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Så var det dags för en påsk igen. De nya 

vägskyltarna är uppsatta, Länsstyrelsen är 

klar med vind skyddet, och förhoppningsvis är 

det nya skidspåret mot Östra Arådalen klart 

till påsk. Vi gläds åt att åter har en fullt 

normal vinter med kyla och mycket snö. I 

media har vi sett hur taken rasat i södra 

Sverige, men i Arådalen skottas taken minst 

en gång per år, vare sig det är nödvändigt 

eller inte. 

Om vi då blickar framåt så närmar sig 

påskhelgen och här kommer några 

hållpunkter som vi varmt rekommenderar: 

Långfredag kl 20:00 

Återigen har det samlats en massa ris nere på vallen. Tord 

sköt ihop högen med traktorn i höstas, så ytan att skotta 

borde vara mindre i år. Alla frivilliga - tag med spade och 

kom och skotta fram riset kl 10:00. 

Kl 20:00 ska brasan brinna. Om någon har fyrverkerier, 

”bränn av” dessa vid brasan för hundarnas skull. 

Påskafton kl 13:00 

Angelikaloppet – skidtävling för stora och små. Stugstafett 

med många utklädda lag. 

Påskdagen 

Traditionsenligt med högmässa kl 18:00 och årsmöte  

kl 19:00. 

Angelikasjön 

I höstas gjordes ett försök i liten skala att lyfta torv med 

kran och gripskopa. Trots en liten maskin fungerade det 

väldigt bra. Det hade samlats mycket torv vid utloppet, 

och detta togs bort på några timmar. Vattnet grumlas 

mycket mindre med detta förfarande, än när man använder 

grävmaskin. 

Även vid den södra dammarmen lyftes torven bort längs 

dammen. När torven var borta närmast land hjälpte 

västanvinden till att fylla på med ny. Försöken skall under 

våren redovisas för länsstyrelsen, och förhoppningsvis kan 

vi nästa höst fortsätta mera storskaligt, med en timmerbil 

och gripskopa. 

http://www.aradalen.com/


Båten 

Som kanske inte alla vet så har föreningen en båt i 

Angelikasjön. Det är en gammal flottningsbåt i plåt, med 

råoljemotor och vinsch. Den har använts många gånger i 

sjön för att rensa torv. För närvarande ligger den på land 

under ett plåttak. 

Inför kommande arbeten i sjön behövs lite underhåll på 

båten. Den behöver skrapas och målas samt tillverkning av 

några nya durkar. Motorn behöver också servas. Om någon 

eller några i föreningen vill ha lite ”hobbyarbete” så hör av 

er till styrelsen. 

Avgifter till föreningen 2010 

Bergs kommun har i år höjt den fasta avgiften för 

sophanteringen med 35:-/hushåll. Även mängden sopor har 

ökat så vi tvingas att höja årets totala sopavgift från 600 kr/

år till 650 kr/år. Detta ger följande avgifter som betalas så 

snart som möjligt men senast 20/4 på föreningens bg-nr 

5881-2777 eller pg-nr 692 932-7. Glöm inte att ange 

stugnummer om du betalar på annat sätt än det bifogade 

inbetalningskortet. 

Medlemsavgift 400 kr 

Sophantering grundavgift 535 kr 

Sophantering tömningsavgift 115 kr 

Total årsavgift 1050 kr 

 

Skotertrafiken 

Det är generellt skoterförbud inom detaljplanelagt område i 

Bergs kommun. Arådalens sportstugeområde är planlagt, 

och omfattas av nämnda förbud. Arådalens 

sportstugeförening har dispens från förbudet, för sina 

medlemmar, för transporter med skoter till och från 

stugorna. Till denna säsong har nya trafikskyltar satts upp, 

respektera  dessa. 

Nöjesåk gärna skoter, men gör det på Länsstyrelsens leder. 

Sopboden 

I sopboden får endast lämnas brännbara sopor. Plåt, glas 

och byggavfall ska var och en ta med sig ned till närmaste 

återvinningsstation. Dessa finns både i Myrviken, Börtnan, 

Åsarna och Brånan.  

Tänk på att "sopkörarna" lämnar kvar detta avfall i 

sopboden, och att det får köras därifrån av någon annan 

stugägare.  

Högåns skoterklubb 

Den som vill stötta klubbens arbete med skoterleder kan bli 

medlem i föreningen. Avgiften är 100:- och sätts in på bg-

nr 5701-7832 

 

Med hopp om en ”skidbra” påskhelg. 

Styrelsen Arådalens Sportstugeförening 


