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Förra Arådalsnytt gick helt i uppropens tecken.
Styrelsen och kommittéerna ville ha in synpunkter
och förslag på aktiviteter. Valberedningen ville ha
förslag på framtida föreningsfunktionärer men
tyvärr har ingen av de angivna kontaktpersonerna
hört något från Er medlemmar. Fortsätter det på
detta vis riskerar många av föreningens aktiviteter
att självdö.
I år var vi många som fick några extra dagar runt
midsommar i Arådalen. Detta berodde på sotaren. Vi
var där nästan en vecka. Tycker att det genom åren
blivit mindre med mygg. Det går väldigt bra att vara
ute, utan myggmedel, bara man rör sig lite grann. På
midsommarafton rörde jag mig lite grann och
hamnade på Hundshögstoppen. Det är många år
sedan jag hade något ärende dit. Vi kunde nu
konstatera att det numera finns två plåtlådor med
böcker, som man kunde skriva i. En annan reflektion
är, att om alla som är upp på toppen lägger en sten på
röset, då är det många som varit dit sedan jag var där
förra gången.

Arbetshelgen
Arbetshelg blir det den 13 augusti med början klockan
11:00. Föreningen bjuder under dagen på lunch vid
kapellet.
Huvuduppgiften i år blir att röja vägar. Ta med
röjsågar och motorsågar. Vi har tänkt oss att röja lite
bredare, så kanske det klarar sig några år. Blir vi
många så kan man alltid olja skyltar och utemöbler. Vi
ska också duka till kvällens fest.

Höstfest
Kvällen den 13 augusti. Vi börjar kl 19:00 med en
tipspromenad. Ett fint pris utlovas.
Cirka 20:00 börjar middagen, i år tar vi bort
surströmmingen och serverar i stället grillat kött,
potatissallad med tillbehör, samt kaffe och godbit.
Lättöl ingår, vill man ha något starkare medtages
detta efter eget behov. Efter middagen blir det dans.
Pris 150:-/person

Buhelg
Våren i Arådalen kom rekordsnabbt i år. Helgen den
21-22 maj. Lördagen gick det åka skoter, på söndag
var det dåligt skoterföre och på måndag 40 mm regn,
islossning och snösmältning, allt kom på en dag. Efter
Glenvägen gick vägtrummor sönder och i Arådalen
svämmade Angelicasjön över. Vi var några stycken
som drog torv och högg is. Fram på kvällen slutade
vattnet att stiga och vi kunde åka hem. Det var också
flera vägar i stugområdet som förvandlades till
bäckar.

Söndagen den 14 augusti. Program enl.
kapellstiftelsen. Bl.a. ska Kerstin Lilja från Glen
berätta om det Samiska året.

Sopboden
Under våren har några städat sina stugor. Detta har
lämnats i deponitunnan. En hel del ”brännbart” ligger
också där. Det borde vara lika enkelt att slänga detta i
tunnan som står bredvid, eftersom alla andra tunnor
är till för just ”brännbart”. Kanske någon känner sig
manad att sortera deponitunnan och städa sopboden
på arbetshelgen.

Historik
Fortsättning från Arådalsnytt nr 48. Sammanställt av
Kjell Wåglin.
1971-72 var B.O. Eriksson föreningens ordförande.
Vid årsmötet 1972 nämns Arådalsjön där ordföranden
redovisar läget. ”På grund av myndigheters
obeslutsamhet synes företaget bli försenat ett år.” B.O
Eriksson väljs till ordförande ett år till.

I årsberättelsen för 1972-73 berättas om att buhelgen
1972 samlade ca 600 besökare på lördagen och 1 500
på söndagen. Man undrar om man kommer att klara
av att arrangera buhelgen med så många besökare.
Dansbanan hade sommaren 1972 täckts med tak.
Under hösten hade dammen byggts i kommunens regi
men höll inte och förväntades bli reparerad av
kommunen våren 1973.
I protokollet från årsmötet 1973 framgår att ny
ordförande blev Claes Dellsand. När det gäller
dammen redovisas vilka kostnader bygget medfört
samt att föreningens del beräknas bli 29 000 kronor.
Resterande del, 39 000 kr, täcks med bidrag från AMS
m.fl. För att klara detta beslutades att styrelsen skulle
”uppta ett lån” samt att föreningens medlemmar de
kommande fyra åren frivilligt skulle betala 50 kr per
stugägare och år.
Karl Eriksson redovisade arbetet som
kapellkommittén gjort. Man hade förhoppningar om
att eventuellt kunna starta bygget redan sommaren
1973. Årsmötet beslutade dock att frågan om
huvudman för kapellet måste utredas då det ansågs
att Sportstugeföreningen inte kunde åta sig några
ekonomiska förpliktelser för byggandet av ett kapell.

I årsmötesprotokollet från 1974 rapporteras om
vattenprover som tagits från dammsjön. I
verksamhetsberättelsen för 1973/74 står att Bergs
kommun slutfört arbetet med dammen och
överlämnat både sjön och räkning till
Sportstugeföreningen.
I skrivelse daterad 1974-04-05 från stiftsnämnden
står att stiftsnämnden inget har att erinra mot att
pastoratskyrkorådet till Arådalens sportstugeförening

upplåter fiskerätten i den sjö, som uppkommit genom
uppdämning av Angelikabäcken.
I protokollet från 1975 utses en Fiske- och
fritidskommitté. Johan Olofsson blir sammankallande.
Under övriga frågor diskuteras fiskerättsfrågan i den
nya sjön. Beslutas att samma regler ska gälla som för
medlemmars fiske i Buhösten. Vad gäller andras rätt
att fiska ska undersökas möjligheten att förbjuda allt
fiske.
Vid årsmötet 1976 valdes Bo Andersson till
ordförande. Johan Olofsson redovisade sina kontakter
med Bergs kommun om förbättringar av dammen.
Kommunen hade ställt i utsikt att den skulle stå för
arbetskostnaderna om föreningen svarar för
materialet.
I årsmötesprotokollet från 1977 informeras om att en
stomme till kapellet är under uppförande hos
entreprenören i Klövsjö. Beslutades också att inte
arrangera någon buhelg detta år. På förslag av Sten
Lindahl fick Gerda Johansson i uppdrag att forska i
Arådalens historia.
Fortsättning följer.
Styrelsen genom Yngve Boso
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