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1. Vice ordföranden Rolf Petersson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
2. Genomgång av föregående mötets protokoll. 
3. Inkomna skrivelser 

� Länsstyrelsen har inget att erinra angående nedtagning av björkar vid Mor Bengtas 
väg. Rolf Petersson bekräftar till Bräcke lyft och Transport att nedtagning kan ske. 

� Höganäs kommun har inkommit med ett avtalsförslag angående förvaltning av den 
allmänna platsmarken vid exploatering av fastigheten Stubbarp 7:14. Styrelsen 
beslutade att godkänna avtalet med Höganäs Kommun. 

� Skrivelse från Gunilla Colldahl angående Glarhallavägens konstruktion vid fastighet 
Stubbarp 7:29. Skrivelsen lades till handlingarna. 

4. Övertagande av nya Glarhallavägen. Vid besiktning genomförd av Höganäs Kommun 
ansågs vägen ej godkänd för övertagande. Vägföreningen kan ta över ansvaret för vägen 
då påtalade brister åtgärdas. 

5. Breddning av Klippvägen. Styrelsen beslutade anta TJ Entreprenads anbud för breddning 
av vägen, under förutsättning att besked från Höganäs Kommun ej föranleder annat.  

6. Anläggning av handikapparkering vid Sjöhästens bod. Rolf Petersson sköter kontakter 
med Höganäs Kommun för anläggning av parkeringsplats. Ingemar Glave ansvarar för 
markering och slutlig placering av parkeringsplatsen. 

7. Styrelsen uppdrog åt Ingemar Glave att även ta in anbud från Sydbeläggning angående 
asfalteringsarbeten i Arild.  

8. Övriga frågor 
� Rolf Petersson kontaktar Vägverket för att påtala behov av underhåll av Stora 

Vägen. 
� Frågeställningar gällande vägnamn. Styrelsen beslutade att Kringelängen bevaras 

och att Östra Lid samt Västergatan utgår. 
� Förfrågan har inkommit om Arilds Vägföreningen angående grannsamverkan. 

Vägföreningen har en positiv inställning till grannsamverkan och bistår gärna med 
information som kan vara behjälplig. Arlids Vägförening kommer dock inte att ta 
någon aktiv roll gällande samordning av Grannsamverkan. 

9. Nästa möte är bestämt till den 23/9 kl. 9.30 i postlokalen i Arild. 
10. Mötet som pågick mellan 09.30-11.00, förklarades härmed avslutat. 
 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
___________________   _________________  
Dick Staffas    Rolf Petersson 


