
                                               Arilds Vägförening
                                                                 Styrelsemöte
                                                     Söndagen den 26 april 2009

Lena Janson, ordförande
Rolf Petersson, vice ordförande
Maria Johansson Englund, sekreterare
Magnus Holmqvist, kassör
Ingemar Glave, ledamot
Marie Nordström, suppleant
Magnus Pierrou, suppleant
Krister Thelin, suppleant

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

3. Inkomna och skickade skrivelser
• Offert på asfaltbeläggning samt faktura
• Faktura på julgran
• Faktura på målning av räcken
• Skrivelse till fastighetsägare på Klippvägen ang soptunnor
• Ansökan till Grön Turism Höganäs kommun ang bidrag till 6 soffor och 

3 krukor till en kostnad av 62 820-: ex moms (LJ)
• 25 % av asfalterings kostnad kommer att bidras av kommunen (samtal 

10/3 LJ)
                        

4. Grönområden
• Mötet fastslår den reviderade skötselplanen (bilaga 1)
• Underhåll och målning av räcken är beställt och utfört

                   
5. Inköp av bänkar till Klötesvägen och Busstorget
   
      Mötet ger IG i uppdrag att kontakta tidigare ordförande i vägföreningen för 
      att utröna om Vägföreningen tidigare ansvarat för inköp/installation av 
      bänkar.
      Beslöts att, om vägföreningen tidigare införskaffat bänkar, inköpa nya inom            
      ramen för 50 000 kr. 

6. Uppföljning av vidtagna åtgärder
• skrapning av vägkanter är utförda av Ornatorps Maskinservice AB
• sopningen av gator är ej slutförd
• asfalteringen är utförd. Det har inkommit synpunkter från 

fastighetsägare ang asfaltskanter gränsande mot fastigheter. IG kontaktar 
fastighetsägarna och åtgärdar detta.

• Gula busskuren är sanerad invändigt av kommunen.



7. Kvarvarande ärenden under verksamhetsåret
• Skrivelse till Höganäs kommun ang Klippvägen är ställd den 080829 

skriftligt svar emotses, påminnelse sänds till kommunen skriftligt av LJ
• Vägbulor på Hagavägen, KT föreslår blomlådor istället för vägbulor 

vilket styrelsen undersöker till nästa möte
• Handikapp parkeringen vid hamnen kvarstår

 
8. Ekonomisk redogörelse

• 24 fastighetsägare häftat i skuld till föreningen för innevarande år
• 8 fastighetsägare häftar i skuld till föreningen för 2007-2008
• Ny påminnelse sänds ut
• Ersättningen från if ang fällda träd reserveras i budgeten
• För vinterväghållning reserveras 50 000-:
• Inom budgetramen för asfaltering ryms åtgärder för underhåll av

grusvägar enl. beslutsplan.

9. Frågor till årsmötet
 
      KT får i uppdrag att förbereda motionen som inkom för sent till 2008 års 
      årsmöte.

10. Övriga frågor
• Tisdag 28/4 kommer presidiet från Höganäs kommun att besöka Arild 

för en byavandring tillsammans med byalaget, vägföreningen samt 
hamnföreningen LJ och MN deltar

• Återplantering av träd på Semestervägen kan ej påbörjas innan 
kommunen påbörjar sin del, diskussion med kommunen kommer att 
föras

• IG kontaktar entreprenörer för underhåll av grusvägarna
• Styrelsen ger LJ i uppdrag att diskutera med byaförenigen ang 

julgranskostnad visavi kostnaden för vägföreningens kostnad för
      hemsidan
• Krister Thelin som deltar vid föreningens styrelsemöte för sista gången 

tackar styrelsen och ordförande för de gångna åren. Styrelsen tackar för 
visat engagemang

            
                        11.  Nästa möte. Söndagen den 7 juni kl 10.00

  12.  Mötet som pågick mellan 10.00-12.30, förklarades härmed avslutat

Vid protokollet                                                     Justeras
 



Maria Johansson Englund                                     Lena Janson 


