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Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Efter påsken och årsmötet, har det i föreningen inte hänt så mycket men vi hälsar de
nya på förtroendeuppdragen välkomna!
Hemma nere på låglandet har det så smått
blivit vår, medan det i Arådalen fortfarande
går att åka skidor och skoter; i vart fall sista veckan i maj.
Medlemsavgifter
Till den sista maj är det fortfarande 3 tomter som
inte betalt medlemsavgiften samt sop- och latrinavgift. Dessa kommer nu att överlämnas till Bergs
kommun, som kommer att driva in avgifterna till
betydligt högre kostnader än föreningens. Vi förskottsfaktureras från kommunen, så det är föreningen som ligger ute med dessa pengar. Sop- och
latrinavgiften är uppdelad på två inbetalningar, inbetalningskortet för inbetalning nr 2 följer med detta Arådalsnytt. Det är alltid ca 10 st. som har väldigt svårt att betala i tid och Ingela får ringa för att
stöta på flera gånger. En förbättring från er sida är
önskvärd. (Det är både roligare och nyttigare om vi
kan ägna oss åt något annat).

gemensamma bestämmelser för hela kommunen.
Trafik på skoterled kommer inte att beröras, utan
kommer som nu att tillåtas.

Vägföreningen
På årsmötet informerade Gunnar Lindgård om Glenvägens upprustning till hösten. I samband med detta,
kommer det med största sannolikhet, att finnas möjlighet att köpa grus av Glenvägens vägsamfällighet.
Intresseanmälan om grusköp kan skickas till Gunnar
Lindgård, Körsbärsvägen 11, 831 62 Östersund.
(Gäller inte de som redan har anmält sitt intresse).
Stugföreningen kommer inte att engagera sig i detta,
utan det blir en affär mellan Glenvägens vägsamfällighet och respektive stugägare.

Hemsidan på Internet
Vi arbetar på att få igång löpande uppdateringar på
hemsidan före årets utgång och Bengt undersöker om
vi kan uppdatera den befintliga sidan, eller om det
blir en ny. Tills vidare går det bra att nå föreningen
genom Bengt på familjen.rudolfsson@telia.com eller
Yngve på telefon 063-460 40.

Arbetshelg och surströmming
Sophuset
Sophuset har fungerat väldigt bra; både kommun,
sopkörare och vi är väldigt nöjda. Under och efter
påsk har sopmängden varit ungefär som planerat.
Vi fick mycket beröm av kommunen för den goda
ordningen så vi får alla fortsätta att sköta det så att
det håller i sig!!!

Naturreservat
Naturreservatet Arådalen är under bildande. Det
beräknas vara klart under hösten. Området är ca.
11000 ha. stort och innefattar bl.a. Östra Arådalen,
Valskaftet , Busjöfjället och Buhösten.
I praktiken innebär det inga större förändringar för
oss. Man vill skydda naturvärdena och fäbodarna.
Jakt, fiske samt bärplockning är fortfarande tillåtet.
Skotertrafiken kommer i nuläget inte att ändras,
utan Bergs kommun och länsstyrelsen vill utarbeta

Arbetshelgen blir den lördagen den 13 augusti och
börjar klockan 10:00. Det börjar bli svårt att hitta arbete (Torbjörn gör ju det mesta!) men bl.a. kommer
vi att behöva buskröja vägar, olja golvet i sopboden,
div arbeten på dansbanan.
Kom gärna med förslag på arbeten till Bengts mail
familjen.rudolfsson@telia.com eller till Yngve på
telefon 063-460 40.
Föreningen bjuder på sedvanlig arbetslunch och på
kvällen avslutar vi arbetet med att inta en för de flesta härlig surströmmingsmiddag. Om någon mot förmodan inte gillar surströmming, kommer alternativ
att finnas. Efter maten vidtar lite motion och umgänge i form av dans.

/ Styrelsen

Arådalens Sportstugeförening
Protokoll fört vid årsmöte 2005-03-27
1.

Ordf. Yngve Boson förklarade mötet öppnat.

2.

Parentation över avlidna medlemmar.

3.

Val av årsmötesfunktionärer
a. Till ordförande för mötet valdes Yngve Boson.
b. Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn Bergvall
c. Till protokolljusterare valdes Lisbeth Holm och Inga Andersson.

4.

Dagordningen godkändes.

(i bilaga)

5.

Verksamheten 2004
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004 godkändes.
b. Revisorernas rapport godkändes.
c. Balans- och resultaträkningen godkändes.

(i bilaga)
(i bilaga)
(i bilaga)

6.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7.

Verksamhetsplan och budget för 2005 godkändes.

8.

