
Arilds Vägförening 
Styrelsemöte 

Måndagen den 28 april 2008 kl.18.30 
Protokoll 

 
 
Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Dick Staffas, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör. 
Magnus Pierrou, suppleant 
Krister Thelin, suppleant 
 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna 
2. Situationen på Klippvägen 

o Rolf Lundgren var närvarande som representant för fastighetsägarna på Klippvägen 
och Lennart Bovin som sakkunnig i frågan. 

o Efter redogörelse av Lennart Bovin står det klart att den uppkomna situationen har sin 
bakgrund i att lantmäterimyndigheten respektive Höganäs Kommun i det förflutna 
försummat att klargöra vad detaljplanen föreskriver.  

o Styrelsen är angelägen till att Vägföreningen medverkar till en lösning som tillgodoser 
fatstighetsägarnas behov. Rolf Pettersson och Krister Thelin utses att undersöka 
förutsättningar för att åstadkomma en praktisk lösning som också kan formaliseras i en 
lantmäteriförättning. 

3. Genomgång av föregående mötes protokoll 
o TJ Entreprenad är kontaktad och kommer att bredda Klippvägen inom 4 veckor. 

Kommunen bidrar med 25% av kostnaderna. 
4. Inkomna och skickade skrivelser 

o Fastighetsägare av Flundrarp 4:185 och 4:184 har inkommit med skrivelse angående 
Vägföreningens krav om ersättning för trädfällning. Krister Thelin fick i uppdrag att ta 
fram underlag för att ordföranden att gå vidare med. 

o Vägföreningen har mottagit faktura från Sydbeläggning angående asfaltsbeläggning 
o Inkommit enkät från REV om vägföreningars framtid. Magnus Pierrou fick i uppdrag 

att besvara enkäten. 
o Skrivelse från fastighetsägare på Rävhallastigen angående önskemål att ej asfaltera 

Rävhallastigen. Lena Jansson uppdrogs att besvara skrivelsen. 
o Den 10/4 har Vägföreningen skickat skrivelse till kommunen angående bidrag för 

asfalteringsarbeten. 
5. Uppföljning av åtgärder  

o Asfalteringen av ”de röda vägarna” är genomförd enligt plan. 
6. Angående eventuell nyplantering av träd har Miljörådet enligt tidigare beslut återkommit 

med förslag som kan föredras årsstämman 
7. Vägföreningens information på anslagstavlan i postens lokal i Arild. 

o Vägföreningen har problem med att anslagna protokoll försvinner. Dick Staffas 
uppdrogs att se över tavlan och att informera om att protokoll finns tillgängliga på 
Byalagets hemsida alternativt att kopior kan erhållas från sekreteraren.  

8. Planering inför årsmötet. 
o Alla handlingar ska vara färdiga klara den 27/6. Kallelse skickas ut den 4/7.  
o Lena Jansson tar in anbud från Mediservice och Mediagården för tryck och 

distribution av kallelsen.   



o Lena Jansson aktiverar valberedningen. 
9. Inga övriga frågor avhandlades 
10. Nästa styrelsemöte är den 4/6 kl 19.00 på Hagavägen 5.  
11. Mötet, som pågick mellan 18.30-21.00, förklarades härmed avslutat. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
___________________   _________________  
Dick Staffas    Lena Janson 


