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1. Kallelse till mötet har gått ut i vederbörlig ordning varpå ordföranden förklarade mötet 
öppnat. Föregående protokoll 2009-08-23 godkändes efter en smärre ändring. 

2. Bräcke Lyft och Transport AB har överlämnat en ny offert avseende vinterunderhållet. 
En mindre höjning av den fasta delen till 17 300 kr samt  595 kr/tim som rörlig kostnad 
(moms tillkommer på samtliga priser) godkändes av mötet. 
- Från Höganäs kommun har vi erhållit en check på 24 406 kr som del av vår kostnad 

för bänkarna som utplacerades i våras. 
- Från Lantmäteriet har inkommit en skrivelse avseende 4 fastigheter, som kommer 

att byggas på tomten 1 Flundrarp 1:77. Föreningens position är att sophämtningen 
inte redovisats på ett tillfredsställande sätt, vilket har påtalats. 

- Skrivelse till Höganäs Kommun betr. den icke lösta sophämtningssituationen på 
Klippvägen (vändplan) har ännu inte besvarats. Påstötning har skett från vår sida. 

3. Ny märkning av parkeringsplatser inkl. handikappsplatser har skett på Tussan samt 
vid Sjöhästens redskapsbod. Parkeringsplatsen på hamnen bör ha tydligare skyltning 
vad som gäller för husvagnar och husbilar. RP undersöker. 
- Problemet med den förhöjda vägbeläggningen (pga ny asfaltering) vid aktuell 

fastighet har ännu inte klarlagts. RP kommer att ta en ny diskussion med 
Sydbeläggningar.  

4. Dagvattenbrunnarna i Arild kommer att slamsugas av Sydspol i höst.(MH beställer) 
De identifierade ”problembrunnarna” vid Store Kals väg samt Nabbavägen kommer då 
att särskilt åtgärdas medelst tryckspolning. 

5. Beslöts att vi skall söka om medel för asfaltering av Nabbavägen fram till Skärets 
jurisdiktion. LJ utsågs till föreningens ombud. 



6. Verksamhetsplanen och skötselplan för grönområden och stigar för 2009 – 2010 
godkändes efter diskussion och korrigeringar.  

7. LJ skall tala med ägaren till Krapperup 14:122 vad beträffar stigen mot havet från 
Strandhagsvägen.  

8. Redovisning av de fastighetsägare som häftar i skuld till föreningen kunde inte ske pga 
ett datorhaveri. Flyttat till nästa möte. MH 

9. Utdebitering av verksamhetsårets avgift till föreningen kunde av samma skäl som P.7 
inte redovisas. Flyttat till nästa möte. MH 

10. Mölle vägförening har kontaktat vår förening liksom flera andra i kommunen för att 
tillsammans ta upp frågor som kan vara av gemensamt intresse att diskutera med 
Höganäs Kommun. Detta kan gälla det generella bidraget för vägunderhåll samt 
asfaltering m.m. Vi beslöt att delta i dessa förhandlingar. LJ och RP  

11. Nästa möte 2010-02-07 kl.10.00 
12. Mötet som pågick mellan kl.10.00-1230 förklarades avslutat. 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:                                                                    Justeras 
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