Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 1

Peter Ångnell o Y Kristoffersson
Skogsbacken 561
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 2

Per och Lars Eriksson
Rådomsvägen 10
881 33 Sollefteå

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 3

Håkan Eklund
Svartehallen 2
444 94 Ucklum

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 4

Berta Hård
Hellbergsgatan 29
856 31 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 5

Agneta Byström
Kallkällgatan 16
860 32 Fagervik

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 6

Göran Hedin
Skogsslingan 35
127 41 Skärholmen

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 7

Kjell Petrusson
Skogsstigen 3
840 60 Bräcke

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 8

Bertil Brifors
Skymningsvägen 24
746 38 Bålsta

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 9

Mariann Sköld
Orangerivägen 20
554 38 Jönköping

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 10

Rune Östman
Sunne Prästbord 106
832 94 Orrviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 11

Anders Eriksson
Kallkällvägen 24
831 43 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 12

Bengt Pålstam
S.Torlandsgatan 29 A
831 47 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 13

Kenneth Andersson
Mällbyn 337
830 02 Mattmar

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 14

Kjell Nilsson
Krondikesvägen 18A
831 47 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 15

Gunvor Olsson
Roddarvägen 12D
831 52 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 16

Arve Åkermo
S. Allén 1B
852 39 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 17

Gunilla Jansson
Månsta 251
830 22 Fåker

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 18

Björn Nordqvist
Ruuthsvägen 12
832 43 Frösön

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 19

Birgitta Olofsson
Månsåsen 414
830 01 Hallen

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 20

Tommy Mårtensson
Ope 212
831 92 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 21

Bengt Rundström
Hemvägen 18 A
831 61 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 22

Kent Sundin
Box 40
840 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 23

Ingegerd Jacobsson
Mjäla 366
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 23

Pernilla Jacobsson
Skogsbruksvägen 99, 1tr
831 73 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 24

Tord Borgefjäll
Skolvägen 3
840 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 25

Marianne Kurtsson
Ope 203
831 92 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 26

Berith Svensson
Hackåsvägen 63
830 23 Hackås

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 27

Eirin Östlund
Färjestadsvägen 37
65465 Karlstad

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 28

Siv Norberg
Vikingavägen 63A
857 42 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 29

Jan-Erik Johansson
Markörvägen 17
191 44 Sollentuna

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 30

Agneta Rognli
Ellakroksvägen 24
183 46 Täby

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 31

Lennart Eriksson
Fritzhemsgatan 51
832 44 Frösön

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 32

Arne Magnusson
Skönsmogatan 6
854 61 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 33

Irene Bäckman
Grenvägen 3
864 92 Matfors

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 34

Mårten Byström
Gyllenkroks Allë27
22224 Lund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 35

Hans-Erik Staaf
Fatbursgatan 14B, 3tr
118 54 Stockholm

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 36

Torbjörn Bergvall
Odenskogsvägen 82, 1tr
831 61 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 37

Lars Åsell
Blomstigen 35
834 32 Brunflo

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 38

Rakel Sköldulf
Sidvallsvägen 4
832 53 Frösön

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 39

Olle Gustavsson
Box 725, Jupiterv 12
194 27 Upplands-Väsby

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 40

Roland Franzen
Lådna
130 33 Gällnöby

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 41

Mikael Bernström
Lokes väg 22
830 42 Ås

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 42

Ingela Jacobsson o U Bengtsson
Benskedsvägen 15
831 61 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 43

Magnus Norgren
Rännövägen 58
864 91 Matfors

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 44

Kjell Wåglin
Hjortronvägen 27
831 62 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 45

Claes Marklund
Gammelstillavägen 22
813 94 Torsåker

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 46

Malin Persson
Kvanbergsvägen 2D
791 50 Falun

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 47

Örjan Eriksson
Joxåsen 440
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 48

Elvy Lingensjö
Malandsvägen 12
863 32 Sundsbruk

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 49

Dorothy Sjöstedt
Ärtvägen 53
831 62 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 50

Yvonne Martin
Ramdalsvägen 87
139 54 Värmdö

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 51

Klas Hurtig
Åsvägen 11
831 52 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 52

Lars Annersten
Lustigkullavägen6, 1tr
117 66 Stockholm

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 53

Anders Boden
Gådeåvägen 5
871 41 Härnösand

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 54

Birgitta Fjällström
Altfiolvägen 13
756 54 Uppsala

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 55

Stig-Ola Wretling
Blomstergatan 29
815 41 Tierp

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 56

Ann-Sofie Jönsson
Lockåsen 741
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 57

