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1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
2. Föregåendes mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
3. Inkomna och skickade skrivelser 

• Kontrakt med Höganäs Kommun angående förvaltning av den allmänna platsmarken 
är påskrivet och skickat till Höganäs Kommun.  

• Inkommen skrivelse från ägaren till Flundarp 1:165 angående Genvägen. 
4. Uppföljning av åtgärder: 

• Gällande Glarhallavägen har det inte skett några förändringar sedan föregående möte. 
Rolf Peterson kontaktar Peter Malmgren angående plan för åtgärder.  

• Angående vändplan på Klippvägen ligger frågan hos Höganäs Kommuns tekniske 
direktör Göran Werner och är under utredning. TJ Entreprenad är anlitad att 
genomföra breddning av vägen. 

• De döda Björkarna på Mor Bengtas Väg är nedtagna. 
• Vägföreningen gav Lena Jansson i uppdrag att skicka skrivelse till ägaren av Flundarp 

1:165 med information om att det ej är tillåtet med biltrafik på Genvägen samt med 
uppmaning att åtgärda den åverkan som åsamkats Genvägen. Information om frågan 
skall även delges övriga fastigheter som gränsar mot Genvägen.  

• Angående nedtagna träd på Semestervägen beslutades att Vägföreningen genom Lena 
Jansson ska skicka en skrivelse till fastighetsägaren av Flundarp 4:183 och 4:184 med 
krav på ersättning. 

5. Enkätsvar från fastighetsägare längs Gudan och Rävhallastigen angående önskemål om 
vägbeläggning.  
• Gällande Gudan har 9 av 11 fastighetsägare besvarat enkäten. Sju av fastighetsägarna 

vill bevara vägen i nuvarande skick, en vill ha asfaltsbeläggning och en vill ha 
asfaltsgrus. Styrelsen beslutade utifrån detta att Gudan ska bevaras utifrån nuvarande 
skick. 

• Gällande Rävahallastigen har 8 av 9 fastighetsägare svarat. 3 vill behålla vägen i 
nuvarande skick, 4 vill asfaltera, 1 vill ha asfaltsgrus och en är likgiltigt i valet mellan 
asfalt och asfaltsgrus. Styrelsen beslutade utifrån detta att asfaltera Rävhallastigen i 
samband med genomförandet av den övergripande asfalteringsplanen. 

6. Redovisning av alternativa entreprenörer för genomförande av asfalteringsplan. 
• Ingemar Glave ansvarar för detta men behöver först inhämta mer kunskap för att 

kunna göra en bättre upphandling av entreprenör. Ingemar återkommer med förslag 
vid styrelsemötet den 12 december. 



7. Översyn av trafiksituationen i Arild. 
• Mätningar av trafiken på Nabbavägen och Hagavägen genomförs under hösten. 
• Handikapparkering håller på att anläggas vid Sjöhästens bod. Rolf Petersson 

informerar trafiknämnden i frågan. 
• Rolf Petersson genomför en inventerar av trafikskyltar som finns uppsatta men saknar 

stöd i de lokala trafikföreskrifterna. 
8. Verksamhetsplan 2007/2008 

• Styrelsen beslutade att genomföra en inventering av vägarnas behov av underhåll. 
Inventering genomförs av styrelsens medlemmar, Rolf Petersson sammanställer och 
ser till att nödvändigt underhåll genomförs.  

• Lena Janson sammanställer och distribuerar utkast till verksamhetsplan för behandling 
vid nästa möte.  

9. Ekonomi 
• Ekonomin är fortsatt god.  

10. Övriga frågor 
• Ersättning till Byalaget för utnyttjande av deras hemsida. Dick Staffas tar fram ett 

underlag utifrån vägföreningens behov av hjälp. 
• Styrelsen beslutade att bifoga information om siktröjning i samband med utskick av 

inbetalningskort. 
• Slamsugning kommer att beställas genom Sydspol och genomföras under hösten. 

11. Nästa möte bestämdes till tisdagen den 23 oktober kl. 19.00 i postlokalen i Arild. 
Nästföljande möte bestämdes till onsdagen den 12 december kl. 19.00.   

12. Mötet som pågick mellan 09.30-11.30, förklarades härmed avslutat. 
 
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
___________________   _________________  
Dick Staffas    Lena Janson 

 
 

 

 


