
Arilds Vägförening 
Protokoll 

Styrelsemöte 
Torsdagen den 27 mars 2008 kl.18.30 

 
 
Närvarande: 
Lena Janson, ordförande 
Dick Staffas, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör 
Ingemar Glave 
Magnus Pierrou, suppleant 
Göran Oldén, föredragande 
 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna 
2. Göran Oldén fördrog miljörådets arbete angående anläggning av allé 

o Miljörådet förespråkade att ej återskapa allén vid Semestervägen beroende på att: 
 Träden inte räcker till för att återskapa hela allén.  
 Ålderskillnad jämfört med befintliga träd skulle göra att en nyplantering inte passar i 

helhetsbilden. 
 Det är inte möjligt återplantera hela allén beroende å nuvarande tomtavgränsningar. 
 Nuvarande lösning ser bra ut och uppfattas inte som störande i miljön. 

o Miljörådet fick i uppgift att gå vidare med att utreda två alternativ, nyplantering vid 
Bussplan och Nabbavägen. 

3. Föregåendes mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
4. Inkomna och skickade skrivelser 

o Inga inkomna skrivelser 
o Styrelsen beslutade att skicka krav till fastighetsägare av Flundrarp 4:185 och 4:184 

angående ersättning för nedtagna träd.  
5. Uppföljning av åtgärder på 

o Klippvägen 
 TJ Entreprenad har ännu inte åtgärdat vägen enligt givet uppdrag. Lena Janson 

uppdrogs att kontakta TJ Entreprenad för åtgärder. 
 Angående anläggning av vändplan behöver en förrättning genomföras av 

Lantmäteriet för att få tillgång till nödvändig mark, samt utreda 
ansvarsförhållandena för nödvändiga åtgärder. Styrelsen känner att de inte besitter 
rätt kompetens för att till fullo tillvarata medlemmarnas intressen i frågan och 
beslutade därför att undersöka hur denna kompetens bäst kan anskaffas.  

6. Genomgång av föreningens ekonomi, som är fortsatt god och möjliggör planerade 
investeringar. 

7. Anlitande av entreprenör för asfaltering av vägnätet våren 2008. 
o Styrelsen beslutade att anlita Sydbeläggning för asfalteringsarbetet då de lämnat det 

prismässsigt lägsta anbudet. 
o Styrelsen beslutade att asfaltera i stort sett alla rödmarkerade vägar 2008 beroende på 

samordningsfördelar och att det även är ekonomisk möjligt. Investeringsbidrag 
kommer även att ansökas från Höganäs Kommun.  

o Vidare information kommer att anslås på posten. Ingemar Glave är ansvarig för 
genomförandet och kontakter med Sydbeläggning. 

8. Övriga frågor 
o Dokumentskåp ska anskaffas och placeras på Posten i Arild. Ansvarig är Dick Staffas. 



9. Planering av möten under resten av verksamhetsåret. 
o Nästa styrelsemöte är den 28/4 kl. 18.30 och därpå den 4/6 kl. 19.00 på Hagavägen 5.  
o Årstämman kommer att hållas den 21/7 kl.18.00 på Rusthållargården. Kallelse skickas 

i vanlig ordning.  
10. Mötet, som pågick mellan 18.30-21.15, förklarades härmed  avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
___________________   _________________  
Dick Staffas    Lena Janson 
 

 
 

 
 

 
 


