
Styrelsemöte nr 7 med Arilds Byalag onsdagen den 9 november 2021 

Plats: Hos Lisa Båtelsson, Glarhallavägen, Arild 

Närvarande: 

-  Lisa Båtelsson 

- Roger Andersson 

- Clas Hellstrand 

- Johan Lönnquist 

     Mats Mjörnemark har via ordföranden lämnat in kommentarer och redogörelser. 

     Helena Heuman, Eva Gauffin, Pia Hansson, Mats Mjörnemark och Christoffer Petersson deltog 
inte. 

 

1. Mötets öppnande 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 

2. Godkännande av förslag till dagordning 

Förslag till dagordning godkändes efter tillägg av punkter under Övrigt. 

3. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte 
 
Protokollet godkändes. 
 

4. Rapport ekonomi 

Byalaget har fått cirka 33 000 i driftbidrag från kommunen, nästan 72 000 i bassängavgifter 
på swish-kontot samt 8 835 från Helsingborgs simsällskap. Ytterligare bassängavgifter kan 
finnas på bankgirot.  Beslutades att Clas ber RedovisningsService om ett prel. bokslut, 
bokföring och rapporter per den 31 oktober 2021.  

 
5. Ansökan om kulturbidrag 

 
Lisa informerade om att vi fått avslag på ansökan om bidrag till bokprojektet om ”Arilds 
byalag 50 år”. Motiveringen var att Höganäs kommun inte bidrar till bokutgivning. Lisa har 
ansökt igen, men denna gång för andra aktiviteter, såsom Tisdagsklubben, 
guidningskostnader och andra kulturaktiviteter.  
 
Clas meddelade at Stiernstedt-Kockenhus Kulturförening bidragit med 15.000 kr till 
bokprojektet. 
 

6. Soppkvällar på Mor Cilla 



Beslutades att avvakta med soppkvällar t.v. 

7. Fredagsöl 

Beslutades att avvakta med fredagsöl t.v. 

8. Beslutades att granen på Stelebacken reses fredagen den 19 november kl. 11.00. 
Beslutades att stången med ljusslingan reses  på Porras backe tisdagen den 23 november  
kl 12.00. Lisa förhör sig med Olle och Pia om lån av stege. Lisa, Johan och Clas anmäler att 
de kan delta. Inbjudan att delta via arild.se, Byaläget och FB. 
Beslutades att vi samlas Förste advent för tändning av ljusslingan på Porras backe, 
söndagen den 28 november kl. 15.30. Alla välkomnas att delta via meddelande på arild.se, 
Byaläget och FB. 

 
9. Rapport om Andre advent hos Mor Cilla söndagen den 5 december kl. 15.00.  Johan håller i 

förberedelserna tillsammans med Christoffer. Kerstin Arlock och Gabriella Brunlid står 
traditionellt för musikinslagen. Luciatåg anländer från Brunnby skola vid 16.30. Kaffe, 
mjölk,  glögg, lussekatter, pepparkakor serveras. 

Beslutades att sätta in inbjudan att delta på arild.se, FB och i Byaläget. 
 

10. Rapport om Kunskap och Soppa – planering och bemanning på Arilds Vingård torsdagen 
den 18 november kl. 18.00. Hittills 25 anmälda. Pris 150 kr/person för Byalagsmedlemmar. 
175 kr för övriga. 
Per Godtfredsen, Göran Lock, Henrik Ranby och Magnus Hellstrand står för kvällens 
program. Clas och Magnus kontrollerar att tekniken fungerar i god tid innan evenemanget 
börjar. Lisa ordnar QR-kod för snabb betalning vid entrén samt inköper lämpliga presenter 
till föredragshållarna och fotografen. 
 

11. Lisa redogjorde för Byarådsmöte med kommunen på Stadshuset i Höganäs den 19 oktober. 
Bl.a. var frågan om planeringen av cykelstråket Nyhamn-Arild uppe. Enligt kommunrepr. är 
inte belysning inräknad i projektet. Vi konstaterade att kommunen inte remitterar 
Byalagen, men vi blev uppmanade att gå samman med berörda fastighetsägare/sakägare 
för att göra våra röster hörda. Brunnby byalag har lämnat synpunkter, vilka vi anslutit oss 
till via Lisa. Kommunen har ansvaret för att belysning kommer till stånd längs cykelstråk, 
vilket tidigare skett på leden Höganäs-Ängelholm via Jonstorp. 
 

12. Rapport Bastugruppen. Hamnföreningen är positivt inställd till en vedeldad bastu vid 
Ruffen, men pekar samtidigt på att Tussan har en etablerad badplats vilket inte finns vid 
Hamnen. Vi borde kunna få ett avtal med Krapperupsstiftelsen, som markägare av 
Strandhagen, för uppställning av mobil bastuvagn.  
 

13. Utestående punkter och rapporter 

- Rapport redaktionsgruppen 

Redaktionsgruppen träffades i oktober. Ambitionen är att ha skriften klar till jubileet i 
oktober 2022. Mats har lämnat en rå-disposition för innehållet. Clas meddelade att 
han fått löfte av Kaj Svensson att använda hans texter ur Svenssonarild.wordpress.com 
om vi vill. 



