
PROTOKOLL

Fört vid styrelsemötet med Arilds vägförening den 6 maj 2007.

Närvarande: Lena Janson, ordförande

Magnus Holmqvist, kassör

Rolf Petersson, vice ordförande, sekreterare

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2. Genomgång av föregående protokoll.

3. Vid det extra årsmötet den 29/4 2007 antogs de nya stadgarna utan invänd-
ningar.

4. Vid möte med Höganäs kommun visades en skrivelse från Jonstorp som exem-
pel på hur ett avtal kan se ut med Arilds vägförening under byggtiden då vägför-
eningen i framtiden skall ta över skötseln av vägar i ett nytt område.

5. Inkomna skrivelser.

a. Ägaren till "Webers" uppmanas, via mail, att ansöka hos lant-
meterimyndigheten om ändrad användning av fastigheten (för att
få andelstalet 1). Kostnaden står fastighetsägaren för.

b. Skrivelse med begäran om asfaltering av Rävhallastigen inkom
070411. Rävhallastigen ingår i asfalteringsplan.

c. Skrivelse från Gunilla Persheden angående växtlighet som går från 
Bengt Perssons fastighet ut över gatan (Glarhallavägen - 
Stora Vägen).

Skicka skrivelse till Bengt Persson med uppmaning att åtgärda.

d. Kallelse från Höganäs kommun att deltaga i samrådsmöte om
Stubbarp 24:1 & 25:1. Vägföreningen deltar inte i mötet då
området ligger utanför vägföreningens område.

6. Angående Klippvägen. Magnus Holmqvist bereder underlag för
beslut. Lena Janson pratar med Klas Rosberg på Höganäs kommun.

7. Trädfällning på Mor Bengtas väg. Magnus Holmqvist  kontaktar Klas Rosberg
på Höganäs kommun angående inmätning av av trädens placering, för att avgö-
ra vem som skall betala fällningen.

8. Vägföreningen beslutar att Genvägen även fortsättningsvis skall vara gång och
cykelväg, dvs. lämnar inget medgivande för ägare till fastigheten Flundrarp
1:162 att använda vägen för in- och ut-fart till fastigheten. Skylten placeras mitt
i infarten så att bilar inte kan köra in. Lena Janson meddelar ombudet beslutet.

9. Trafiksituationen i Arild utreds av Rolf, bl.a. enkelriktning av St. Arilds väg och
parkeringsfrågor.

10. Asfalterig av gator. Väntar på anbud. Magnus Holmqvist undersöker vilka bi-
drag som kan erhållas från Höganäs kommun.
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11. Inför årsmötet i juli 2007.

a. Förslag på asfaltering. Fastställs vid ett möte i juni.

b. I kallelsen till ordinarie årsmöte skall följande finnas med:

1. Verksamhetsberättelse. Ordnas av ordförande.

2. Ekonomisk redovisning. Resultat och balansräkning ordnas
genom Magnus Holmqvist försorg.

3. Budget. Fastställs vid nästa möte (22/5).

4. Revisionsberättelse.
Planering:

18/6 underlag till revisorerna (verksamhetsberättelse, balans- och
resultat-räkning, budget och protokoll).

2/7 Retur av revisorernas granskning.

6/7 går kallelsen ut.

Årsmöte 23/7.

12. Magnus Holmqvist redogjorde för ekonomin.

13. Staffan Bolander (ägare till fastigheten Flundrarp 1:95) har inkommit med för-
slag om upprustning av början av Nabbavägen.
Vägföreningen anser inte att det är en uppgift för föreningen. Ordföranden kom-
mer att ta upp frågan i byalaget.

14. Nästa möte:
tisdag 22/5 kl. 19.00
och
söndag 10/6 kl. 9.30 (färdig ställa handlingar inför årsmötet).

15. Mötet som pågick mellan kl. 9.30 och 12.00 förklarades avslutat.

Vid protokollet:                                   Justeras:

___________________________                  _______________________________

         Rolf Petersson                                      Lena Janson
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