
                                       Arilds Vägförening 
                                               Styrelsemöte 
                                                    Söndagen den 8 Mars 2009 
 
Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Maria Johansson Englund, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör 
Ingemar Glave, ledamot 
 
Anna Andersson, punkt 11 
 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

3. Inkomna och skickade skrivelser 

Brevväxling med If angående trädfällningen på Semestervägen är 
avslutad, ersättning för träden är vägföreningen tillhanda. 

                                Skrivelse från REV ang. länk till vår hemsida (MH och IG). 
 Ändringar i stadgarna från årsmötet är registrerade hos Lantmäteriet. 
                        

4. Grönområden 

Underhåll/målning av räcken (LJ) 

 

5. Inköp av nya bänkar till Klötesvägen och Busstorget 

LJ kontaktar Höganäs kommun för ansökan hos Grön kvalitetsturism 
ang bidrag till detsamma. 

 
6. Uppföljning av åtgärder 

 
Avtalet om övertagandet av nya sträckningen av Glarhallavägen är 
undertecknat och färdigt. Kopia till Lantmäteriet (LJ) 
Skrapning av vägkanter, IG har varit i kontakt med berörda 
fastighetsägare, Vägföreningen utför och fastighetsägare betalar. 
Underhåll av gula busskuren, MJ har varit i kontakt med kommunen som 
lovar se över underhållet. 

 
7. Skötselplan för grusvägar antogs. 

8. Sopning våren 2009, v 17-18 LJ begär offert från Clifton samt Sydspol 

eller annan lämplig entreprenör. 

9. Asfaltering 2009, skriftlig offert begärs in samt kontakt med kommunen 
ang bidrag, LJ uppdras fatta beslut inom ramen för budgeterat 220 000: -    

                                                                           
10. Ekonomisk redogörelse MH 



Av krav till fastighetsägare som häftar i skuld återstår 9000: -, ny 
påminnelse, därefter lämnas ärendet till kronofogden. 
 
 

 
11. Genomgång av skötselområden med Anna Andersson 
 

Förtydligande och revidering av skötselplanen med Anna A. Nytt 
avtalsförslag tas fram av Anna och lämnas till LJ. Karta över 
skötselområden ordnas av MH till Anna. 

 
 

12. Övriga frågor 
 
Frågor ang avstyckade fastigheters andelstagande. Vägföreningen äger 
inte frågan utan den är Lantmäteriets. Det vanliga är dock att om en 
fastighet, med högre andelstal än ett, styckar av tomter/fastigheter så 
reduceras stamfastigheten med motsvarande tal som den nya fastigheten 
ålägges. 
Klippvägen. Problem kvarstår med sopkärl uppställda felaktigt samt 
felparkerade bilar, LJ författar skrivelse till berörda fastighetsägare. 

 
13. Nästa möte: söndagen den 26 april kl. 10.00 

14. Planering fram till årsmötet som äger rum den 20 juli är följande: 

Styrelsemöte den 7 juni 

Bokslut och verksamhetsberättelse till revisorerna den 19 juni 

Samtliga handlingar klara för tryckning den 26 juni 

Utskick med kallelse sänds iväg den 3 juli 

15. Mötet som pågick mellan 10.00-13.30 förklarades härmed avslutat. 

 

 

 

 

                            Vid protokollet                                                      Justeras 

 

                             Maria Johansson Englund                                     Lena Janson 

  


