
Arilds Vägförening 
Styrelsemöte 

Den 22maj 2007 

Protokoll 

 

 

 

Närvarande:  Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Dick Staffas, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör 

  
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
2. Åtgärder på Nabbavägen (föredragande Staffan Bolander)  

� Staffan föreslog avsmalning och skapande av gångbana genom att anlägga en allé 
inom befintlig körbana. Syfte med åtgärd är att skapa säkrare trafikmiljö. 

� Styrelsen beslutade att frågan ska behandlas i samband med övriga vägåtgärder 
3. Genomgång av föregående protokoll 
4. Angående publicering av styrelsemötenas protokoll på byalagets hemsida beslutades att ha 

senast aktuella protokoll plus arkiv med tidigare protokoll. Styrelsen beslutade även att 
ersätta byalaget för deras arbetsinsats i samband med publicering. Lena Jansson sköter 
kontakter med byalaget i frågan.  

5. Åtgärder på Klippvägen. 
� Besked från kommun om möjliga åtgärder har ej inkommit. Svar ska erhållas den 

23/5 2007. 
� Magnus Holmqvist redogjorde för förutsättningar att återföra halva vändplan om så 

krävs. 
6. Inkomna skrivelser 

� Inga inkomna skrivelser fanns att behandla 
7. Uppföljning av trädfällning utanför fastighet på Mor Bengtas väg 

� Vägföreningen är ansvarig för trädfällning även om Naturvårdsverket är markägare. 
Styrelsen beslutade fälla döda träd efter koll med Naturvårdsverket. 

8. Angående översyn av trafiksituationen i Arild  
� Rolf Petersson har möte med Karl-Gustav Lind på tekniska förvaltningen i Höganäs 

Kommun den 23 maj för genomgång av enkelriktning, farthinder Hagavägen och 
Nabbavägen, parkeringsskyltning samt möjlighet att ha Strandgårdsallén som en 
bygata 

9. Nyasfaltering av gatorna i Arild.  
� Genomgång av anbud från NCC och Peab 
� Styrelsen hade en diskussion om möjlig handlingsplan och beslutade ta fram ett 

förslag på handlingsplan till årsstämman.  
� Styrelsen beslutade att Lena Jansson redan i detta skede ska skicka en skrivelse till 

Höganäs kommun angående möjligheter till bidrag. 
10. Förberedelser inför årsmötet i den 23 juli 2007. 

� Följer tidsplan enligt tidigare protokoll förutom att budget skjuts till nästa 
styrelsemöte då tillräckligt underlag inte finns tillgängligt. 

11. Övriga frågor 



� Två av de döda almarna vid Tussan är Vägföreningens ansvar. Styrelsen beslutade 
att Magnus Holmqvist ska ta in anbud från Bräcke Lyft och Transport för 
trädfällning av de almar som står inom Vägföreningens ansvarsområde. 

� Lena Jansson informerade om nuvarande status angående trädfällning vid allén på 
Semestervägen. 

� Angående asfaltering eller ej av Gudan och Rävhallastigen beslutade styrelsen att 
Magnus Holmqvist tar in anbud på Dustexbehandling och sammanställer en 
kostnadskalkyl för att bedöma vilket vägunderlag som är kostnadseffektivast.  

� Överlämning av ny sträckning av Glarhallavägen 
• Inmätning av vägsträckning genomförs av Höganäs Kommun. 
• Intyg gällande vägens tekniska konstruktion tillhandahållas av konstruktören 

och överlämnas till Höganäs Kommun för bedömning. 
• Inspektion av vägens utseende genomförs av Rolf Petersson. 

� Angående Vägföreningens intresse av ”Byastuga” i posthuset så har styrelsen angett 
att man har behov av möteslokal samt arkiveringsutrymme. 

� Lena Jansson informerade om att pågående arbete med ”miljöråd” inom Byalaget. 
12. Nästa möte är den 10 juni kl.9.30 på Rusthållargården. 
13. Mötet som pågick mellan 19.00-22.10, förklarades härmed avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
___________________   _________________  
Dick Staffas    Lena Janson 

  
 

 

 
 

 


