Styrelsemöte nr 2 den 10 maj 2021
Plats:

Zoom

Närvarande:
-

Lisa Båtelsson
Roger Andersson
Eva Gau n
Clas Hellstrand
Helena Heuman
Pia Hansson
Johan Lönnquist
Christopher Pe ersson

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av förslag ll dagordning
Förslag ll dagordning godkändes.
3. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet godkändes.
4. Utestående punkter
Renovering av busskuren: Lena Jansson har åtagit sig a få fram en o ert och se ll
a renoveringen blir genomförd.
Företagspaket: Mats och Christo er har tagit fram förslag ll texter och ll olika paket
på mellan 5 000 och 20 000 kr. Saken måste förankras med Hamnföreningen och en
visuell bild tas fram.
Modell för kostnadsfördelning för hemsidan: Vägföreningen vill inte bidra ll
kostnaderna och har lagt upp en egen hemsida. Clas önskar en redovisning av vad
som hänt i ärendet.
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Fototävling: Saken tas upp i nästa Byaläget. En kalender bör vara tryckt och klar ll
senast 31 oktober i år. Då måste slutdatum för tävlingen vara 30 september.

Arildshamn.se: Saken verkar olösbar. Punkten stängs.
Sponsring av klor: Kommunens bidrag täcker klorkostnaderna. Punkten stängs
5. Rapport av vad som hänt sedan sist
Årsstämman är klar. Lisa skannar protokollet.
Vi har få bidrag från kommunen och också bidrag ll blommor.
Grön turism: Det beslut vi få är felak gt och vi har få för mycket pengar. Vi har sökt
ll förvaringslådor vid bassängen och ll bevaring av s k stelegångar. Eva kollar
begreppet stelegång.
Simskoleplatser: Lisa rapporterade. Vi vill öppna bassängen den 5 juni i samband med
städdagen men först måste kommunen renovera lteranläggningen. På fråga från
kommunen har vi sagt a vi gärna tar emot sommarjobbare.
Redak onsgruppen arbetar vidare. Möte den 11 maj.
6. Midsommar rande
Vi avvaktar med begäran om tillstånd till den 17 maj. Även om vi inte får ha ett
officiellt firande sätter vi upp medsommarstången. Eva, Clas, Helena och Johan bidrar
med detta och med blommor. Clas fixar lövruskor.
7. Ny glasskiosk
Höganäs glass vill ha rinnande va en och det och avlopp krävs nog för a
livsmedelsinspek onen ska ge llstånd. I dagsläget kan vi inte ordna med de a så vi
tackar nej.
8. IT-frågan
Lisa menar a vi måste arbeta vidare med de a, inkludera några personer som har
synpunkter på det nuvarande systemet. Vik gt är också a vi har era som klarar a
lägga ut protokoll och annan informa on på hemsidan. Lisa, Mats och Roger arbetar
med frågan.
9. Övriga frågor
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Vi undersöker möjligheterna a försäkra grönsakskiosken. Helena kontrollerar lagfart
mm.
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Bussturerna: Skånetra ken kommer a byta ll mindre bussar i december 2022.
Nuvarande körschema behålls t o m augus i år, vilket innebär a man minskar
bussturerna när skolorna börjar. Högstadieelever har rä ll skolskjuts men inte
gymnasieelever, som får gå från Nyhamnsläge. Beslöts a skicka e brev om de a
och risken för olyckor ll samtliga par er i Höganäs med kopia ll Skånetra ken och
HD. Johan skissar på e brev och Lisa skickar.

Städdag genomförs gemensamt med Hamnföreningen den 5 juni med start 10:00.
Alla som städar får ka e och kaka i kiosken på byalagets bekostnad. Roger åtar sig a
hämta saker från kommunen. Eva, Pia och Lisa tar fram en lista på vad som ska göras
och vilken utrustning som behövs.
Lisa ber om och får llstånd a köpa två lagerhyllor ll förrådet. Roger forslar bort
bråte från förrådet.
Clas berä ade om Arildskonstnärernas vänner, en förening han och y erligare några
personer bildat. Planen är a ge ut en bok om de konstnärer, som verkade i Arild i
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Pengar har sökts bl a från Folkvis fond.
Byalaget beslutar i saken vid nästa styrelsemöte.
Eva har skrivit ll Brunnby församling om behovet av renovering av kapellet men
kyrkoherden har bara svarat a en omsorgsplan nns. Eva arbetar vidare med frågan.
10. Nästa möte
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Nästa möte äger rum den 2 juni 17:30. Om vädret är tjänligt möts vi i hamnen.

