
                                                               PROTOKOLL 
 
 
Fört vid konstituerande styrelsemöte i Arilds Vägförening den 23 juli 2008. 
 
 
 
    Närvarande ledamöter: Lena Janson, sammankallande 
                                          Magnus Holmqvist 
                                          Rolf Petersson 
                                          Ingemar Glave 
                                          Maria Johansson Englund 
 
1 § Styrelsen konstituerar sig i enlighet med 9 § i stämmoprotokollet enhälligt på följande 
sätt: 
       
     Ordförande: Lena Janson 
     Vice Ordförande: Rolf Petersson 
     Sekreterare: Maria Johansson Englund 
     Kassör: Magnus Holmqvist 
     Ledamot: Ingemar Glave 
 
 Till Firmatecknare utses Ordförande Lena Janson, och kassören Magnus Holmqvist, med rätt 
att teckna föreningens firma envar för sig. 
 
 
3 § Mötet fortsätter under Lena Jansons ordförandeskap varvid följande frågor behandlas: 
 
Vägdamm på Gudan; Fastighetsägare på Gudan har tillskrivit Höganäs Kommun som 
rekommenderar saltning sommartid. En underhåll och skötselplan ska tas fram för 
grusvägarna i Arilds Vägförening, IG ansvarar för detta. 
 
Ang tomtdelning fastighet Flundrarp 8:122, Vägföreningen har inget att erinra. LJ svarar 
skriftligt berörd fastighetsägare. 
 
Inventering av samtliga brunnar; MH kontaktar Sydspol för att se att underlaget för 
brunnspolning är korrekt, samtliga brunnar finns med. 
MH kontaktar Sydspol för spolning av brunnarna i mitten av augusti. 
IG kontaktar Höganäs Kommun för en karta över dagvatten brunnar och avloppsrör. 
IG kontaktar tidningsbärarna för att be dem flytta brevlådorna vid Ströbäckavägen för att 
förhindra bilspår som leder regnvatten fel. 
IG kontaktar Bräcke gräv och schakt för hyvling av marken runt brunn Store Kals Väg. 
 
Kommande asfaltering enligt plan; LJ kontaktar Höganäs Kommun angående bidrag för 
kommande asfaltering. 
 
 Klippvägen breddad och klar. Sophämtningen kommer att fungera under förutsättning att 
det inte finns parkerade bilar på gatan. IG och RP informerar fastighetsägarna. 
 



Växtlighet vid tomtgränser: RP kontaktar Höganäs Kommun för att höra vilka åtgärder man 
kan vidta för att få fastighetsägare att följa kommunens riktlinjer gällande växtlighet vid 
tomtgränser. 
 
4 § Styrelsen beslutar att en skrivare skall köpas in till föreningen. MH ombesörjer detta. 
 
 
5 § Beslutas att nästa styrelsemöte skall äga rum tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 19.00 på 
posten i Arild. 
 
 
 
Vid protokollet                                                 Justeras 
 
 
 
Maria Johansson Englund                                Lena Janson 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
                                  
                                       
 
                                    
 
                                       


