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Vi i styrelsen har många gånger uppmanat er att
skicka in bidrag till Arådalsnytt. Det kan vara
vad som helst, såsom små berättelser eller foton
som berör Arådalen eller dess ”invånare”. Med
dagens teknik är det lätt för oss att kopiera bilder
(även diabilder) och återge det i bladet.
Ni som byggde era fritidshus i början på sextiotalet borde ha mycket att berätta för oss som är
”lite yngre”.
I detta nummer har vi nu nöjet att presentera ett
brev från Einar Ramstedt men först börjar vi med
en härlig bild från årets Angelikalopp.

kort. Dessa finns bl.a. att köpa i Åsarna och Myrviken.
Korten finns som dygnkort (1-3-5 dygn) eller årskort och
gäller på alla statliga vatten, som är upplåtna i Jämtlands
län. Årskortet, som gäller kalenderår kostar ca. 450:- för
en person, samt ett tillägg på 150:- för medföljande.
Det är samma kort, sommar som vinter, om du vill fiska i
Buhösten, Visjön, Rörtjärn, Svanasjön och många andra
vatten som finns på Länsstyrelsens lista.
Stugföreningen har fortfarande arrende på Busjöbäcken
och del av Arån. Dessa vatten ligger utanför renbetesområdet. Karta på dessa vatten finns i Arådalsnytt nr. 31.

Förarbevis snöskoter
Det har efterfrågats om föreningen kan ordna en intensivkurs för snöskoterförare. Styrelsen har ställt frågan till
Högåns skoterklubb om de är villiga att ordna en sådan
kurs under V10 eller under nästkommande påsk, men vi
har ännu inte fått något svar.

Elpumpar för dricksvatten
Den pump som är i drift vid tomt 99 har fungerar mycket
bra, och är väldigt populär. Styrelsen har i tidigare nummer av Arådalsnytt berättat att det finns möjligheter att
elektrifiera ytterligare pumpar. Vi har fått in två förslag:
dels pumpen vid Angelikabäcken dels den mitt emot tomt
101. Styrelsen har beslutat att dessa byggs om så snart
som möjligt.

Sopboden
Arbetshelgen
Arbetshelgen blir i år den 7 augusti kl. 11.00. Föreningen
bjuder som vanligt på lunch. Är det något ni vet behöver
göras? Kontakta någon i styrelsen.

Höstfesten
Höstfesten samma dag börjar kl. 19.00. Det finns surströmming och något att grilla för den som inte gillar
strömming. Dryck tas med efter eget behov. Som vanligt
är det dans till levande musik. Pris för denna kväll 100 kr/
vuxen.

Fiske Buhösten
På årsmötet kom frågan upp vad som gäller angående fisket runt Arådalen. Föreningen har inte något arrende längre på Buhösten. Motiveringen från Länsstyrelsens sida var
att det inte behövs något arrende när det går att köpa fiske-

Ännu en gång -ölburkar och spritflaskor är inte brännbara
sopor, de ska lämnas på någon återvinningsstation och inte
i sopboden, för där bli de stående tills någon av era
grannar fraktar bort det.
Kostnaderna för att tömma kärlen fortsätter att öka. Vi tror
att det beror på att alltfler utnyttjar sina stugor större delar
av året.

Brev från Einar Ramstedt
Brevet presenteras på nästa sida. Är det någon som
känner till denna källa, hör av er till Bengt på
mailadressen infoaradalen@posthem.se eller via telefon
063-31088
Ursäkta formateringarna men det är svårt att rymmas inom
portonivån, hoppas det går bra att läsa ändå.
Styrelsen Arådalens Sportstugeförening gm Yngve Boson

VÄLKOMNA TILL ARÅDALENS KAPELL

SOMMAREN 2010

Tre lördagar i juli kl 17.00

24 juli

17 juli

ord och ton Kristina Kojan

ord och ton Astrid Hotze o Maja Hedén

ord och ton Gunilla Jansson o Karin Månsson

”SJÄLEN NÄRA FJÄLLET”

31 juli

Första veckan i augusti
Fredag– Söndag
Konstutställning
Eva Douhan Lundkvist visar
”MARIA I ULL OCH SILKE”

Fredag

6 aug 19.00 ”Maria i toner bland blommor och örter”

Lördag

7 aug 11-16 Se Maria, Vår Fru, till en våffla

Söndag

8 aug 12.00 ”Maria i tråd och tanke” en gudstjänst i bild, ord o ton.

