
                                                 Arilds vägförening 
                                                                             Styrelsemöte   
                                                              Tisdagen den 26 augusti 2008 kl.19.oo 
                                                                             Posten i Arild 
Närvarande: 
Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Maria Johansson Englund, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör 
Ingemar Glave, ledamot 
Marie Nordström, suppleant 
Magnus Pierrou, suppleant 
 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 

2. Morgan Brodd, Vägföreningens revisor, är särskilt inbjuden för en diskussion om hur 
man hanterar investerings/underhållsfond i ekonomihanteringen. 

 
3. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
4. Inkomna och skickade skrivelser 

*Ang. trädfällningen på Semestervägen har skrivelse inkommit från fastighetsägarens 
försäkringsbolag. 
 
*Faktura har inkommit från Höganäs Kommun för gränsvisning gällande fastigheter 
på Klippvägen i samband vid vägbreddning. 
 
*Information från fastighetsägare 1:49 Flundrarp som avser att göra en infart till 
fastigheten från Nedre Glarhallavägen. 
 
*LJ har i skrivelse till Höganäs Kommun ansökt om bidrag för fortsatt 
asfalteringsplan. 

 
5. Uppföljning av åtgärder 

*Sopning. Kvarstår 2 gator som inte är sopade. Leif Andersson, Bräcke Lyft & 
Transport har fått i uppdrag att genomföra sopning av dessa gator eftersom Cliftons 
maskiner inte klarade detta. 
 
 Clifton kommer inte att fakturera Vägföreningen för sopning våren 2008 pga. det 
dåliga resultatet. 
 
*Klippvägen. Skriftlig information till fastighetsägarna ang. sophämtningen kommer  
att meddelas vid personligt besök, RP och IG ansvarar för detta. 
 
*Glarhallavägen. RP ansvarar för att ett dokument uppförs för Vägföreningens 
övertagande av vägen. 
 
*Vägskyltar. Nya skyltar är beställda och kommer att sättas upp i Arild av Leif 
Bräcke. 
 



*Ny anslagstavla kommer att monteras på Posten av IG 
 
*Grönområden. Kontakt tas med ansvarig för skötsel av grönområdena för genomgång 
av skötselplanen. Ansvarig MP. 
*Inventering av fastighetsägare som ska kontaktas. Ang. siktskymmande häckar och 
buskage kommer Kommunens konsult i frågan att ta kontakt med berörda 
fastighetsägare i Arild. 
 
*Spolning av brunnar. MH tar kontakt med Sydspol för slamsugning av brunnar. 
 
*Krav till fastighetsägare som häftar i skuld till Vägföreningen. Utskick till de 
fastighetsägare som inte betalat vägföreningsavgift är gjord. MH följer upp detta. 

 
6. Verksamhetsplan 

LJ uppmanar styrelsen att till nästa möte förbereda sig inför arbetet med 
verksamhetsplanen. 

 
7. Styrelsemöten hösten 2008. 

2008-09-23, 2008-10-22, 2008-11-25 
 

8. Mötet, som pågick mellan 19.00 - 22.oo, förklarades härmed avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                                 Justeras 
 
-------------------                                                                ------------------ 
Maria Johansson Englund                                                Lena Janson 
       

 
 
 

 


