
Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 2017-10-29

Närvarande : Lena Jansson (LJ) Göran Lock (GL)
Kristina Bergwall (KB) Oliver Werth (OW)
Carl Ove Helgertz (CO)
Magnus Holmqvist (MH)

Anmält förhinder : Bo Hansson (BH)
         Rolf Pettersson (RP)

§1 Mötet öppnas
LJ förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§2 Dagordningen fastställs
Dagordningen fastställs med tillägg (se §10)

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§4 Inkomna och skickade handlingar 

In: En skrivelse  från Elisabeth Colldahl-Jäderström har inkommit med önskemål 
om att föreningen ska röja Kapelltrappan. Denna behandlas under §10.

Ut: LJ har skrivit till Krapperupstiftelsen beträffande ekar som hänger över 
Balderupsvägen. I brevet understryks att detta bör göras kontinuerligt utan 
propå från föreningen.

Ett svarsbrev till den fastighetsägare som i en skrivelse påpekar att en granne 
planterat en bokhäck som inkräktar på allmän mark (GA7) har skickats av LJ. 
Ingen reaktion från den berörda fastighetsägaren har inkommit.

§5 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

a Skrivelse till Höganäs Kommun ang. överföring av GA7

LJ har skrivit och skickat skrivelsen till kommunen angående övertagande av 
GA7. Vi har inte fått någon reaktion och vid närmare undersökning visade det 
sig att skrivelsen inte fått något diarienummer. Detta har nu åtgärdats men 
utan reaktion. Beslut: LJ skriver till kommunens högste politiker och 
tjänsteman och påtalar detta samt begär att få ett svar från kommunen 
och att tid för möte snarast bestäms.

b Badhustrappan

Ombyggnad av trappan är färdig och fakturan föreningen fått ska betalas av 
kommunen. Detta görs på så sätt att bidraget från kommunen reduceras med  
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motsvarande belopp. Dock är trappräcket för lågt och står för långt ifrån 
trappan. Diskuterades att detta ska åtgärdas med bibehållande av stolparna. 
GL skisserar lämplig åtgärd. Beslut: Vi avvaktar offert m.m från smeden i 
Väsby som har fått förfrågan via Tomas Jönsson. Diskuterades även belysning 
i trappan, se nedan §8.

c Västra Lid

Beslutades att RP ska skicka information till Charlotte Laurell som skrivit en 
fråga till föreningen. I övrigt har man grävt längs muren och asfaltering 
kommer att ske våren 2018

d Farthinder längs Nabbavägen

Beslutades på föregående möte att detta skulle genomföras och detta har skett i 
samråd med berörda fastighetsägare. Beslutas : Återstående potthål på vägen 
ska åtgärdas i enlighet med offert från Sydbeläggningar. RP ansvarig.

e Avtal om snöröjning

Föreningen har fått två offerter och den från Ornatorps Maskintjänst har 
antagits. Beslut: LJ ansvarar för kontakt med entreprenören, som vill ha kartor 
och prioriteringsordning av vägarna. Två kontaktpersoner (LJ och RP) 
meddelas också. Grusupplag för snöröjning får läggas på lämplig plats på 
hamnplanen.

f Arilds hemsida

Finns visst missnöje från styrelsen för att denna fortfarande inte är färdig. 
Enligt uppgift skall den dock vara färdig vecka 48 2017. Vi har tidigare 
skickat över föreningens önskemål om innehåll. Beslut : OW skickar 
föreningens önskemål och innehåll till ansvarig för byalagets hemsida.

§6 Grönområden

KB informerade om att ravinen nedanför Bussplatsen inte röjts på flera år. Hon har 
därför tagit in offerter från tre företag om kostnaden för att göra denna röjning. Två 
av dessa företag har återkommit och kostnaderna innebär att budgeten kommer att 
överskridas eftersom detta inte var förutsett. Beslut: KB kontaktar kommunen för 
att försöka fördela kostnaden på ett lämpligt sätt mellan vägföreningen och 
kommunen. Lägsta anbudet, från Leif Andersson Bräcke, antages.

 
§7 Lagning av grusvägar och potthål på asfalterade vägar

Översyn av våra grusvägar har gjorts och potthål behöver lagas.på bl a Gudan och 
Rävhallastigen. Under våren 2018 läggs en hög med grus längst ner på 
Tordönsvägen för eventuellt ytterligare åtgärder. Beträffande Nabbavägen, se §5d 
ovan. Beslut: Ornatorps Maskintjänst anlitas för lagning av potthål på grusvägarna.
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§8 Pollare till Bahustrappan

Det har förberetts för fyra pollare längs trappan, av dessa är endast en finansierad. 
Eventuellt kan de återstående finansieras i samband med byggande av bastu, viss 
finansiering av detta kan eventuellt kopplas till Skånetrafiken då WC ska byggas vid 
bastun.

§9 Ekonomi och bankgiro

Ekonomin är bra och i enlighet med budgeten. Vissa eftersläpande avgifter har inte 
inkommit, MH har skickat påminnelse till berörda fastighetsägare.

Kassan är god och under kontroll.

Föreningen har nu fått bankgiro.

§10 Beträffande brevet från  Elisabeth Colldahl-Jäderström konstaterar styrelsen att 
området inte är allmän platsmark utan kvartersmark och att detta därmed inte ligger 
under föreningens ansvar. Beslut: LJ skriver svar i enligt med ovan.

Framtida bebyggelse på Flundrarp 4:136 innebär att vägen till detta inte bekostas av 
föreningen utan av berörda fastighetsägare. Även förrättningskostnaderna ska 
betalas av dessa. MH är ansvarig.

Vägen vid tennisbanan. Asfaltering pågår och detta görs av kommunen.

Bastuprojektet som drivs av Byalaget. Arbete pågår med att hitta lämplig plats. 
Alternativen är vid Tussan, på Hamnen eller vid gamla Badhuset. 

§11 Tid för nästa sammanträde : söndagen den 21 januari 10.00
Lokal : Rusthållargården

§12 Mötet avslutas
LJ förklarar mötet, som pågått mellan klockan 10.00 och 13.00, avslutat

Vid protokollet:

Carl Ove Helgertz, sekreterare                   Lena Jansson, ordförande
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