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Det är en härlig och snörik vinter i Arådalen!
Snömängden är närmare en meter och även på
fjället är det mycket bra snötillgång så jag
hoppas att ni får en ny härlig vinter i Arådalen!

Arbetshelg med fest
Arbetsuppgifterna till årets arbetshelg regnade bort, medan
kvällens övningar kunde genomföras planenligt. Det var
trångt runt grillen och surströmmingsburkarna. Dansgolvet
var också välfyllt hela kvällen, och efter sista dansen, ville
orkestern boka in sig till nästa år.
I början på september anordnade nöjeskommittén ett
musikcafé i kapellet. Detta var också mycket välbesökt.
Det är roligt för nöjeskommitté och styrelse att anordna
aktiviteter, när man ser att det uppskattas.
2008 blir ett jubileumsår. Det är 30 år sedan Lars och
Gustav arrangerade Angelikaloppet första gången, och det
är 40 år sedan första surströmmingsfesten. (Om jag inte är
felunderrättad.)

Musikcafé
Anordnas i kapellet den 23 februari 2008 kl 18:00. Det är
Ovikens unga spelmän som underhåller.

Långfredag kl 19:00
Vi tänder påskbrasan på vallen. Föreningen anordnar fyrverkeri. Det har under ett par års tid samlats ris till en stor
rishög och alla frivilliga samlas vid ”brasan” kl. 10:00 för
snöskottning; tag med egen spade.

Påskafton kl 13:00
Angelikaloppet 30 år. Hoppas att alla kan ställa upp med
stuglag. Nya 30 års jubileumsregler. ALLA kan vinna.

Påskdagen. Traditionsenligt.
Högmässa kl 18:00 och Årsmöte kl 19:00.

Kapellstiftelsen
Tisdag 25 mars kl 10:30-12:00
"Jungfru Marie bebådelsedag" - Våffeldagen, serveras
våfflor i Arådalens kapell till förmån för kapellstiftelsen.
Årsmöte med Arådalens kapellstiftelse hålls kl 12:00.
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar behöver stiftelsens stadgar ses över med anledning av förändrad församlingsindelning i Härnösands stift. Med hänvisning till
generationsbyte i styrelsen kommer också verksamhet och
placering av buhelg att diskuteras.
Alla intresserade är varmt välkomna!

Avgifter till föreningen
Det är åter dags att betala avgifterna för medlemskap, sopor och latrin. Fjolårets försök med att man kunde betala
hela årsavgiften vid ett tillfälle slog väl ut. Det var endast
fyra stycken som ville delbetala. Styrelsen har därför beslutat att årsavgifterna betalas vid ett tillfälle i början av
året.
Bergs kommun har inte aviserat några taxehöjningar och
avgifterna är då oförändrade i år.
Avgifterna för 2008
betalas in på föreningens Bg-nr 5881-2777 eller Pg-nr
692932-7 och består av:
Medlemsavgift
400 kr
Sophantering grundavgift
500 kr
Sophantering tömningsavgift
100 kr
Latrinavgift
100 kr
Total årsavgift
1 100 kr
Den som har befrielse av Bergs kommun från latrinavgiften drar bort den. Föreningen får fortlöpande information från kommunen vilka som befriats från latrinavgift.
När vi då jämför detta med inbetalningarna är det långt
fler än de som finns med på listorna som dragit bort latrinavgiften. Dessa kommer i år att krävas på avgiften.

Högåns skoterklubb
Lördagen den 8 mars mellan kl 11:00-15:00 serverar
skoterklubben kolbullar vid vindskyddet Galåbodarna.
Den som vill bli medlem och stötta skoterklubben kan
sätta in medlemsavgiften på bankgiro 5701-7832.
Inbetalningskort finns även i brevlådan på vallen Västra
Arådalen. (Där leden börjar)

Trekammarbrunnar
Om man funderar att anlägga avlopp från sitt fritidshus har
kommunen lättat på bestämmelserna. Det är inte bara tank
som gäller numera, man kan under vissa förutsättningar
anlägga en trekammarbrunn med infiltration. Vad som avgör vilket system som tillåts är avståndet till befintliga
vattentäkter och i viss mån geografiska förhållanden. Tillstånd för avlopp söks hos Bergs kommun miljö och hälsa.

Elektrisk vattenpump
Årsmötet föreslog att vi på försök skall elektrifiera någon
av vattentäkterna. De boende runt pumpen vid tomt 99 har
hörsammat detta. Föreningen kommer på prov att sätta
upp en enkel anläggning, som förhoppningsvis är klar till
påsk.
Läs om det nya naturreservatet på nästa sida

Arådalens Naturreservat
Vi bifogar en kartbild över det nya Naturreservatet
som Länsstyrelsen beslutat om. Kom ihåg att
allemansrätten inte gäller fullt ut i naturskyddade
områden, några regler för Arådalens Naturreservat
är förbud mot att:

• klättra

i boträd eller medvetet uppehålla sig
närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m

• göra

åverkan på mark eller växtlighet, torrträd
och vindfällen inräknade
Snöskotertrafik är endast tillåtet på skoterleden.
Läs mera på Länsstyrelsen sidor:
http://www.z.lst.se/z/amnen/naturvard

