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Så har det då blivit sommar, och de som besöker 
Arådalen har fullt upp med att slåss med myggen. 
På grund av det vackra vädret i början av juni 
finns det mängder, redan två veckor före 
midsommar. Normalt kan man gå i kortbyxor 
fram till midsommar, det vill säga om snödjupet 
tillåter… 
Vill passa på att efterlysa journalistiska bidrag 
till Arådalsnytt. Kom med bidrag, det kan vara 
allt från ett lyckat fiskafänge till historia om 
Arådalen. Det räcker med någon form av manus 
så hjälper vi till att anpassa det till Arådalsnytt. 
Arbetshelg med fest 
Lördagen den 11 augusti är det dags för årets arbetshelg. 
Vi samlas vid dansbanan kl. 11.00 för lite arbeten i vårt 
område. Föreningen bjuder på lunch. 
Vi har en del arbeten kvar sedan i fjol, bl.a. att måla foder 
och vindskivor på dansbanan och styrelsen har också fun-
deringar på att göra ett mer permanent skydd för båten. 
I arbetet ingår också att duka och att städa dansbanan för 
kvällens fest. Det kommer att bli som i fjol, att det finns 
alternativ mat för dem som inte gillar surströmming. 
Efter maten kommer dans till levande musik och allt detta 
för 100 kr/pers. Barn till ett reducerat pris, beroende på 
ålder. 

Arrende av fiske i Arån och Buhösten 
Länsstyrelsen har sagt upp vårt arrende av fiske på Bu-
hösten och Arån i våras. Föreningen överklagade beslutet 
men den 2 maj fick vi tyvärr ett avslag på vårt över-
klagande. 
Detta innebär att föreningens fiskekort gällande Arån och 
Buhösten är ogiltiga med omedelbar verkan. För att fiska 
måste man nu lösa fiskekort för av staten upplåtna vatten 
på renbetesområden.  
Detta kort gäller för mängder av fiskevatten inom 
renbetesområdet i Jämtlands län och närmaste försälj-
ningsställe är Åsarna, Svenstavik eller Myrviken. Det 
finns ett antal alternativ från dygns- till årskort och som du 
kan läsa mera om på länsstyrelsens hemsida på adressen 
http://www.z.lst.se/z/amnen/fiske/sportfiske_pa_renbetesfjall/ 
där kan du även hitta broschyrer och se försäljningsställen. 
Som en följd av detta kommer föreningens fisketävling på 
långfredagen att upphöra. 

Årets tävling, som genomfördes i mycket dåligt väder, 
lockade 10-12 stuglag. Vann gjorde familjen Wåglin där  
Yvonne drog upp en öring på nästan 8 hg. 

Samfällighet 
Ett enhälligt årsmöte beslutade att vi skall ansöka om bil-
dande av gemensamhetsanläggning och samfällighets-
förening. Ansökan om fortsatt förrättning lämnades in till 
Lantmäterimyndigheten efter påsk. 
Lantmätaren kommer nu att kalla samtliga stugägare till 
sammanträde. Sammanträdet kommer att hållas i 
Arådalens kapell, antingen i samband med arbetshelgen, 
eller under påsken 2008. Det troliga är att det blir till 
påsken eftersom vi inte fått någon kallelse ännu. 
Med kallelsen följer det en fullmakt. Om man inte kan 
komma, men vill framföra sin åsikt, kan man skicka ett 
ombud. Det kan vara en granne eller någon i styrelsen 
eller någon annan person man valt. 

Årsmötet 2007 
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att an-
ordna elektrisk pumpning vid en av våra pumpar. Om det 
går att ordna ström från någon närboende till någon av 
pumparna skulle vi kunna sätta upp en anläggning på prov. 
Telia har ansökt hos Bergs kommun om bygglov för en 
telemast på Kokdalshöjden som ligger ca. 200 meter på si-
dan om vägen upp till Glens renslakteri och jag tycker per-
sonligen att platsen är väl vald. Föreningen har inget emot 
placeringen, och om ingen har klagat kommer vi snart att 
ha möjlighet till en betydligt bättre telefontäckning. 

Påsken 2008 
Angelikaloppet firar 30-årsjubileum. Lars Edström och 
Gustav Krig har varit med och arrangerat i alla år. Före-
ningen har för avsikt att fira detta på något sätt. Hur vet vi 
inte riktigt än, men varför inte med en mängd stuglag som 
är utklädda. Snabbast kanske inte vinner, utan det bäst 
klädda, eller en liten utställning av alla gamla skotrar 
(veteranskotrar) som finns i området? Ja det finns säkert 
många förslag! Kom med ditt så vi presenterar vi ett 
program i nästa Arådalsnytt. 

Vårt forum 
Glöm inte vårt diskussionsforum på hemsidan! Där kan ni  
t ex läsa att stuga 9 borrar efter vatten i sommar och om 
det är någon mer som tänker borra, så kontakta Marianne 
Sköld. 
Styrelsen gm. Yngve Boson 



 

Arådalens Sportstugeförening 
 
Protokoll fört vid årsmöte 2007-04-08. (Deltagare 51 pers. represent. 41 fastigh.) 
 
