
Styrelsemöte nr 4 med Arilds Byalag tisdagen den 14 juni 2022 

Plats: Ruffen, Arild 

Närvarande: 

- Lisa Båtelsson 

- Clas Hellstrand 

- Helena Heuman 

- Eva Gauffin 

- Johan Lönnquist 

- Mats Mjörnemark 

- Marko T Wramén  

 

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 

Materialet per 30 juni är lämnat till bokföringsbyrån. Intäkter från bassängen inklusive 
bidrag från kommunen ligger på cirka 99 000 men eftersom vi haft stora kostnader för 
ny robot mm kommer bassängen totalt att gå back. Vi räknar med att kunna hämta 
hem förlusten nästa år. Konserten för Ukraina gav cirka 210 000 och kontot är numera 
stängt. 

5. Verksamheten 

5.1 Viktors kiosk 

 Lisa talar med Roger och Claes Lundgren om offerter för renovering av 
kiosken. Det kom fram förslag på tänkbara firmor för jobbet. 

5.2 Bassängen  

Bassängen är nu stäng för året. Tid för städning bestämdes till 15:00 
den 29 augusti. Midsommarstången tas ned samtidigt. Eva ber Magnus 
ta bort alla tomma klordunkar. 

 



 

5.3 Välkomstskylt 

 Marko föreslog att vi utlyser en tävling om hur skylten ska se ut. Den 
bör ha ungefär samma mått som Brunnbys. Bidrag ska vara inne senast 
2022-12-31. En jury ska utses, som kommer att bedöma bidragen och 
fatta beslut om en vinnare. Bara medlemmar i byalaget får delta. Marko 
återkommer med mer detaljer.  

 Beslutades att Marko får behörighet som administratör för byalaget 
facebook-sida. 

6. Information mm 

6.1 Gemensamt elavtal med Kullabygden 

Förhandling om detta pågår. Avsikten är att avtalet ska gäller fr o m 
2023-01-01. 

 6.2 Rapport redaktionsgruppen 

Möte hålls den 28 augusti. All text och bildförslag bör vara på plats till 
det mötet. 

6.3 Rapport IT-gruppen 

 It-verksamheten fungerar bra enligt rapport från Roger. 

 6.4 Rapport midsommarfirande 

Sammanställning av kostnaderna kommer senare. De intäkter vi fått 
består av frivilliga bidrag.  

 6.5 Rapport Arildsdagen 

Dagen gav ett plus på cirka 23 000 kr. Lisa förslog att ett separat möte 
hålls för utvärdering. Bestämdes till söndagen den 4 september kl 
15:00. 

7. Utestående punkter 

7.1 Räddningsstationen – tid, städning och användning 

Bordläggs. 

7.2 Arkivering av våra och Folkvis handlingar 

Bordläggs 

7.3 Företagspaket 

  Bordläggs. 

 7.4 Fototävling 



Beslöts att satsa på en kalender för 2024.Vi behöver göra ett nytt 
upprop för att få in bilder och vara tydligare med hur de ska användas.  

7.5 Försäkring av kioskerna 

Bordläggs 

7.6 Möteslokal 

Frågan kvarstår men Marko åtar sig att ta reda på vilka som sitter i 
styrelsen för Brf Arildshusen för att vi sedan ska kunna diskutera våra 
möjligheter att använda föreningens gemensamhetslokal. 

8. Övrigt 

8.1 Guidad visning på Kullabergs vingård 

Tisdagsklubben vandrar den 23 augusti till Kullabergs Vingård för en 
guidad visning och därefter vinprovning och lite tilltugg. För de som så 
önskar. Visningen kostar 125 kr per person. Byalaget bekostar detta. 

8.2 Föreningen Företagande i Kullabygden 

Lisa rapporterade att hon fått en förfrågan om deltagande i Föreningen 
Företagande i Kullabygden. Förfrågan har vidarebefordrats till de 
företagare Lisa känner till. 

8.3 Kunskap och soppa  

Marko berättade att han låtit installera solceller på sitt tak och erbjöd 
sig att hålla föredrag om detta. Styrelsen fann att det är ett bra ämne 
för Kunskap och soppa under hösten. Marko återkommer med förslag 
på datum. 

8.4 Erland Holmströms affischer för Sjöhästen 

Lisa har tidigare rapporterat att byalaget nu via Stefan Holmström fått 
en av Erland Holmströms affischer med löfte om att använda den på det 
sätt vi önskar. Eva rapporterade att hon fått motsvarande via Mikael 
Holmström. Första steget är att överföra affischen till en digital fil. Eva 
kontaktar ett par företag för att få kunskap om hur vi bäst gör detta och 
återkommer med förslag. 

 8.5 Röda Hallar 

Eva föreslog att vi äskar pengar för att rusta upp badplatsen Röda 
Hallar. Som det ser ut nu är nedfarten farlig. Första steget är att få 
klartecken från Länsstyrelsen och Krapperup. Om vi får klartecken får vi 
försöka hitta finansiering via t ex Gyllenstiernska stiftelsen eller 
Allmänna arvsfonden. 

 8.6 Ett utegym i Arild 



Eva får klartecken att komma med förslag om hur vi skulle kunna få ett 
utegym till stånd. 

8.7 Trafikfrågan 

Johan går vidare med trafik- och parkeringsproblemen, bl a vad vi kan 
göra för att få ned hastigheten på vägarna.  

8.8 Fredagsöl 

Lisa kollar med Eva på Rusthållargården om det kan bli fredagsöl där i 
höst. 

8.9 Bidrag från allmänheten vid olika aktiviteter 
  
Byalaget lägger mycket tid och kraft på aktiviteter för bybornas och 
besökares välbefinnande. Hit hör valborgsfirande och 
midsommarfirande. En del besökare väljer att lämna ett ekonomiskt 
bidrag till verksamheten, andra inte. Marko åtog sig att göra en skylt för 
att underlätta för allmänheten att ge bidrag. På skylten ska finnas QR-
kod och ett swish-nummer för frivilliga bidrag men också förslag på 
lämpligt belopp. Lisa fixar en QR-kod. 

9. Nästa möte 

Nästa möte äger rum måndagen den 26 september 18:30 hos Lisa. 


