
 
  

Utgåva/Giltig fr.o.m. 

2017-05-08 

Reg. nr 

 

Sida 

1 

Dokumentnamn: 

Styrelsemöte 

Utarbetad av: 
GE 

Fastställd av: 

Monica Oldsberg 

 

 

 

Styrelsemöte nr 1. den 8 maj 2017 

Plats: Sjöhem 

Närvarande:  Monica Oldsberg 
 Gabriella Brunlid 
 Lotten Helgertz 
 Mats Mjörnemark 
 Marianne Garsten 
 Cathrine Lundgren 
 Göran Elsmén 

1. Konstituerande av styrelseposter 

Efter en inledande presentation av styrelsemedlemmarna konstituerades 
styrelsen inför verksamhetsåret 2017–2018 enligt följande: 

 Monica Oldsberg, ordförande 
 Lotten Helgertz, vice ordförande 
 Göran Elsmén, sekreterare 
 Henrik Alffram, kassör 
 Mats Mjörnemark, informatör 
 Gabriella Brunlid, ledamot 
 Björn Widell, ledamot 
 Marianne Garsten, suppleant 
 Cathrine Lundgren, suppleant 

Bilaga 1. Firmateckning Arilds Byalag 
förvaltningsår 2017 

Bilaga 2. Roller inom Arilds Byalag 

2.  Ekonomi 

Förutom att vara firmatecknare för Arilds Byalag ges ordförande mandat till vårt 
bankkonto att parallellt med kassören även kunna utföra betalningsfunktioner av 
leverantörsfakturor. 

3.  Simbassäng, simskola, sommararbetare 

Bassängen ägs idag av Höganäs kommun. 1994 träffades ett avtal mellan Arilds 
byalag och Höganäs kommun omfattande drift och skötsel av anläggningen, 
avtalet gäller men har aldrig blivit reviderat eller omförhandlat. 



Hela bassängbadanläggningen är idag i stort behov av underhållsåtgärder och 
upprustning både gällande själva vattenbassängen som tekniska installationer. 

Simbassängen är enligt vår uppfattning en del av Höganäs kommuns vision 2016 
” att mötas kring upplevelser i kommunen”, då den utgör en viktig samlingsplats i 
Arild för barnfamiljer och turister och att det genom Arilds byalag försorg varje 
sommar bedrivs en väldigt populär simskola för många barn. 

Vid diskussioner med tjänstemän inom kommunen får vi uppfattningen att man är 
osäker på vem som är fastighetsägare, vilken förvaltning som ansvarar för dessa 
frågor och den framtida ambitionen med ägandet av bassängen. 

Vi avvaktar nu besked från Höganäs kommun för samtal om bassängens framtid. 
Ansvariga Monica och Göran. 

Bilaga 3. Verksamhetsavtal angående utomhus 
bassängbad i Arild (Arbetskoncept) 

Diskussioner pågår med Helsingborgs Simsällskap att bedriva simskola och 
märkestagning under sommaren 2017. Simskolan skulle i så fall starta måndagen 
efter midsommar. Helsingborgs simsällskap ansvara för anmälningar, 
genomförande och allt övrigt kring simskolan. Preliminär simskoleavgift – 900 kr 
per elev. Byalagets del är 10% av intäkterna. 

I samband med årets utskick av medlemsbetalning kommer även möjligheten att 
säsongsbetala en familjeavgift för simbassängen att finnas. 

Swishskylt sättes upp vid simbassängen för direktbetalning av bad. 

Vi har fått en förfrågan från NUDIE JEANS att vid ett internt företagsevent i Arild 
den 8 juni abonnera bassängen. Styrelsen positiv, men tveksamt om anläggningen 
är i badskick. Monica håller i kontakterna. 