Val
a. Till ordförande för 1 år valdes Yngve Boson.
b. Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Torbjörn Bergvall och Christer Arkdalen.
(1 år kvar har Ingela Jacobsson, Bengt Rudolfsson och Håkan Näsström)
c. Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Kent Jonsson och Örjan Eriksson.
d. Till ordinarie revisorer för 1 år valdes Carolina Camén och Eva Simonsson.
Till ersättare valdes Kjell Simonsson.
e. Till fritidskommittén för 1 år valdes Lars Edström, Gustaf Krigh och Gunnar Hellström.
f. Till nöjeskommittén för 1 år valdes Gunnel Eriksson och Sonja Simonsson.
g. Till representanter i kapellstiftelsen för 1 år valdes Gunilla Jansson och Sara Högberg.
h. Till representanter i Glenvägens samfällighet för 1 år valdes Anders Eriksson och Gunnar Lindgård
Till ersättare valdes Kjell Wåglin.
i. Till valberedning valdes Kent Sundin, Camilla Simonsson och Ingeborg Sivertsson.

9.

Inga motioner hade inkommit.

(i bilaga)

10. Årsavgiften fastställdes till kr 400:11. Övrigt
a. Pump vid tomt 70 behöver repareras.
b. Belägenhetsadresser från Bergs kommun stämmer ej. Lillfjällsstigen och Hundshögsstigen är förväxlade.
Fastighetsägare bör kontrollera adressen och meddela Bergs kommun ev. fel.
c. Gunnar Lindgård informerade om den upprustning av Glenvägen som planeras i Aug.-Sept.
Fastighetsägare har möjlighet att köpa krossat grus för eget behov men då krävs en bindande anmälan
senast 12 april till föreningen styrelse som samordnar beställningarna. Vid en totalmängd av 500m3 grus
beräknas priset till 120:-/m3 inkl moms och frakt till beställaren (vid tot.100m3 blir priset 200:-/m3). På
ett väl planerat underlag räcker 1m3 grus till ett 5cm tjockt lager med 2m bredd och 10m längd. Se
föreningens hemsida för mer information: http://home.swipnet.se/aradalen/
d. Ordf. informerade om den nya sopstationen. Latrincontainer anordnas till sommaren.
12. Ordf. förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Torbjörn Bergvall (sekr.)

Yngve Boson (ordf.)

Justeras:
Lisbeth Holm

Inga Andersson

Verksamhetsberättelse för Arådalens sportstugeförening 2004
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden och dessutom hållit fortlöpande kontakt.
Under påskhelgen genomfördes den årliga pimpeltävlingen på Buhösten samt Angelicaloppet på skidor och årsmötet på påskdagen föregicks av gudstjänst. Våren avslutades med Majbrasa men tyvärr
bara 6 deltagande.
Årets arbetshelg i augusti genomfördes med god uppslutning av stugägare och familjemedlemmar.
Förutom underhållsarbeten på dansbanan, vägarna och skidspåret sattes ett stort antal fågelholkar upp
runt Angelicasjön, flottningsbåten fick en bättre skyddstäckning och en inmätning av ev. grustäkt i
backen vid tomt 127 utfördes. Föreningen bjöd på lunch under dagen och på kvällen samlade surströmmingsfesten ca 50 deltagare.
Under året har två Arådalsnytt med information till medlemmarna skickats ut.
Diskussionen med kommunen om renhållningen i området fortsatte.
Efter hårda förhandlingar med Egendomsnämnden, Naturvårdsenheten och Polisen kunde så den nya
sophusbyggnaden färdigställas i oktober. Den togs i drift januari 2005.
Styrelsen har under året bestått av:
Yngve Boson
ordförande
Torbjörn Bergvall
sekreterare
Ingela Jakobsson
kassör.
Christer Arkdalen
ledamot
Håkan Näsström
ledamot
Bengt Rudolfsson
ledamot
Örjan Ericsson
suppleant
Kent Jonsson
suppleant

Budget 2005
2005

2004

Utfall
2004

Medlemsavg.
Ers. Plogning
Övriga intäkter

52 000 kr 52 000 kr 49 600 kr
12 500 kr 12 500 kr
0 kr
0 kr
500 kr
70 kr

Sa:intäkter

64 500 kr 65 000 kr 49 670 kr

Arvoden
Reseer.
Arrenden
Plogning
Fritidskommite
Årsmöte/styrelsekost.
Medlemsbl./porton
Kontorskost.
Underhållkost.
Försäkringar
Övriga kostnader

0 kr
0 kr
0 kr
500 kr
500 kr
0 kr
1 700 kr 1 700 kr 1 700 kr
30 000 kr 25 000 kr 14 585 kr
3 000 kr 3 000 kr 1 940 kr
2 000 kr 1 000 kr 2 383 kr
2 500 kr 5 000 kr
844 kr
2 000 kr 2 000 kr 1 915 kr
20 000 kr 25 000 kr 1 298 kr
2 500 kr 2 000 kr 1 854 kr
1 000 kr 2 300 kr
0 kr

Arådalen Påsk 2005
Styrelsen

Verksamhetsplan 2005
Pimpeltävling på Buhösten
Skidtävlingen Angelicaloppet
Årsmöte med gudstjänst i Kapellet
Arbetshelg med surströmmingsfest
Anordnande av latrincontainer
Utskick av medlemsblad
Arådalen Påsk 2005
Styrelsen

Långfredag
Påskafton
Påskdagen
13 Augusti
Sommaren
2 gånger

Miljöstation
Summa

0 kr

0 kr 32 551 kr

-700 kr -2 500 kr -9 400 kr

