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1. Valberedningen
Genomgång av läget i mandatperioden för styrelsen. Inför årsmötet kan det bli
aktuellt med nyval av minst tre nya styrelseledamöter.
Vidare ska nämnas att i stadgarna för byalaget finns inte reglerat hur
valberedningen tillsätts eller dess arbetsformer. Förslag till stadgeändring
kommer. Ansvarig Göran.
2. Föregående m ötesprotokoll
Planerade träffen med länsstyrelsen kring Kullaberg skjuts fram till våren 2018.
Därefter godkändes föregående protokoll.
3. Ekonom isk rapport





Fler medlemmar är en hög prioriterad uppgift inför 2018, där tydliga fakturor
ska skickas ut.
Bidrag för grön turism2018 inte fakturerad. Beslut att ansöka om 4000 kr.
Resultatrapporten är svår att läsa, behöver tydliggöras så att så att rätt
aktivitet harmoniseras med rätt kostnadsslag.
Huvudpunkt nästa styrelsemöte - Budget 2018.
2018.

. / Bilaga: Ekonomisk rapport 29 jan

4. Rapport från m öte m ed kom m unen
Den 9 januari 2018 träffade Monica och Göran Höganäs kommun (Peter
Schölander) för en övergripande diskussion hur kommunen ser på framtida
satsningar i Arild.
Bl.a. diskuterades:




Protokoll senaste byavandring 14 juni 2017.
Byahus, samlingslokal
Kommunikation, skolbuss, säkra cykelvägar, sommarbuss Arild-Mölle










Senior-/ äldreboende
Hamnen, ny offentlig toalettbyggnad
Gatubelysning, fibergrävning
Simbassängen/badplatser, juridiskt ägande, framtida driftavtal
Länsstyrelsen/Skåneleden genom Arild.
Blossalyckan
Bastuanläggning
Allmänna vegetationsytor, kioskområdet.

Peter Wittander, fastighetentreprenör, Höganäs som nu bygger trygghetsboende
i Jonstorp är även intresserad av Arild – bjuds in till styrelsemöte. Ansvarig
Monica.
5. Rapport m öte bassäng
I samband med tidigare diskussioner och översända minnesanteckningar från
möte med Höganäs kommun kring bassängens framtid väntar vi på
reaktion/återkoppling från Jacob von Post gällande; hur det formella juridiska
ägandet ser ut idag.
Överenskommelsen den 8 juni 2017 angående kostnader för reparation/underhåll
av simbassängen är nu löst. Återstår nu att kommunen genomför en
statusbesiktning av den tekniska anläggningen. Påminnelse och nytt brev skickas
till kommunen. Ansvarig Göran.
Beslöts att ta fram ett arbetskoncept till hur en speciell undersektion ”Arilds
simbassäng” skulle kunna utformas med ansvar för driften. Ansvarig Göran och
Gabriella.
6. Rapport belysning.
Följande grundläggande utgångspunkter för val av ny gatubelysning i nedre Arild
har under hösten framförts till kommunen:











Omfattning: Centrala Arild, ca 52 armaturer
Byte krävs på grund av bl. a. höga energikostnader
Fokus på park- och stadsbelysning – inte gatu- och vägbelysning – som har
andra krav
Möjligen kan befintliga stolpar behållas, dock bör målade eller sneda
riktas/bytas ut mot galvaniserade som inte kräver framtida underhåll
Modern LED ljuskälla – möjliggör en energibesparing på ca 70–80%
Max färgtemperatur 3000 Kelvin (tidigare begreppet ”varmvit ton”)
Armaturljusflöde <2000 lumen
Armaturer ska utrustas med väldigt tydligt bländskydd
Såväl asymmetrisk som symmetrisk ljusfördelning kan tillämpas – men är
platsberoende
Testarmatur monteras under vintern 2017/2018. Den som idag är
uppförd strax ovanför hamnen, är av märket Fagerhult Verda (en
asymmetrisk variant som delvis bländar).

Enligt
e-post
från
Viktoria
Enoksson,
landskapsarkitekt
samhällsbyggnadsförvaltningen, Höganäs kommun den 5 resp. 6 februari 2018;
Jag tänkte bara meddela att vi har valt att gå vidare med ert alternativ Verda
från Fagerhult för bytet av belysningen i Arild.
Belysningen är beställd och kommer att monteras i samband med fiberarbetet. Vi
har även beställt avbländningsskydd som kan monteras där så krävs.

7. Mall för m edlem sförteckning.
Med hjälp av korskörning från vägföreningens e-postadresser har det
konstaterats att ca 80 adresser saknas i byalagets register. Dessa kan bedömas
som potentiella medlemmar och ska ingå i årets utskick av medlemsfakturor. (obs
personer skrivna på t.ex. Blossalyckan ingår inte)
Nytt förslag till struktur med innehåll av ny medlemsförteckning ska vara klart till
v6. Ansvarig Mats.
Medlemsfakturor skickas ut under februarimånad.
8. Hem sida.
Styrelsen beklagar den långa tiden för framtagning av ny hemsida – men
strukturen är nu klar och sjösätts under februari månad 2018.
9. Bastuprojekt.
Arbetsgruppen har nu ett huvudalternativ för ett framtida bastuhus i Arild. Plats
betongplattan vid badplatsen - Badhuset. Information kommer att ges vid
årsmötet och frågan om hur en fortsatt utvecklingsplan ska drivas.
10.

Plantering av gran.

Förslag att plantera en permanent julgran där byalagets juldekoration finns
nedanför Webers röstades ner.
11.




Kom m ande aktiviteter 2018
Fredagssamlingen på Rusthållargården är igång
Kunskap & Soppa till våren; Taubeafton den 28 april
Operaresa den 8 april - Rigoletto

12.




Övrigt
De uppskattade musikkvällarna i Missionshuset återkommer i sommar.
Beslut; att bistå med 5000 kr.
Per Nyrén, körledare, vill skapa en egen Arildskör. Möjligen får vi höra denna
kör första gången vid Valborg.
Monica har nu ett antal förslag till talare inför valborg, beslut vid nästa
styrelsemöte.

13.



Nästa m öte
Måndagen den 26 februari 2018 kl. 18.00
Tema; Budgetmöte 2018
Plats: Sjöhem

Vid pennan
Göran Elsmén, sekr.