4.  Klippning, röjning grön kvalitetsturism 

Arilds byalag erbjuds från Höganäs kommun möjligheter att under tre veckor 
kostnadsfritt utnyttja en sommarjobbare 6 timmar per vardag. Vill vi utöka tiden 
kommer vi att faktureras en timkostnad. Uppdraget gäller bl. a. den daglig tillsyn 
av bassänganläggningen under öppettiderna. Parallellt lägger Mats ut en förfrågan 
på vår hemsida med hänvisning till Göran för detaljer i uppdraget. 

Ett enkelt upphandlingsunderlag för skötsel av gräsytor tas fram. Ansvarig Göran. 

Styrelsen diskuterade att lämna allt ansvar för lekplatsen vid Blossalyckan till 
kommunen eller gemensamhetsanläggningen GA:10. 

Skylt för hundförbud under badsäsongen vid Lockens badplats införskaffas. 

5. Årets aktiviteter/ansvariga 

Datum Aktivitet Ansvarig 

13 maj Allmän städdag omfattande: 

 Storstädning, gräsklippning mm vid bassängen 

 Strandlinjen 

Göran och 
Mats 



 Målning av trappa ner till svensmalen  

 Målning av Victors kiosk 

 Rengöring av parkbänkar 

 Enklare genomgång av Lekplatsen 

14 juni Höganäs musikkår spelar på hamnplan, kl. 19.00  

12 juni Badbassängen öppnar för säsongen  

24 juni Traditionella midsommaraktiviteter 

 Detaljplanering nästa styrelsemöte 
 Gabriella tar kontakt med Kristina Bergwall för 

informationsöverföring. 

Gabriella 

26 juni alt. 
03 juli 

Preliminär start för simskolan 

 Genomförs av Helsingborgs Simsällskap 

Monica 

22 juli Arildsdagen  

 Detaljplanering nästa styrelsemöte 
 Loppisen fortsätter, viktigt med barnaktiviteter, 

övriga föreningar inbjuds att delta i dagen 

Björn och 
Marianne 

14 juli alt. 
21 juli 

Preliminär avslutning av simskolan  

Ej klart Byalagets afton  

Ej klart  Föredragsaftnar meddelas senare  

5 
november 

Spelman på taket Malmö Opera Kristina 
Bergwall 

10 
december 

Adventsvandring Sverker 
Johansson 

6.  Hemsida 

Arbete pågår med den slutliga utformningen av vår nya hemsida, till dess finns en 
aktiv interimslösning på www.arild.se. Mats ansvarar för information som måste 
publiceras och återkommer kring utvecklingen av hemsidan. 

Rutiner och publicering av dokument från Arilds Vägföreningen klart, återstår hur 
rangering av informationsmaterial från Arilds Hamnförening ska lösas.  

7.  Utskick 

Beslut: Hemsidan ska inte användas för utskick eller marknadsföring av 
kommersiell karaktär 



8.  Permanent skylt vid infarten 

Permanent vägskylt liknande den som sitter vid infarten till Brunnby kyrkby har 
länge diskuterats. Mats återkommer. 

9.  Gåva Bo Folkvi 

Hänskjuts till nästa styrelsemöte 

10.  Övriga frågor 

 På förfrågan från Lars Ahlgren att bilda en speciell miljögrupp inom Arilds 
byalag hänvisar styrelsen att kontakt tas med Göran Lock. Monica återkopplar 
till L. Ahlgren. 

 Strand Hotell har fått frågan att överta den klassiska ”Fredagsölen”. Monica 
återkommer 

 Styrelsen tackar och avböjer möjligheten att delta i bevarandet av 
Himmelstorpsgården 

 Representant från Länsstyrelsen bjuds in vid ett styrelsemöte i höst. 
 Byavandring med politiker, tjänstemän och övriga föreningar är planerat till 

den 14 juni 

11.  Nästa möte  

 Onsdagen den 7 juni kl. 18.00 

Dagordning: 

 Byavandringen den 14 juni 
 Gåvan från Bo Folkvi 
 Arildsdagen 

Plats: Sjöhem 

Vid pennan 

Göran Elsmén, sekr. 

 


