Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 2018-01-21
Närvarande : Ordinarie ledamöter :
Lena Jansson (LJ)
Carl Ove Helgertz (CO)
Magnus Holmqvist (MH)
Rolf Pettersson (RP)

Suppleanter :
Bo Hansson (BH)
Göran Lock (GL)
Oliver Werth (OW)

Anmält förhinder : Kristina Bergwall (KB) (ord ledamot)

§1

Mötet öppnas
LJ förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§2

Dagordningen fastställs
Dagordningen fastställs med tillägg (se §11). Till ersättare för KB som anmält
förhinder utsågs GL.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Inkomna och skickade handlingar
In: En skrivelse från Göran Lengqvist ägare till Flundrarp 1:135, Tordönsvägen
9 A , har inkommit där fastighetsägaren inte vill vara med i AVF eftersom föreningen
inte satt upp något farthinder i korsningen Nabbavägen - Tordönsvägen. Styrelsen
menar att frågan är utredd 2008 (se protokoll) och att detta är utrett bland annat med
en trafikmätning. Enligt denna menade Höganäs trafikavdelning (Lindh) att
farthinder inte var motiverat. Enligt styrelsen är därmed frågan utagerad och
eftersom fastigheten är medlem i Flundrarp GA:7 är utträde inte möjligt.
Beslut : CO får i uppdrag att svara fastighetsägaren.

§5

Uppföljning av tidigare fattade beslut
a

Kontakter med Höganäs Kommun angående överföring av GA:7
Vid kontakter med kommunen har framkommit att politikerna är positiva till
ett övertagande. Styrelsen förväntar sig inbjudan till förhandlingar och vi
måste ha skriftliga svar på våra frågor senast 31 mars. Det är viktigt med
arbetsgrupp(er) enligt de beslut som fattades av stämman i juli 2017. Det bör
snarast tas fram vilka som är intresserade av att deltaga i dessa arbetsgrupper
från föreningens medlemmar.
Beslut enligt tidigare : LJ och MH förhandlar med kommunen.
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§6

b

Västra Lid
De önskemål som Charlotte Laurell framfört kan inte Vägföreningen
tillmötesgå eftersom Föreningen inte kan göra några individuella
anpassningar.
Beslut : RP meddelar Charlotte Laurell

c

Inkomna klagomål om höjden på farthindren på Nabbavägen
Flera klagomål har inkommit på höjden på de nya farthindren. Det farthinder
i byn som redan finns är betydligt lägre och mindre brant.
Beslut : RP undersöker vilka tekniska regler som gällde när de gamla
respektive nya farthindren anlades. Eventuellt måste de nya farthindren
justeras

d

Hemsidan
Denna är fortfarande inte färdig trots påstötningar. Mats Mjörnemark från
Byalaget har inbjudit till möte som ej blivit av.
Beslut : OW och MH levererar uppgifter om vad Vägföreningen vill ha med
på hemsidan (gamla stämmoprotokoll m m). Det enda Vägföreningen i
övrigt kan göra är att framföra önskemål om att hemsidan ska bli färdig
snarast

e

Flundrarp 1:35, faktureringsadress
Enligt fastighetsägaren kommer fakturor m m från Vägföreningen till fel
adress trots att det står rätt adress i registret.
Beslut : OW kollar upp vad detta beror på.

Badhustrappan
a

Räcket
Vi har inte fått någon offert men i brev uppskattas kostnaden till 25.000:dock vill man göra det på löpande räkning. Vi kollar upp med ytterligare som
kan genomföra detta.
Beslut : OW kollar upp med smeden i Väsby och Höganäs Verkstad och ber
dessa inkomma med offerter.
Vi undersöker även om översta trappsteget mot kioskerna utanför
Rusthållargården kan åtgärdas. Vi avvaktar med detta till våren.

b

Namnförslag / plakett
Förslag har inkommit att namnge Badhustrappan efter Ove Dahlén som
nyligen gått bort. Styrelsen anser i stället att en plakett med hans namn bör
placeras vid Peringen.
Beslut: GL får i uppdrag att ta fram förslag på plakett och lämplig
textutformning. LJ kommunicerar med familjen när text och övrig utformning
finns framtaget.
Från Höganäs kommun har styrelsen fått godkänt på föreslagna namn till en
gränd och en stig.
Beslut: RP beställer skyltar och ser också till att beställa en rättstavad
skylt till Balderupsvägen.
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c

Pollare till Badhustrappan
Styrelsen anser att trappan är farlig och inte kan användas då ingen belysning
finns. Kommunen har hittills varit kallsinnig till detta.

Beslut : Vi tar upp frågan igen med kommunen när vi träffas för att diskutera
övertagande av GA:7. LJ och MH
§7

Åtgärder för att handikappanpassa Busshållplatsen
Kommunen har vänt sig till styrelsen för att diskutera detta ämne. GL har tagit
fram skisser till hur detta kan göras och dessa skickas över till kommunen och
Skånetrafiken.
Beslut : GL översänder skisserna till dessa.

§8

Fibernedläggning
a

Besiktning av vägarna
Beslut: Besiktning av våra vägar bör utföras av Höganäs kommun eftersom de
omsider eventuellt ska överta vägföreningens ansvarsområde.
Besiktning bör ske snarast. RP ansvarig

b

Beslut om tillåtelse att gräva i våra vägar till Höganäs Energi
Styrelsen ger Höganäs Energi tillstånd men vill ha ett avtal som reglerar
intrångsersättning, besiktning före respektive efter grävningsarbeten. Ansvarig
är RP.
Brevutkast har formulerats av BH och skickas vidare till Höganäs Energi.
Ansvarig är LJ

§9

Grönområden
Punkten utgår delvis eftersom KB ej är närvarande. Beträffande den röjning av
ravinen som diskuterades på föregående möte har framkommit att kommunekologen
vill träffas.
Beslut : Ansvarig är fortsatt KB

§10

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god och följer budgeten. Diskuterades ett fåtal fastighetsägare
som ännu ej betalat och beslutades att dessa fordringar ska överlämnas till
Kronofogdemyndigheten för fortsatt hantering.
Beslut: MH får i uppdrag att se till att överlämna de inbetalningar som ännu ej
inkommit tros upprepade påstötningar till Kronofogden.

§11

Övriga frågor
En fastighetsägare på Gudan har problem med vattenavrinning från sin tomt. Vid ett
informellt möte mellan honom och GL diskuterades detta. GL gav då tillstånd till att
avrinning kunde ledas över GL:s mark till den där befintliga bäcken.
Beslut: Styrelsen har däremot inte accepterat att på något sätt finansiera
detta.
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En fastighetsägare på Glarhallavägen har problem med att vatten ansamlas i gatan
utanför tomten med påföljd av att vatten rinner in på deras tomt. Detta är ett svårlöst
problem då det finns en sänka i vägen och inget avlopp.
Beslut : OW kollar detta och försöker hitta förslag till tekniska lösningar.
§12

Tid för nästa sammanträde : söndagen den 11 mars 10.00
Lokal : Rusthållargården

§13

Mötet avslutas
LJ förklarar mötet, som pågått mellan klockan 10.00 och 14.00, avslutat
Vid protokollet:

Carl Ove Helgertz, sekreterare

Lena Jansson, ordförande
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