
                                    Arilds Vägförening 
                                            Styrelsemöte 
                                          Söndagen den 23 augusti 2009 
 
 
Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Maria Johansson Englund, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör 
Ingemar Glave, ledamot 
Ove Dahlén, suppleant 
Bo Hansson, suppleant 
Marie Nordström, suppleant 
 
 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

3. Inkomna och skickade skrivelser 

• Fakturan på de nya bänkarna är sänd till Höganäs kommun Grön Turism som bilaga 

till ansökan om bidrag som insänts i mars 2009.  

• Faktura gällande hemsidan har inkommit från Byalaget. 

• Faktura från Anna Bräcke t.o.m. juni 2009  

• 2 ex av Boel Marteleurs bok om Arildlegenden är inköpta, ett gavs som tack till 

kommunalrådet Ulf Mohlin vid årsmötet 

• LJ har varit i kontakt med länsstyrelsen ang stigen Strandhagen-Röda Hallar i enlighet 

med uppdrag till styrelsen från stämman 2009. 

4. Uppföljning av åtgärder       

• Slamsugning av brunn på Store Kals väg är gjord 2 gånger 

• Mötet beslutar att RP och IG ska utforma underlag till en skrivelse till Höganäs 

Kommun ang. de brunnar som ej fungerar problemfritt samt vägar utan brunnar. 

5. Verksamhetsplan för 2009-2010 

• LJ undersöker möjligheter för bidrag från Vägverket för asfaltering av Nabbavägen 

• Alla avtal och överenskommelser ska ha skriftliga offerter. 

• Vid arbeten där kostnaden förväntas överstiga 100 000:- ska minst 2 anbud 

införskaffas. 

• Växtlighet på fastigheter som utgör hinder för renhållningsfordon o.d. ska åtgärdas av 

fastighetsägaren. 

• MN reviderar skötselplanen av grönområden utifrån prioriteringsplanen. 



• LJ reviderar verksamhetsplanen. 

6. Övriga frågor 

• RP samt IG undersöker med Sydbeläggningar om det går att ta ner vägkant mot 

aktuell fastighet ca 25 cm utan att det medför ökad risk för att vatten rinner in på 

fastigheten vid regn. 

• LJ informerar om möte med samtliga föreningar i Arild där Marta Westin Krapperups 

Teater deltog för berätta om planer på ett teater projekt som kommer att uppföras i 

hamnen juli månad 2010. Vägföreningen måste särskilt bevaka att 

parkeringssituationen löses på ett ändamålsenligt sätt. 

• Underlag från Bräcke ang. vinterväghållningen 2009-2010 begärs in 

• MH redovisar vid nästa möte de fastighetsägare som häftar i skuld till föreningen. 

7. Styrelsemöten 2009 

• Söndag 18 oktober kl. 10.00 

• Söndag 29 november kl. 10.00 

8. Mötet som pågick mellan 10.00-13.00 förklarades avslutat 

 

 

 

Vid protokollet                                                                              Justeras 

 

 

 

Maria Johansson Englund                                                              Lena Janson 