1. Ordf. Yngve Boson förklarade mötet öppnat. 
 
2. Parentation över avlidna medlemmar. 
 
3. a) Till ordförande för mötet valdes Yngve Boson. 
 b) Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn Bergvall. 
 c) Till protokolljusterare valdes Pelle Dahlin och Kjell Simonsson. 
 
4. Dagordningen godkändes.   (i bilaga) 
 
5. Tidigare utskickad enkät har givit 119 för och 6 emot bildandet. av samfällighet. 
 Mötet beslutade enhälligt  att hos Lantmäteriet begära samfällighetsförrättning. 
 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006 godkändes.   (i bilaga) 
 b) Revisorernas rapport godkändes.   (i bilaga) 
 c) Balans- och  resultaträkningen godkändes.   (i bilaga) 
 
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
8. Verksamhetsplan och budget för  2007  godkändes.   (i bilaga) 
 
9. a) Till ordförande för 1 år valdes Yngve Boson. 
 b) Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Christer Arkdalen och Torbjörn Bergvall. 
  Kompletteringsval för 1 år Lars Edström. 
  (1 år kvar har Bengt Rudolfsson och Håkan Näsström) 
 c) Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Kurt Noteby och Örjan Eriksson. 
 d) Till ordinarie revisorer för 1 år valdes Carolina Camen och Eva Simonsson. Ersättare Kjell Simonsson. 
 e) Till fritidskommittén för 1 år valdes Gustaf Krigh, Lars Edström och PO Larsson. 
 f) Till nöjeskommittén för 1 år valdes Britt  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. Gunnar Lindgård,  
  Ersättare Kjell Wåglin. 
 i) Till valberedning valdes Björn Camén, Agneta Rognli och Ingeborg Sivertsson. (B Camén samkallande) 
 
10. Inga motioner hade inkommit. 
 
11. Årsavgiften fastställdes till kr 400. 
 
12. Frågor som väcktes för senare beslut: 
 a) Tar BTEA ut för höga elnätpriser? 
 b) Renovering av vattenpump vid tomt 70. 
 c) Försök med El-vattenpump vid tomt 53. 
 
13. Ordf. förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 Torbjörn Bergvall (sekr.)  Yngve Boson (ordf.) 
 
 
 Justeras: 
 
 
  
 Pelle Dahlin  Kjell Simonsson 



 

 Verksamhetsberättelse för 
  Arådalens sportstugeförening 2006 
 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden och därutöver fort-
löpande kontakter 

2 nummer av Arådalsnytt tillsammans med information till medlemmarna har skickats ut. 

En ny enkät angående bildandet av samfällighet har genomförts. 

Under påskhelgen genomfördes pimpeltävlingen på Buhösten samt Angelicaloppet på skidor. 
Årsmötet på påskdagen föregicks av gudstjänst och kaffeservering. 

I samband med arbetshelgen genomfördes ett extra årsmöte för att fastställa valberedning eftersom det ej 
kunnat ske vid ordinarie årsmöte. 

Arbetshelgen i augusti hade god uppslutning från föreningens medlemmar med familjer. Dansbanan fick bl.a. 
ny takplåt och på sophus, pump och övrig materiel utfördes underhållsarbeten. På kvällen samlade höstfesten 
med dans ett 50-tal deltagare. 

Ett mycket uppskattat musikcafé i kapellet genomfördes i september. 

Vi rekommenderar ett besök på föreningens nya hemsida med adressen www.aradalen.com och använd gärna 
vårt forum för diskussioner, köp och sälj eller om du vill berätta något.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arådalen Påsk 2007  
Styrelsen 

 Budget 2007 

 2007 2006 Utfall 2006 
    

Medlemsavg. 53 600 53 600 52 330 
Ers. plogning 12 500 12 500 0 
Övriga intäkter 0 0 0 

Sa. Intäkter 66 100 66 100 52 330 

Arvoden 0 0 0 
Reseers. 500 500 0 
Arrenden 1 700 1 700 1 600 
Plogning 30 000 30 000 27 301 
Fritidskommitte 5 000 4 000 5 101 
Årsmöte/styrelsekostn. 2 000 2 000 943 
Medlemsbl./porton 2 500 2 500 1 955 
Kontorskostnader 3 500 3 500 2 961 
Underhållskostnader 17 000 20 000 21 184 
Försäkringar 2 500 2 500 2 230 
Övriga kostnader 1 000 1 000 4 750 
Miljöstation 0 0 + 28 116 

Sa. Utgifter 65 700 67 700 39 909 

Summa + 400 - 1 600 + 12 421 

Styrelsen har under året bestått av: 
Yngve Boson  ordförande 
Torbjörn Bergvall  sekreterare 
Lars Edström   kassör 
Christer Arkdalen  ledamot 
Håkan Näsström  ledamot 
Bengt Rudolfsson  ledamot 
Örjan Ericsson  suppleant 
Kurt Noteby  suppleant 

Verksamhetsplan 2007 
 

Pimpeltävling på Buhösten Långfredag 
Skidtävlingen Angelicaloppet Påskafton 
Gudstjänst i Kapellet Påskdagen kl 18 
Årsmöte i Kapellet Påskdagen kl 19 
Bildandet av samfällighet 
Arbetshelg med förtäring och dans 11-12 Augusti 
Utskick av Arådalsnytt 2 gånger 
Löpande uppdateringar av hemsida 
 
 

Arådalen Påsk 2007 
Styrelsen 



 


