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Så var det då dags igen med information från
styrelsen. Vi börjar närma oss påsken, med
allt vad det innebär. Här i Jämtland har vi
haft en väldigt normal vinter om man tänker
sig tillbaka till i början av nittiotalet. Kallt i
en månad i sträck och väldigt mycket snö, i
alla fall runt Storsjöbygden. I fjällen däremot
är det mindre snö.
I Arådalen har under hösten telemasten färdigställts och
det fungerar tillfredsställande även med mobilt bredband
(Telia). Den elektrifierade vattenpumpen vid tomt 99 är
också i drift.
Om vi då blickar framåt så närmar sig påskhelgen och här
kommer några hållpunkter som vi varmt rekommenderar:
Långfredag kl 20:00
Eftersom många har slitit och släpat ner en massa ris till
vallen i år också kommer det att bli en påskbrasa. I fjol var
det många frivilliga som kom och skottade fram rishögen.
Det var gjort på en timme.
Alla frivilliga vi skottar kl. 10:00; tag med egen spade. Vi
ska försöka tända i tid i år så att det brinner 20:00.
Föreningen har inget fyrverkeri, men den som har ”eget”
är välkommen att göra det vid brasan.
Påskafton kl 13:00
Angelikaloppet - skidtävling för små och stora. Stugstafett
med många utklädda lag hoppas vi.
Påskdagen
Traditionsenligt med högmässa kl 18:00 och årsmöte kl
19:00

Angelikasjön
Det är många år sedan det gjordes någon rensning av torv.
Den håller på att växa igen. Fisken har också försvunnit.
Vi i styrelsen har börjat fundera på någon form av upprustning. En första kontakt har tagits med Länsstyrelsen och
en träff är inplanerad under våren.
Klart är att om vi ska rensa sjön från torv kommer den att
läggas upp bakom den södra dammen. (Mot Östra Arådalen.) Detta för att undvika grumling av Angelikabäcken.
Och att Bäcken är den ända lekplatsen för fisken i sjön.

Information från Arådalens kapellstiftelse
Kapellstiftelsen bjuder här in till ett antal trevliga och intressanta aktiviteter där även Tony Guldbranzén medverkar under sin biskopsvisitation den 14/3.
Tisdagen den 14 april
Härnösands stifts biskop Tony Guldbranzén besöker Arådalen i samband med visitation.
11:00 Mässa i kapellet med pilgrimspräst Kerstin
Strömberg
11:40 Eskil Tirén berättar om Arådalen och Arådalens
kapell
12:30-15:00 Våffelservering till förmån för kapellet (vi är
rustade med mer smet, sylt och grädde än vi var i fjol)
Vi hoppas att många vill komma och delta för att visa på
det engagemang som finns i Arådalen!
Lördagen den 13 juni
Årsmöte med vårlunch i kapellet - alla välkomna! Anmäl
senast den 1 juni till Eskil Tirén 0643-106 04 om ni önskar
lunch.
Program
Kl 12:00 Årsmöte med Arådalens kapellstiftelse
Kl 12:30 Vårlunch
Kl 13:15 Föredrag
Kl 14:00 Kaffe
Buhelg och söndagsgudstjänst
Vi upprepar fjolårets populära Buhelg i samband med
arbetshelgen och där det då bjuds in till söndagsgudstjänst
den 9 augusti med servering av flötgröt och försäljning av
hantverk.

Arbetshelgen
Planeras till den 8-9/8, mera information i nästa nummer.

Samfällighetsbildningen
Styrelsen fortsätter arbetet med lantmäteriet men det blir
inget möte under påsken, mera information kommer.

sig att hålla ordning i och utanför denna. Det förutsätts att
medlemmarna håller denna ordning.
Latrintunnor skall anförskaffas av stugägarna. Modellen är
den av plast med tättslutande lock. Finns att köpa på Bergs
kommun, eller på turistinformationen i Ljungdalen.

I år kommer det att finnas tunnor för avhämtning vid gamla
sopboden i Arådalen. Långfredag kl. 10:00-11:00. Där
Fisket
finns standardtunnan men även en lägre som passar separetten. Priset är 77 kr/tunna som faktureras av Bergs
Då länsstyrelsen sagt upp vårt fisketillstånd för Buhösten
måste man nu lösa fiskekort för att fiska där. Däremot gäll- kommun.
er även fortsatt fisketillståndet i Arån från Arålund och
Det är ca 85 hushåll som berörs av denna hantering, övriga
nedströms ca 2 km.
har löst latrinhanteringen på annat sätt.

Latrin

Avgifter till föreningen 2009.

Som framgick i förra Arådalsnytt har kommunerna i Jämt- Betalas in på föreningens bg-nr 5881-2777 eller
land ändrat rutinerna för lämnande av latrin. Vi får efter
pg-nr 692 932-7.
den 1 januari 2009 inte deponera latrin på tipp, utan hanterMedlemsavgift
400 kr
ingen blir enligt det som beskrivs i Arådalsnytt 32.
Sophantering grundavgift
500 kr
Styrelsen förordade alt. 2 enl. kommunens taxa. Fungerade Sophantering tömningsavgift
100 kr
ungefär som sophanteringen. Kommunen fakturerar föreTotal årsavgift
1000 kr
ningen, och föreningen fakturerar medlemmarna.
Det var endast 33 medlemmar som ”nappade” på detta förslag. Det var drygt 50 stugägare som över huvud tagit inte
svarade. Detta gör att föreningen inte kan välja detta alternativ. Kostnaderna för de 33 som har svarat blir omöjliga
att förutse, beroende på hur många latrintunnor som lämnas
både i och utanför containern. Avgiften för alt. 2 kan variera mellan 740 kr till 2 100 kr per år.
Av denna anledning har styrelsen beslutat att Bergs kommun får överta ansvaret för latrin.

Sopboden

Tömningen av kärl i sopboden har ökat markant under
2008. Ökningen är ca 65 %. Vad det beror på är svårt att
säga. En sak vi sett är att det slängs mycket kartonger utan
att de viks ihop eller knölas ihop. Varje kärl kostar 130:- att
tömma och lämnar man då en stor kartong i kärlet blir det
dyrt. Om ökningen håller i sig måste vi redan nu avisera en
kraftig höjning av tömningsavgiften till 2010.

Högåns skoterklubb

I enlighet med alt. 3 i Arådalsnytt nr. 32 kommer kommunen att fakturera 910 kr per fastighet och år för de som inte
har tank, trekammarbrunn eller som har tillstånd att kompostera själv. Tillkommer en kostnad på ca 100 kr/år för
hyra av container i Arådalen. Stugägarna slipper köra latrinet själv till återvinningscentralen. En kod till låset på containern skickas med detta utskick.

Lördagen den 7 mars var det åter dags för den årliga träffen
i Galåbodarna. Där serverades kaffe och kolbullar mm.

Fördelen med detta alternativ är att avgiften till stugägaren
blir ca 1 100 kr oavsett hur många tunnor som lämnas.

Med hopp om en ”skidbra” påskhelg.

För att ha container i Arådalen måst föreningen förbinda

Styrelsen Arådalens Sportstugeförening

Den som vill stötta klubbens arbete med skoterleder kan bli
medlem i föreningen. Avgiften är 100:- och sätts in på bgnr 5701-7832

