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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 

o Inkommen skrivelse från en fastighetsägare gällande adressändring. 
o Vägföreningen har skickat krav på ekonomisk ersättning för nedtagna träd till 

fastighetsägare av Flundarp 4:185 och 4:184. 
o Skrivelse har skickats till ägare av Flundarp 1:165 samt deras ombud angående 

genomfartstrafik vid Genvägen. 
o Information har skickats till närliggande fastigheter gällande biltrafik på Genvägen.  

4. Uppföljning av åtgärder 
o TJ Entreprenad har ännu inte breddat Klippvägen. Gällande vändplan har Höganäs 

kommun trots påstötningar ännu inte påbörjat ärendet och återkommer när de tar tag i 
ärendet.  

o Gällande Glarhallavägen har påtalade brister ej åtgärdats varför övertagande av vägen 
ej kan ske. Nya kontakter med Peter Malmgren kommer att tas för att lösa situationen.  

o Inspektion är genomförd av alla gator inom vägföreningens område. Rolf Petersson 
sammanställer och kontaktar Bräcke Lyft och Transport för åtgärder. 

5. Översyn av trafiksituationen i Arild. 
o Rolf sammanställer var det finns ogiltiga skyltar och var skyltning saknas och 

redovisar resultat vid nästa styrelsemöte. 
o Skylt för handikapparkering vid Sjöhästens bod är uppsatt.  
o Gällande ersättning till Byalaget för utnyttjande av deras hemsida. Lena Janson tar upp 

i Byalagets styrelse Vägföreningens behov och diskuterar ersättning. 
6. Gällande avtal om vinterväghållning är kontakt taget med Bräcke och svar inväntas. 
7. Verksamhetsplan 2007/2008 godkändes. 

o Preliminär genomgång av asfalteringsplan. Ingemar reviderar utifrån att ta hänsyn till 
geografisk samhörighet mellan vägar och återkommer med förslag vid nästa 
styrelsemöte. 

8. Genomgång av Vägföreningens ekonomi som är fortsatt god Magnus H. ansvarar för 
uttaxering av årsavgiften till fastighetsägarna. 

9. Inga övriga frågor behandlades 
10. Nästa möte är onsdagen den 12/12 kl 19.00 hos Lena Janson, Hagavägen 5. 
11. Mötet, som pågick mellan 19.00-21.00 förklarades avslutat 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
___________________   _________________  
Dick Staffas    Lena Janson 


