
Arilds Vägförening 
Styrelsemöte 

Onsdagen den 12 december 2007  
Protokoll 

 
 

Närvarande: Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Dick Staffas, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör. 
Ingemar Glave 
Staffan Bolander suppleant 
Magnus Pierrou, suppleant 

 
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 Höganäs Kommuns har skickat svar angående vändplan vid Klippvägen. Kommunen 
anser att flytt av VA-anläggning som ligger inom området för vändplan ska bekostas 
av fastighetsägaren till Flundrarp 1:86. Kommunen anser också att kostnaden för 
anläggning av vändplan inte motiveras av nyttan och förespråkar en lösning där 
fastighetsägarna ska ställa sina sopkärl i början av Klippvägen vid Glarhallavägen. 

o Kontrakt har inkommit från Bräcke Lyft och Transport gällande vinterväghållning. 
o Skrivelse från fastighetsägare till Flundrarp 4:185 och 4:184 där han hävdar att 

trädfällning skett i god tro beroende på oklara uppgifter från Höganäs Kommun. 
Styrelsen har tagit del av skrivelser och beslutat att kvarstå med krav på ekonomisk 
ersättning.  

4. Uppföljning av åtgärder 
o TJ Entreprenad har ännu inte breddat Klippvägen enligt överenskommelse.  
o Gällande anläggning av vändplan är Vägföreningens avsikt att anlägga vändplan enligt 

plan. Problematiken är att föreningen inte har tillgång till marken för halva 
vändplanen. Styrelsen beslutade att konsultera REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) 
för hur vi bäst ska lösa situationen. 

o Gällande övertagande av Glarhallavägen har nya kontakter tagits med Peter 
Malmgren. Ingen förändring har skett varpå övertagande av vägen ej kan göras.  
Vägföreningen har trots detta för avsikt att snöröja vägen, utan att för den skull överta 
ansvaret att underhålla vägen. Styrelsen beslutade att informera Peter Malmgren om 
ovanstående och få bekräftelse på att eventuella skador som kan uppstå på vägen inte 
är Vägföreningens ansvar att åtgärda.  

o Bräcke Lyft och Transport har fått i uppdrag att reparera hål i Webers Backe. 
5. Rolf Petersson redogjorde för trafikskyltningen i Arild och styrelsen tog beslut att åtgärda 

felaktig skyltning.  
6. De båda offerter som tagits in visar ingen större skillnad vad avser kostnaden för 

asfaltering. Styrelsen beslutar att Ingemar Glave tar in offerter från de två entreprenörerna 
avseende en mera sammanhållen asfaltering av delar i steg 1 och steg 2 i 
asfalteringsplanen för genomförande våren 2008. Beslut vilken entreprenör som slutligen  
ska få uppdraget fattas på vägföreningens nästkommande sammanträde i januari 2008.. 

7. Årsavgiften är utskickad. Ekonomin är fortsatt god.  
8. Staffan Bollander redogjorde hur arbetet med Miljörådet fortskrider. 
9. Övriga frågor 



o Magnus Holmqvist kontaktar kommunen angående dåliga brunnar utanför Webers och 
vid busstorget 

10. Nästa möte är onsdagen den 30/1 kl. 19.00 i postlokalen i Arild. 
11. Mötet, som pågick mellan 19.00 till 22.30 förklarades avslutat. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
___________________   _________________  
Dick Staffas    Lena Janson 
 
 

 
 

 


