområden 
reviderats och antagits. 
Styrelsen har även i år spridit information om sin verksamhet, dels genom att anslå styrelsens protokoll på 
posten i Arild, där numera protokollen finns inom glas och ram, dels publicera dem på Arilds Byalags 
hemsida, www.arildsbyalag.nu. Kallelse till ordinarie stämma i juli 2009 har, liksom tillhörande 
handlingar, funnits tillgängliga på hemsidan. 
Ordföranden i Vägföreningen har liksom tidigare år ingått i Arilds Byaråd och tillika deltagit i 
sammankomster mellan byaråden/byalagen i Höganäs kommun. 
Arilds Byaråd inbjöd kommunstyrelsens arbetsutskott som representerades av sex politiker till ett möte 
den 28 april 2008 i vilket ordföranden och en ledamot från Vägföreningen deltog. Mötet där respektive 
förening framförde sina krav och önskemål, kommer att följas upp med ett nytt möte, där det har utlovats 
svar på framförda krav och önskemål.    

Genomförda åtgärder  

Styrelsen har liksom tidigare år haft avtal med entreprenören Leif Andersson, Bräcke Lyft & Transport, 
för snöröjning och diverse underhållsarbeten. Den snöfattiga vintern har gjort att kostnaden för snöröjning 
blivit lägre än budgeterat. Dock har föreningen åsamkats en del kostnader i samband med kraftiga 
regnoväder som förorsakat stopp och översvämningar i en del vägbrunnar. 
Asfaltering av Strandhagsvägen och Lundgrens Backe samt smärre lagningar och korrigering av brunnar 
utfördes under april 2009 av Sydbeläggningar AB. Arbetet utfördes liksom tidigare år till full belåtenhet. 
Under april 2009 sopades gator och vägar. Arbetet utfördes av en ny entreprenör, Ornatorps Maskintjänst 
AB. Samma entreprenör utförde även skrapning av vissa vägkanter samt hyvling, grusning och saltning av 
grusvägarna. 
Nytt avtal har tecknats med Anna Andersson, Bräcke Lyft & Transport, för att sköta våra grönområden i 
enlighet med reviderad skötselplan. Under våren har vissa delar av grönområdet röjts ur och klippts ner 
ganska kraftigt. Därutöver har alla räcken inom grönområdet målats under april månad.  

 

Ny sträckning av Övre Glarhallavägen har färdigställts av ägaren till fastigheterna Flundrarp 1:160 
och 1:161 under 2007. Förvaltningen av vägen har enligt tidigare beslut nu övertagits av 
Vägföreningen. 

http://www.arildsbyalag.nu


 
Klippvägen breddades i enlighet med detaljplanen. Frågan om vändplan har i skrivelse tillställts 
kommunchefen i augusti 2008 och i svar i maj 2009 har det angivits att frågan inte haft prioritet i 
kommuns handläggning. Sophanteringen på Klippvägen fungerar förutsatt att fastighetsägarna 
respekterar att inte fordon parkeras på vägen de dagar sophämtning sker. Vägföreningen kommer 
dock även fortsättningsvis att kräva, att kommunen tar sitt ansvar för tidigare felaktighet i 
handläggningen och slutligt löser frågan om vändplanen på Klippvägen, om vilket kommunen har 
underrättats i brev i juni 2009. 

 
Frågan om de olovligt nedtagna träden i oxelallén vid Semestervägen har under året fått en 
tillfredsställande lösning. Den ansvarige fastighetsägaren har - sedan saken med början år 2007 varit 
föremål för en omfattande skriftväxling med denne, dennes rättsliga ombud och sedermera också 
dennes försäkringsbolag - ersatt Vägföreningen med det fulla krävda beloppet för de fällda fyra 
träden, sammanlagt kr 114.340. Frågan om återplantering bereds f.n. med Höganäs kommun, som 
också fått ersättning av fastighetsägaren för fällda träd som stått i allén på mark som tillhör 
kommunen. 

 

Upprustning med nya bänkar inom grönområdet har skett i juni 2009   

Kommande verksamhetsår 
Under nästa verksamhetsår kommer endast smärre underhåll av gator och grusvägar att ske. För 
upprustningen med bänkar inom grönområdet, har föreningen ansökt om bidrag från Höganäs kommuns 
projekt - GrönTurism. 
Styrelsen har bedömt att verksamhetsåret 2009-2010 behövs för konsolidering för att senare kunna 
fullfölja asfalteringsplanen, vilket planeras till verksamhetsåret 2010-2011.   

Ekonomi 
För att balansera årets resultat har kr 75.000 lösts upp ur underhålls- och förnyelsefonden vilket har givit 
ett årsresultat med kr 4.542,49. Kvar i fonden finns kr 85.000. Dessutom har kr 114.340 kr som 
föreningen har erhållit för nedtagna träd tillförts fonden och reserverats för återplantering av nya träd. 
Underhålls- och förnyelsefonden omfattar därigenom totalt kr 199.340. Styrelsen bedömer föreningens 
ekonomi som god och föreslår därför oförändrad avgift, kr 525 även för kommande verksamhetsår.  

