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Protokoll fört vid styrelsemöte för Arilds Vägförening 2018-03-11 
	  
	  
	  
Närvarande : Lena Jansson (LJ)  

Magnus Holmqvist (MH)  
Rolf Pettersson (RP) 
Göran Lock (GL) ersätter Kristina Bergvall (KB) 
Oliver Werth (OW) ersätter Carl Ove Helgertz (COH)  

                           	   
Anmält förhinder: Kristina Bergwall (KB), Bo Hansson (BH), Carl Ove Helgertz (COH) 

	  
	  
§1 Mötet öppnas 

LJ förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna 
GL väljs till sekreterare 

	  
§2 Dagordningen fastställs 

Dagordningen fastställs med tillägg REV-kurs och nytt datadirektiv (se §11 övriga 
frågor) 

	  
§3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
	  
§4 Inkomna och skickade handlingar 
	  

In: Skrivelse från Lantmäteriet gällande bekräftelse på ansökan om ändrat andelstal 
för Flundrarp 1 :35. Ärendet handläggs av Lantmäteriet. 
 
Ut: Lena har skickat skrivelse till Margareta Engkvist Björkenhall på Höganäs 
kommun angående belysningspollare för Badhustrappan. Behandlas under §6. 
 

	  
§5 Uppföljning av tidigare fattade beslut 
	  

a Möte med Höganäs kommun angående överföring av Ga:7 (LJ ochMH) 
Inledande möte har hållits med Margareta Engkvist Björkenhall och Martin 
Warmark Höganäs kommun.  
Höganäs kommun beskriver processen vid en övergång så här: 2018 
Kommunen inspekterar vägarna och tar fram konsekvenser vilka tillställs 
Vägföreningen senast 1 juni 2018. Konsekvensanalys görs av Vägföreningen 
tillsammans med beslutad arbetsgrupp. Redovisning sker på årsmötet den 23 
juli 2018. 2019 vidtas de åtgärder som krävs vid eventuell överföring. 2020 
sker eventuell överföring.  

	  
b Höjden på vägbulor på Nabbavägen. 

Beslut: Nabbavägen är prioriterad för ny asfaltering. Då kommer också 
vägbulorna att ses över. 

   
c. Punkten saknas. 
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d Hemsidan (MH och OW) 
 Hemsidan är fortfarande inte färdig trots att så utlovats. 
 Beslut: OW gör ännu en påstötning.  

 
e Namnskyltar (RP) 

Beslut: RP kontaktar kommunen för uppsättning av skyltar vid Kärleksstigen 
och Fiskgränd samt utbyte av felstavade skylten på Balderupsvägen. 

	  
f Översta trappsteget vid Stelebacken (LJ) 
 Beslut: MH begär in offert från TJ. 
 
g Handikappanpassning vid busstorget (GL) 

Skånetrafiken och Höganäs kommun har fått ett förslag på utförande från 
Vägföreningen. Vi inväntar svar. 
 

                          h Vattenansamling utanför fastighet på Glarhallavägen (OW) 
 Dagvattenledningar saknas för uppsamling av regnvatten. 

Beslut: Vägföreningen hänvisar fastighetsägaren att kontakta Höganäs 
kommun  

§6 Badhustrappan  

 a  Räcket 	  
Räcket är färdigställt. Frågetecken finns. 
Beslut : OW beställer tid för slutbesiktning. GL deltar vid besiktningen 

	  
b Namnförslag / plakett (GL) 

Beslut: MH tar fram ett förslag till text. 
	  

c Pollare till Badhustrappan 
LJ har tillskrivit Höganäs kommun om uppsättning och finansiering av 
belysningspollare vid Badhustrappan 
 

§7 Fibernedläggning 
 
 a       Besiktning av vägarna. Rapport (RP) 

Besiktning av vägarna pågår. Besiktningen utförs av Höganäs kommun,         
Höganäs Energi och Vägföreningen. 
 

b       Avtal med Höganäs Energi om grävning i våra vägar (RP) 
 Beslut: RP kontaktar Höganäs Energi för ett möte. Vägföreningen vill teckna 

ett avtal i enlighet med REV:s rekommendationer innan grävning i våra vägar 
får ske. LJ deltar i mötet. 

 
c Rapport från infomöte den 5 mars 2018. 
 Möte med Höganäs Energi angående fibernedläggning av resterande del av 

Arild. Besiktning sker den 15 mars. Besiktningen utförs av Höganäs Energi, 
Höganäs kommun, Vägföreningen och exploatören. 
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 §8 Grönområden (KB) 

 1. Fastighetsägare vill ta ned träd vid stigen ner till bassängen.  
 2. Hur ska förnyelsen av våra alléer ske?  
 Beslut: 1. OW tar reda på vem som är markägare, vilka föreskrifter som finns i 

detaljplanen och i anläggningsbeslut samt om marken ligger inom 
naturreservat. 

 2. LJ kontaktar kommunen angående förnyelsen av våra alléer. 
	  
	   §10 Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god och följer budgeten. 
Efter flera påtryckningar har 2 stycken fastighetsägare fortfarande inte betalt 
sin avgift till vägföreningen. Det är ett mycket tidsödande arbete att gång på 
gång kräva in avgiften. Det är dessutom oftast samma fastighetsägare som 
fallerar år efter år. Vägföreningen känner sig nu tyvärr tvungen att anlita 
kronofogden för att få in avgifterna.   

	  
 §11 Övriga frågor 
  Beslut: KB och COH skickas på REV:s grundkurs för enskilda vägar. 

  MH tillställer alla fastighetsägare en förfrågan om att få registrera deras e-
postadress pga nytt direktiv från Datainspektionen. 

  
§12 Tid för kommande sammanträden och årsmöte 
 Söndagen den 6 maj kl. 10. Rusthållargården 
 Torsdagen den 7 juni kl. 17.30. Rusthållargården 
 Måndagen den 23 juli. Årsmöte. Rusthållargården  
  

 §13 Mötet avslutas 
LJ förklarar mötet, som pågått mellan klockan 10.00 och 14.00, avslutat 

	  
	  
	  

Vid protokollet: 
	  
	  
	  
  

Göran Lock sekreterare Lena Jansson, orförande 
	  


