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Jag har varit i Arådalen den gångna helgen 
(vecka 6), Det har varit ett perfekt väder, 
strålande sol, gnistrande snö och 10 grader 
kallt. Snödjupet är ca en meter. Det kom 
mycket snö tidigt, lång innan marken tjälade. 
Detta gör att det är många bäckar som 
fortfarande är öppna. 
 
Det är flera stugor som bytt ägare under året 
och vi vill passa på att hälsa de nya ägarna 
varmt välkomna till Arådalen och vår 
stugägarförening! 
 

Snöröjning 
Det är många år sedan som vi haft så mycket snö. Detta i 
kombination med att det byts snöröjare (åkare) varje år, 
gör att vi haft väldigt trångt på våra parkeringar. Till vecka 
8 ska alla parkeringar vara röjda med traktor.  

Snöskotertrafik 
Vi vill än en gång påminna, att i Bergs kommun är det 
skoterförbud inom detaljplanelagt område. Arådalen är ett 
detaljplanelagt område, alltså råder generellt förbud mot 

skoteråkning utanför de markerade lederna. Sportstuge-
föreningen har för sina medlemmar dispens mot detta för-
bud, för  transporter mellan stugor och parkeringar. Var 
rädda om denna dispens, håll hastighetsgränserna och visa 
hänsyn. Om våra ungdomar vill ut och ”gasa” se till att 
dom gör det efter de lederna som finns. 

Högåns snöskoterklubb  
Högåns snöskoterklubb har tagit kontakt med oss för ett 
eventuellt framtida samarbete. De vill också se oss som 
medlemmar i sin förening. 
De ansvarar för 19 mil leder från Vigge, Hovermo, 
Galåbodarna till Arådalen. I mars månad anordnar de en 
aktivitetsdag i Galåbodarna. Om intresse finns kan de 
också anordna kurser för förarbevis. 
Avgiften är 100:-  per person eller familj och 20:- för extra 
ledbevis om ni har fler skotrar än en. Den som vill bli 
medlem i Högåns skoterklubb är välkommen att betala 
medlemsavgiften till bankgiro 5701-7832. Glöm inte ange 
vem som betalar både med namn och adress. 
På fäbodvallen Västra Arådalen där leden börjar finns en 
anslagstavla och en brevlåda. I brevlådan finns 
inbetalningskort om man inte har några själv. 
HÖGMÄSSA OCH ÅRSMÖTE  
På påskdagen hålls i vanlig ordning högmässa och årsmöte  



Bildande av gemensamhetsanläggning 
och samfällighetsförening. 
På årsmötet 2006 fick styrelsen i uppdrag att undersöka 
intresset av att bilda samfällighet. 
Ni har alla tagit del av den enkät som styrelsen skickade ut 
och av totalt 134 tomter har 124 svarat. Utav de 124 som 
har svarat, vill 116 bilda samfällighet. Två stycken säger 
sig inte ha någon uppfattning, men accepterar majoritetens 
beslut. Sex stycken vill inte bilda samfällighetsförening. 
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att vi slutför den 
vilande förrättningen, och bildar samfällighetsförening. 

Avgifter till föreningen 
Det är åter dags att betala avgifterna för medlemskap, 
sopor och latrin. I år kan man antingen betala in hela 
årsavgiften redan nu, eller som tidigare, dela upp avgiften 
för sophantering och latrinavgift på två inbetalningar. 
Då det nu är höjda skatter på sopor har Bergs kommun i år 
höjt tömningsavgiften för sopor med 8 %. . 
Avgifterna för 2007 är: 
Medlemsavgift 400 kr/år 
Sophantering grundavgift 500 kr/år 
Sophantering tömningsavgift  100 kr/år 
Total kostnad för sophantering 600 kr/år 
Latrinavgift 100 kr/år 
Total årsavgift 1 100 kr/år 
För att underlätta för vår kassör uppskattar vi betalning en 
gång per år, det vill säga att medlemsavgift, 
sophanteringskostnad och latrinavgift  för hela året betalas 
vid ett tillfälle, summa 1100 kr. Att betalas snarast. 
Alternativ två för betalning är att hela medlemsavgiften 
och halva avgiften för sophantering och latrin, summa 750 
kr betalas snarats och att återstoden 350 kr betalas senast 
den 1/7 2007. 
Den som har befrielse från latrinavgiften drar bort den. 
Fyll i summan på inbetalningskortet och skicka in på 
föreningens Pg-nr. 692932-7 eller Bg-nr. 5881-2777. 

 

Fiske på Buhösten och Arån. 
Stugföreningen har i många år arrenderat fiske i dessa 
vatten men till i år har Länsstyrelsen sagt upp arrendet. 
Beslutet är överklagat, och vi tycker oss inte kunna vänta 
tills det är avgjort, utan skickar ut inbetalningskort och 
fiskerättsbevis för 2007.  
Det är upp till varje stugägare att kontrollera om 
föreningens fiskekort gäller. Anslag kommer att sättas upp 
på anslagstavlan vid parkeringen om vi inte längre får 
fiska på stugföreningens fiskekort. 
Länsstyrelsens motivering är, att eftersom fiskekort på 
gällande vatten, går att köpa ute i ”handeln” sedan flera år 
tillbaka, finns det inget behov av att vi skall ha ett eget 
kort. 

Aktiviteter under det gångna året. 
Arbetet med nytt tak över dansbanan klarades av helgen 
före och under arbetshelgen. Målningsarbetena återstår till 
höstens arbetshelg. 
Under lördagen var det oroväckande lite folk, men vi hann 
ändå med de sysslor som skulle göras. Man blev lite 
orolig, om det skulle komma några till kvällens fest. Om 
det berodde på att vi hade ”döpt” om till höstfest, eller om 
det var för att det fanns matalternativ till surströmmingen 
vet jag inte, men många kom det. 
Jag hoppas att detta nu var ett trendbrott, för vi var ett 
förtiotal som dansade tills orkestern gick hem. Detta med 
alternativ mat, har nog kommit för att stanna. 
I början på september (älgjakten) anordnades musikcafe´ i 
kapellet. Det blev också en lyckad kväll, med ett femtiotal 
besökare. 
Styrelsen vill tacka vår nöjeskommitté för två mycket fina 
och uppskattade kvällar! 
 
 
Styrelsen gm/ Yngve Boson 