Bild – Eva Douhan Lundkvist
Ord – Gunilla Jansson o Catarina Larsson
Ton – Christina Didriksson,
Jan-Erik Lindberg samt Fäbodkören

Kaffe, stut och kaka i kapellet
Flötgröt i fäbostugan

14.00 Mera Mariamusik med Didriksson-Nilsson

Cello, sång – Christina Didriksson
Fiol, flöjt, sång – Mariann Nilsson

Protokoll fört vid Arådalens
Sportstugeförenings årsmöte
Påskdagen 2010
42 personer deltog representerande 30 fastigheter .
1. Mötets öppnande
Ordförande Yngve Boson förklarade mötet öppnat.
2. Parentation över avlidna medlemmar.
Mötet genomförde en tyst minut till minne av avlidna medlemmar
3. Val av ledamöter för årsmötet
a) Till ordförande för mötet valdes Yngve Boson.
b) Till sekreterare för mötet valdes Kurt Noteby.
c) Till protokolljusterare valdes Gustav Krigh och Herbert Eklund.
4. Dagordningen godkändes. Bilaga
5.

Verksamhet 2009
a) Ordförande läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2009. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
Bilaga
b) Revisorn läste upp revisionsberättelsen för 2009.
Mötet godkände revisionsberättelsen. Bilaga
c) Kassören redogjorde för balans och resultaträkningen och svarade på frågor.
Mötet godkände Balans- och resultaträkningen. Bilaga

6. Ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
7. Verksamhetsplanen och budget 2010.
a) Kassören redogjorde för verksamhetsplanen och budgeten för 2010.
Mötet godkände Verksamhetsplanen och budgeten för 2010. Bilaga
8. Val
a) Ordförande
Yngve Boson

Omval

1 år tom årsmötet 2011

b) Styrelseledamöter
Lars Edström
Bengt Rudolfsson
Håkan Näsström

Omval
Omval
Omval

2 år tom årsmötet 2012
2 år tom årsmötet 2012
2 år tom årsmötet 2012

c) Styrelsesuppleanter
Kenneth Johansson
Torbjörn Bergvall

Nyval
Omvall

1 år tom årsmötet 2011
1 år tom årsmötet 2011

d) Revisorer
Carolina Camen
Mildred Näsström

Omval
Nyval

1 år tom årsmötet 2011
1 år tom årsmötet 2011

e) Revisorersättare
Kjell Simonsson

Omval

1 år tom årsmötet 2011

f) Fritidskommittén
Gustaf Krigh
Lars Edström
PO Larsson

Omval
Omval
Omval

1 år tom årsmötet 2011
1 år tom årsmötet 2011
1 år tom årsmötet 2011

g) Nöjeskommittén
Sonja Wredendahl
Omval
1 år tom årsmötet 2011
Valberedningen har inte fått fram några fler namn till nöjeskommittén.
Fick förlängd tid till slutet av april. Om inga nya namn kan presenteras
så avsäger sig Sonja sitt uppdrag.
h) Nöjeskommittén ersättare
Gunnel Eriksson