- Rapport IT- och hemsidesgruppen 

 Konstaterades att vi hittat en värdig efterträdare till Mats. Roger utses till webmaster 
men alla ska kunna hjälpa till att skriva och att lägga ut på hemsidan. Till exempel 
lämnar Clas sina texter som han lagt in på Fb-sidan ”Arild”om Tisdagsklubbens 
veckovisa vandringar även till Roger för publicering på arild.se. Tisdagsklubben kan ha 
en egen sida som är lätt att hitta på arild.se. 

 Önskemål om att alla styrelseledamöter blir fotograferade och att vi har aktuella 
uppgifter på arild.se. Clas förhör sig med Magnus om han kan åta sig att fotografera 
vid lämpligt tillfälle. Föreslås tisdagen den 23 november kl. 12.00 i samband med 
ljusslingans resning på Porras backe. 

Diskuterades hur hemsidan ska disponeras på lämpligt sätt. Beslutades att ta bort allt 
material om Vägföreningen eftersom dess verksamhet upphört och Höganäs kommun 
tagit över vägunderhåll och skötsel av allmän platsmark. Dessutom har Vägföreningen 
numera en egen hemsida och bidrar inte längre till arild.se. 

Info bör läggas in om vad övr. föreningar kan bidra med.  

Länkar till andra Byalag. 

Uppdatering av Wordspress, utvecklingsverktyget för vår hemsida. 

Förslag på hur vi kan marknadsföra arild.se. 

Uppdatera sidan om mat och boende m.m. 

-     Rapport Grön Turism bordläggs 
 

-      Arbetet med Företagspaket. Beslutas göra ett omtag till våren. 
 

-      Fototävling 

Beslutas göra ett omtag till våren 2022 med sikte på att ha en årsalmanacka för 2023 
klar till jubileet oktober 2022. Beslutas att tävlingsvillkoren ska förtydligas om vilka 
bilder som kan komma i fråga.  

-     Städning av räddningsstationen 

Bordläggs till vårens städdag.  

-      Kapellet. Ny mötestid med kyrkoherden i Brunnby, 23/11 kl. 10.00. Lisa, Eva och   
-      Clas deltar. 

 
-      Möteslokal. Diskuterades Höganäs kommuns löfte om möteslokal på 55+ 

boendet på Blossalyckan. Vi borde få skriftliga garantier för att ha tillgång till lokalen 
för Byalagets verksamhet, arkiv, m.m. 
Bordtennisbordets spelyta har begränsats och måste åtgärdas. Claes Lundgren talar 
med byggherren på området. 



Trafik och parkering. Vid samtal med kommunens repredentanter har Johan fått löfte 
om att hela trafiksituationen i Arild ska ses över, t.ex. enkelriktning m.m. 

Möjlighet finns nu för envar att lämna Samrådsyttrande till Höganäs kommun ang. det 
nya bostadsområdet vid Stora vägen/Blossavägen/Stubbarps byaväg. Kan lämpligen 
tas upp vid Kunskap & Soppa  den 18/11. 13 tomter föreslås att bebyggas och det 
föreslås att bullerplank eller motsvarande uppförs längs Stora vägen. 
 
Rapport om flakmoppen. Clas har varit i kontakt med Bengt Linde som tagit hand om 
flakmoppen för att undersöka huruvida den kunde renoveras med ny eller begagnad 
motor. Inga motorer har emellertid kunnat  uppletas. Bengt är beredd att överta 
motor. Han har erbjudit sig att köpa moppen för ”några tusenlappar”. Konstaterades 
att vi inte har behov av moppen i framtiden. Beslutades att hämta moppen hos Bengt 
och därefter fotografera den och lägga ut bilder på nätet för att kunna sälja den för ett 
lämpligt pris. Clas och Roger åtar sig att ta hand om moppen och bedöma lämpligt pris 
inför försäljning. 
 

 
14. Övriga frågor 

- Avslutningsmiddag för styrelsen planeras till den 26 november på Villa Brunnby. 
Styrelseledamöterna deltar på Byalagets bekostnad som sitt årsarvode, medan 
respektive som deltar själva får betala. 

- Samling för resning av stång och ljusslingan på Porras backe tisdagen den 23 november 
kl. 12.00. Fotografering av styrelsemedlemmarna sker också då. 

- Rapporterades om den olagliga trädfällningen som skett på naturreservatets område 
vid Snogalien nedanför Hagavägen. Länsstyrelsen är underrättad och polisanmälan har 
skett. Många har förfasats över det som skett och förutser att de som beställt och 
utfört avverkningen samt forslat bort trädstammarna ska ställas till svars av de 
rättsprövande myndigheterna.  

15. Nästa möte 
 
Beslutades att nästa möte ska äga rum torsdagen den 27 januari kl 18:00 hos Lisa. 

 

Vid protokollet  

Clas Hellstrand 

 

 
 