Styrelsen föreslår stämman att balanserat resultat kr 122.991,09 jämte årets överskott kr 4.542,49 
tillsammans kr 127.533,58 balanseras i ny räkning.       

Arild den 23 juni 2009   

Styrelsen   

Lena Janson  Rolf Petersson  Maria Johansson Englund 
ordförande  vice ordförande sekreterare    

Magnus Holmqvist Ingemar Glave  
kassör  ledamot  



 
Arilds Vägförening      
Org.nr. 843000-4500 

      
Resultaträkning 2009-04-30

  
2008-04-30

  
2007-04-30

       
Rörelsens intäkter 

     
Uttaxering 202 650,50

  
202 650,00

  
202 650,00

 
Bidrag 215 001,00

  
260 001,00

  
139 999,00

 

Ersättning fällda träd 114 340,00

     

Summa intäkter 531 991,00

  

462 651,00

  

342 649,00

       

Rörelsens kostnader 

     

Arvoden 42 671,00

  

50 443,00

  

44 622,00

 

Administrativa kostnader 14 456,30

  

13 369,50

  

16 174,00

 

Asfaltering 218 750,00

  

476 314,00

   

Reparation och underhåll 100 441,50

  

3 076,00

  

2 375,00

 

Grusvägsunderhåll 21 087,75

  

9 093,50

   

Grönområden 30 070,00

  

40 930,50

  

27 043,50

 

Sopning, slamsugning 25 193,00

  

23 781,50

  

20 750,00

 

Vinterväghållning 40 300,50

  

42 249,50

  

44 790,00

 

Summa kostnader 492 970,06

  

659 257,50

  

155 754,50

       

Finansiella intäkter och kostnader 

     

Ränteintäkt 4 861,05

  

16 868,39

  

2 271,32

       

Övriga bokslutsdispositioner 

     

Uttnyttjande av underhålls- och förnyelsefond +75 000,00

     

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond -114 340,00

  

-50 000,00

  

-50 000,00

       

Resultat 4 542,49

  

-229 738,11

  

139 165,82

  

Balansräkning 2008-04-30

  

2008-04-30

  

2007-04-30

       

Tillgångar 

     

Postgiro 22 969,52

  

12 443,83

  

106 826,08

 

Bankkonto 531 670,14

  

657 614,24

  

397 908,37

 

Summa likvida medel 554 639,66

  

670 058,07

  

504 734,45

       

Kundfordringar 34 642,00

  

26 988,50

  

18 446,75

 

Övriga fordringar 55 393,67

  

126 802,52

         

Summa tillgångar 644 675,33

  

823 849,09

  

523 181,20

       

Skulder 

     

Leverantörsskulder 222 472,00

  

476 314,00

  

9 900,00

 

Interimsskulder 82 653,75

  

50 894,00

  

41 045,00

 

Övriga kortfristiga skulder 12 676,00

  

13 650,00

  

9 507,00

 

Summa skulder 317 801,75

  

540 858,00

  

60 452,00

       

Avsättningar 

     

Underhålls- och förnyelsefond 199 340,00

  

160 000,00

  

110 000,00

       

Eget kapital 

     

Balanserat resultat 122 991,09

  

352 729,20

  

213 563,38

 

Årets resultat 4 542,49

  

-229 738,11

  

139 165,82

 

Summa eget kapital 127 533,58

  

122 991,09

  

352 729,20

       

Summa skulder och eget kapital 644 675,33

  

823 849,09

  

523 181,20   

 



   
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 
2008 30/4 2009. 
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 2009-06-26     

  

Morgan Brodd Anne Ståhle   



   
Arilds Vägförening 
Org.nr. 843000-4500  

Budgetförslag verksamhetsåret 2009-05-01 2010-04-30  

 
Verksamhetsår Verksamhetsår 

 

2009 2010 2008 2009 
Intäkter Förslag Fastställt Budget Utfall 
Utdebitering (525 kr per andel) 200 000

  

200 000

 

202 651

 

Bidrag staten (vägverket) 6 000

  

6 000

 

5 844

 

Bidrag kommunen 134 000

  

134 000

 

134 157

 

Investeringsbidrag 0

  

65 000

 

75 000

 

Ersättning fällda träd 

   

114 340

 

Uttag från underhålls- och förnyelsefond 0

  

200 000

 

75 000

 

Räntor 5 000

  

5 000

 

4 467

 

Summa intäkter 345 000

  

610 000

 

611 459

      

Kostnader 

    

Arvoden 45 000

  

45 000

 

42 671

 

Administrativa kostnader 15 000

  