Omval

1 år tom årsmötet 2011

g) Representanter i kapellstiftelsen
Gunilla Jansson
Omval
Sara Kjellberg
Omval

1 år tom årsmötet 2011
1 år tom årsmötet 2011

h) Representanter i Glenvägens samfällighet
Gunnar Lindgård
Omval
1 år tom årsmötet 2011
Suppleant
Christer Arkdalen
Omval
1 år tom årsmötet 2011
Sammankallande valberedningen
Yngve Boson
Omval
1 år tom årsmötet 2011
i) Valberedning
Björn Camén (sammankallande), Agneta Rognli och Ingeborg Sivertsson.
9. Motioner
10. Årsavgifter
Mötet beslöt att årsavgifterna för 2011 skall vara oförändrad, medlemsavgift 400 kr/år.
11. Frågor som väcks för senare beslut
•
Skoterutbildning för ungdomarna efterfrågades. Styrelsen undersöker med Högåsens skoterklubb om vilka krav som gäller.
•
Fritidskommittén har färdigställt skidspåret och fått dispens från Länsstyrelsen att underhålla spåret med
skoter. Det är väldigt många restrektioner bl a måste den som preparerar spåret ha intyg och giltigt förarbevis för skoter.
•
Fråga om fiske i Buhösten ställdes. Sportstugeföreningen har inget generellt fisketillstånd för Buhösten. I
nästa nummer av Arådalsnytt så kommer information om bestämmelser för fiskekort.
•
Ett förslag lämnades att föreningen ska lämna in en intresseanmälan om att få fiskerätt i nedre Busjön
•
Några medlemmar upplever att det har blivit sämre telefonmottagning i Arådalen. Styrelsen kommer att
anmäla till Telia. Bengt Rudolfsson uppmanade att de som upplever att det är dålig mottagning gå in på
telia.se/mobilt och anmäl fel
•
Några medlemmar har också dålig TV-mottagning. Torbjörn Bergvall informerade att bästa inställningen
på antenn var 165 grader.
12. Ordförande förklarade mötet avslutat.
Mötet gav styrelsen en spontan applåd
Vid protokollet:

Kurt Noteby (sekreterare.)

Yngve Boson (ordförande.)

Justeras:

Gustav Krigh

Herbert Eklund

Verksamhetsberättelse för
Arådalens Sportstugeförening 2009
•
•
•
•
•
•

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden och därutöver
fortlöpande kontakter.
2 nummer av Arådalsnytt med information till medlemmarna har skickats ut.
Långfredagen eldades majbrasan och fyrverkeri avfyrades.
Påskafton genomfördes Angelicaloppet på skidor.
Påskdagens kväll var det gudstjänst, kaffeservering och årsmöte i kapellet.
Arbetshelgen i augusti hade god uppslutning från föreningens medlemmar med familjer och på
kvällen bjöds till fest med dans med ett 50-tal deltagare.

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

Styrelsen har under året bestått av:

Verksamhetsplan 2010

Yngve Boson
Kurt Noteby
Lars Edström
Christer Arkdalen
Håkan Näsström
Bengt Rudolfsson
Torbjörn Bergvall
Örjan Ericsson

Majbrasa
Skidtävlingen Angelicaloppet
Gudstjänst i kapellet
Årsmöte i kapellet
Bildandet av samfällighet
Arbetshelg med förtäring och dans
Utskick av Arådalsnytt
Löpande uppdateringar av hemsida

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Arådalen påsken 2010
Styrelsen

Budget 2010
MEDLEMSINTÄKTER
MILJÖSTATION
ARRENDEN
PLOGNING
ÅRSMÖTESKOSTNADER
FRITIDSKOMMITTÉN
FÖRSÄKRINGAR
MEDLEMSBLAD
HEMSIDA
TRANSAKTIONSKOST
UNDERHÅLLSKOST
ÖVRIGA INK/UTG
Summa

INTÄKTER
UTGIFTER
Utfall 2009
53600
92000
92000
89800

8000
2700

600
15625
350
40
2700

2000

6000
1500
1100
14000
4100

3600
1500
1500
38000
1000

160100

160100

154715

12500

700
30000

Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Påskdagen
Augusti
2 gånger

