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Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Dick Staffas, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör. 
Madeleine Enhörning, suppleant 
 
1. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
2. Genomgång av föregående mötes protokoll 
3. Inkomna och skickade skrivelser 

� Arilds vägförening har informerat Naturvårdsverket om fällande av björkar vid Mor 
Bengtas väg 

� Skrivelse har inkommit från Rolf Lundgren där det anmodas att Vägföreningen 
snarast antar offert från TJ Entreprenad gällande breddning av Klippvägen. Styrelsen 
beslutade att behandla frågan om breddning av vägen i samband med anläggande av 
vändplan. 

� Skrivelse har inkommit från Höganäs Kommun för att Vägföreningen ska yttra sig 
om bygglov angående utfyllnad och byggande av stödmur vid fastighet 1:160 och 
1:161 längs med Klippvägen. Vägföreningen har inget att invända så länge som det 
inte innebär några störningar för framtida breddning av Klippvägen och anläggning 
av vändplan 

4. Uppföljning av åtgärder: 
� Övertagande av Övre Glarhallavägen 

• Intyg gällande vägens konstruktion ska finnas men har ej kommit 
Vägföreningen till del ännu. Rolf Petersson har genomfört inspektion av 
vägens utseende och kommer bifoga den dokumentationen tillsammans med 
intyget som skickas till Höganäs Kommun för bedömning. Styrelsen 
beslutade att Rolf fortsättningsvis ansvarar för övertagande av vägen.  

� Vändplan vid Klippvägen 
• Angående frågan om den halva vändplanen vid Klippvägen som numera är 

en del av fastighet 1:165 beslutades att ge Krister Thelin i uppdrag att driva 
frågan vidare i samråd med Magnus 

� Björkarna vid Mor Bengtas väg 
• Kontakt är tagen med Bräcke Lyft och Transpor för fällning av träden.  

� Nedtagning av almarna vid stranden mellan Västra Lid och Tussans badplats  
• Kontakt är tagen med Bräcke Lyft och Transpor för fällning av träden. 

5. Översyn av trafiksituationen i Arild. 
� Styrelsen beslutade genomföra hastighetsmätning på Nabbavägen och Hagavägen 
� Åtgärder gällande Strandgårdsallén 

• Beslut togs att enkelrikta vägen 
• Träden i allén står inom tomtmark och är inte Vägföreningens ansvar 
• Breddning av vägen ej möjlig, eftersom man då måste ta tomtmark i anspråk 



� Angående enkelriktning av St. Arilds Väg och parkeringsfrågor behövs en samlad 
genomgång för att bedöma helheten inom Arild. Styrelsen avvaktar denna innan 
beslut om enskilda åtgärder tas.  

� Rolf Petersson fick i uppdrag att kartlägga den nuvarande trafikskyltning inom 
Vägföreningens område. 

� Angående traiksäkerhetshöjande åtgärder vid Nabbavägen diskuterades möjligheten 
med enklare åtgärder i form av stolpar för att avgränsa vägbanan. 

6. Årsmötet 2007-05-29 
� Lena Janson presenterade utkast till verksamhetsberättelse. Eventuella synpunkter 

skall ges senast den 15/6.  
� Magnus Holmqvist gick igenom bokslut och förslag till budget 2007-2008.  
� Kallelse till årsmötet 

• Magnus ansvarar för distribution. 
• Skötselplan och verksamhetsplan läggs på hemsidan. 
• Lena sammanställer kallelse till årsstämma. 
• Inga inkomna skrivelser finns till årsstämman. 

7. Övriga frågor 
� Inga övriga frågor behandlades 

8. Nästa möte 
� Nästa styrelse kommer att bli efter Vägföreningens ordinarie stämma. 

9. Mötet som pågick mellan 9.30-13.30, förklarades härmed avslutat. 
 

 
 

Vid protokollet   Justeras 
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