15 000

 

14 336

 

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond 50 000

  

50 000

 

114 340

 

Asfaltering enligt underhållsplan -

  

250 000

 

218 750

 

Grusvägsunderhåll 20 000

  

-

 

21 088

 

Reparationer och underhåll 70 000

  

95 000

 

100 442

 

Grönyteunderhåll 50 000

  

50 000

 

30 070

 

Sopning, slamsugning, se anm 1 35 000

  

30 000

 

25 193

 

Vinterväghållning 60 000

  

80 000

 

40 300

 

Summa kostnader 345 000

  

615 000

 

607 190

      

Resultat  0

  

-5 000

 

4 269

  

Anmärkning 
1. Sopning och slamsugning har för verksamhetsåret 2008-2009 kostat 35 634 kronor. Ett belopp på 10 441 kronor 

har krediterats kontot. Beloppet reserverades för sopning verksamhetsåret 2007-2008 men behövdes ej utnyttjas. 





Yttrande över en till årsmötet ingiven motion.  

Inför årsmötet 2008 gav företrädare för Flundrarp 1:162 ( Bröderna Wenner ) in en motion, vari, 
som motionen får förstås, begärs att Vägföreningen verkar för att biltrafik, i vart fall för dem i 
närheten boende, blir tillåten på Genvägen, dvs. den gång- och cykelväg omedelbart norr och 
parallellt med Ströbäckavägen, som förbinder Stora vägen söder Ståhles fastighet med 
infartsvägen väster Tordönsvägen. 
Motionen (vilken i sin helhet är bilagd detta yttrande) bordlades vid årsmötet 2008 såsom för sent 
inkommen. Inför innevarande årsmöte har styrelsen vid möte den 8 juni 2009 beslutat att i 
anledning av motionen till årsmötet avge följande.  

YTTRANDE 

Genvägen ingår i Vägföreningens ansvarsområde, vilket innebär att ansvaret för vägens skötsel 
och funktion ligger på Vägföreningen (jfr anläggningsbeslut av Lantmäterimyndigheten 30 
september 2002). Markägare är (till skillnad från vad motionären synes tro) Höganäs kommun 
(Flundrarp 1:10). 
Genvägen är en gång- och cykelväg, vilket innebär att biltrafik inte är tillåten (jfr detaljplan för 
Arilds centrala del 25 april 1996). 
Styrelsen har viss förståelse för motionärernas önskan att öppna vägen för (begränsad) biltrafik. 
Frågan är emellertid inte ny, då motionärerna kontaktat styrelsen i saken under 2007 och då 
upplysts om, att Vägföreningen, med hänvisning till styrelsebeslut den 6 maj 2007, beslutat att 
Genvägen även framgent skall vara gång- och cykelväg och att det således inte är tillåtet för 
ägarna till Flundrarp 1:162 att använda vägen för in- och utfart till fastigheten, vilket synes ha 
skett. 
Vägföreningen underrättade den 1 september 2007 brevledes kommunen om ägarnas otillåtna 
handlande och fick också dess bekräftelse på att bygglovs- och planfrågor (vilka är kommunens 
och inte Vägföreningens ansvar) inte ger motionärerna den rätt de synes ha tagit sig. Styrelsen 
har hittills avstått från att vidta ytterligare åtgärder i saken. 
Om Vägföreningen nu hade att yttra sig till kommunen i en bygglovs- eller planfråga som rör en 
utvidgad möjlighet till biltrafik på Genvägen, skulle föreningen vidhålla sin ståndpunkt och 
således avstyrka. Styrelsen noterar även, att den berörda fastigheten Flundrarp 1:162 sedermera 
synes ha anordnat egen infart från Stora vägen, vilket gör att vad motionärerna påstår i motionen, 
nämligen att de är nu helt utestängda från att komma fram till (sin) byggnad inte är korrekt. 
Vägföreningens hållning är bl.a. en spegling av att Genvägen i det nya beslutet om detaljplan för 
Arilds Östra del (i laga kraft den 7 mars 2005 och med en genomförandetid till den 3 mars 2020) 
redovisas som G-VÄG, dvs. gångväg (också det i strid med vad motionären synes tro om 
gällande ny plan). 
Skall någon förändring ske i anledning av den nya planen, är det således snarare en inskränkning 
än en utvidgning vad avser fordonstrafik på Genvägen.  

Föreningen är således mot denna bakgrund inte villig att till någon del biträda motionärernas 
önskemål. Härtill kommer att även tillåtande av begränsad biltrafik skulle riskera, att Genvägen 
förlorar sin av ålder traditionella karaktär av just gång- och cykelstig (alldeles oavsett de skylt- 
och kontrollfrågor som tillåtande av även en begränsad biltrafik med nödvändighet skulle 
medföra).  

Med detta anser styrelsen att motionen är till fullo besvarad.  


