Arådalsnytt
Nummer 24, december 2004

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tiden rinner iväg, och vi i styrelsen har ägnat
mycket tid till en massa ”skitprat” och prat om
sopor. Men nu är förhoppningsvis allting löst.
Detta Arådalsnytt ägnar vi då helt till de nyordningar i Arådalen som detta medför. Från den 1/1
2005 blir det en hel del nya rutiner, både rent
praktiskt med sophanteringen, och för föreningen,
som då övertar ansvaret för sopor och latrin ”inom
byn”. Detta innebär att Bergs kommun enbart
fakturerar stugföreningen för de gemensamma
tjänsterna, och vi får i vår tur ta betalt av Er medlemmar. Det blir alltså ingen mer faktura från
Bergs kommun gällande nedanstående tjänster för
Er medlemmar.

Fakturering
Inbetalningskortet för nästa år kommer redan nu.
På kortet står angivet vad som är avgift för medlemskap, sopavgift och latrinavgift. Detta kommer
att medföra mer arbete för Ingela, vår kassör, men
blir billigare för medlemmen.
Medlemsavgiften samt halva sop-/latrinavgiften
betalas till nyår samt återstoden omkring halvårsskiftet.

Sopbod
Ny sopbod står färdig vid parkeringen på samma
plats som containrarna tidigare fanns. Det blev i
slutändan ett ganska stort förråd. En del för sopor,
en del för Länsstyrelsens naturbevakare samt en
del för fjällräddningen. Kostnaderna för sopdelen
delas proportionellt mellan Länsstyrelsen, Egendomsnämnden och stugföreningen. Sopboden
kommer att hållas låst med ett kodlås som medlemmarna kommer att få kod till. Vid starten är
koden **** och kommer att bytas vid behov, ny
kod kommer då att meddelas till föreningens
medlemmar.

Sortering
Alla sopor som går skall sorteras i brännbart.
Detta innebär lite förenklat att allt som brinner
kan vi lägga i samma kärl. Glas och plåt får vi ta
med ned på byn. Anslag kommer att finnas.

Latrin
Latrin kastas precis som förut (i plastsäck eller
tunna) med den skillnaden att det skall kastas i en
container. I vinter kastar vi som vanligt i en nygrävd grop vid gamla sopboden, men till sommaren läggs den igen och en container ställs på
samma plats.

Befrielse från avgift
På årsmötet antogs en stadgeändring som innebär
att varje tomt är lika med ett medlemskap. På styrelsemöte har beslutats att obebyggd tomt beviljas
befrielse från sop- och latrinavgift, likaså de som
har tank befrias från latrinavgift från föreningen
då detta kommer att faktureras som förut från
Bergs kommun till respektive stugägare med tank.

Vad kommer då detta att kosta?
Medlemmar betalar en lägre taxa, och om det är
någon som inte betalar medlemsavgiften till stugföreningen kommer dessa att faktureras full taxa
av Bergs kommun.
Sopavgiften blir en liten gissning beroende på hur
mycket sopmängden minskar (lås på boden, inga
burkar och flaskor).
Taxa
Stugföreningen
Fast avgift
500 kr/år
Tömning sopbod. 75 kr/år
Latrin
100 kr/år

Taxa
Bergs kommun
Fastavgift
600 kr/år
Egen tunna* 120 kr/år
Latrin
810 kr/år
*två tömningar/år minsta kärlet

Priserna baseras på de sopmängder vi haft under
2004. Vi har ju möjlighet att justera priserna om
det visar sig vara för höga.

Information från Bergs kommun
Kommunen vill informera om att tanktömningar
på sikt kan bli dyra. Detta då de troligen kommer
att beröras av taxehöjningar eftersom taxan mer
och mer kommer att anpassas efter verklig kostnad och även påverkas av transportavståndet till
Svenstavik.
För 2005 gäller följande:
Tank
Upp till 3 m3
3,1-5 m3
5,1-7 m3

Tömning enl turlista
909 kr/st
1178 kr/st
1695 kr/st

Tömning som inte görs på ordinarie tömningstur:
Tillägg
100 kr/m3

Avslutningsvis
Ni som har något ni vill delge övriga medlemmar
är välkomna att skicka det till Bengt Rudolfsson,
familjen.rudolfsson@telia.com eller som brev på
adressen Kännåsen 1633, 830 43 Ås. Du kan naturligtvis även tala med någon av de övriga i styrelsen.
I och med nästa medlemstidning, kommer vi åter
även att skicka medlemstidningen elektroniskt, så
vet Du att du har ny mailadress, eller inte meddelat den tidigare, så skicka den rätta till Bengt på
adressen familjen.rudolfsson@telia.com.
Vi får nu hoppas att vi med detta kan lägga sophanteringen bakom oss, och att vi i styrelsen kan
gå vidare med nya uppdrag.
Avslutningsvis vill vi i styrelsen tillönska alla en
bra säsong och förhoppningsvis en strålande
vårvinter!
Styrelsen gm/ Yngve Boson
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Arådalens nya sopbod