Lars Byström
Övre Hantverksgatan 22 C
831 36 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 58

Evert Festin
Fäste 661
830 23 Hackås

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 59

Anders Ödmark
Ångstavägen 29
830 21 Tandsbyn

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 60

Stig-Ove Frändén
Kvarnsjöbo
647 91 Mariefred

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 61

Kjell o Camilla Simonsson
Vigge 667
840 40 Svenstavik

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 62

Urban Åsell
Vikenvägen 22
832 96 Frösön

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 63

Sture Larsson
Box 175
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 0

Birgitta Persson
Myrviksvägen 30
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 64

Ragnar Berg
Hjortronvägen 33
831 62 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 65

Lillemor Olsson
Köpmangatan 65 B
831 33 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 66

Maria Zakrisdotter
Regementsgatan 6
831 41 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 67

Krister Guttormsson
Sölvbacken 381
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 68

Yngve Boson
Byn 1025
830 43 Ås

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 69

Mikael Flyberg
Frejs Väg 14
704 40 Uppsala

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 70

Håkan Näsström
Bastuvägen 3
830 21 Tandsbyn

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 71

Gunnar Lindgård
Färjemansgatan 13 A
831 31 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 72

Peter Auregård
Gäddstigen 80
151 39 Södertälje

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 73

Pär Mårtensson
Sandhamnsgatan 50 A
115 28 Stockholm

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 73

Per Mårtensson
Hödergatan 12
633 52 Eskilstuna

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 74

Håkan Eriksson
Bastuvägen 8
830 21 Tandsbyn

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 75

Lennart Siljeström
Viltstråket 3A
832 54 Frösön

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 76

Sofia Högberg/K-G Andersson
Bjärme 180
83022 Fåker

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 77

Jan Högberg
Näcksta 331
830 23 Hackås

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 78

Mikael Eriksson
Björstagatan 1
872 35 Kramfors

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 79

Gun-Inger Ström
Stationsvägen 1
435 37 Mölnlycke

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 80

Karl-Erik Klockars
Skogsbergvägen 6
752 40 Uppsala

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 81

Erika Nordin
Pionjärvägen 31
834 34 Brunflo

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 82

Carolina Camén
Björkhagsvägen 4
654 61 Karlstad

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 83

Henry Flyberg
Valhalls Väg 7
754 40 Uppsala

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 84

Sonja Wredendal
Frimans Väg 285
832 44 Frösön

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 85

Herbert Eklund
Mejramsvägen 9
145 73 Norsborg

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 86

Lars-Erik Östberg
Norra Birgersvägen 1
840 50 Gällö

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 87

Bertil Olsson
Hagvägen 15
736 36 Kungsör

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 88

Katharina Brattström
Hemvärnsvägen 15
141 37 Huddinge

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 89

Sven-Olof Bengtsson
Nynäshamnsvägen 9
857 31 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 90

Jeanette Jensen
Bågevägen 158
856 52 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 91

Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 92

Kenneth Johansson
Kalkbruksvägen 8
830 21 Tandsbyn

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 93

Robert o Liselott Aspeheim
Husås 148
830 30 Lit

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 94

Berenskiöld Dag Henning Georg
Optand 310
831 92 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 95

Bröderna Tirén
Backen 593
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 96

Gustav Krigh
Vaktstråket 2
881 51 Sollefteå

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 97

Ann-Marie Palm
Tibastvägen 9
753 50 Uppsala

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 98

Kjell Högström
Södra Allén 44 A
852 39 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 99

Göran och Håkan Eriksson
Nilsgården 766 Börtnan
840 31 Åsarna

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 100

Roger Blomqvist
Skogsbogatan 5
654 65 Karlstad

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 101

Jörgen Backlund
Bäckebovägen 24
852 54 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 102

Erik Arnberg
Dimvägen 10
861 33 Timrå

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 103

Majlis Rönestål
Åkervägen 18
830 44 Nälden

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 104

Sixten Hägglund
Gråstensvägen 6
852 40 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 105

Rose-Marie Staffansson
Hedeviken 721
840 93 Hede

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 106

Märta Svensson
Västnor 428
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 107

Syskonen Thörnberg
Garvaregatan 10
871 31 Härnösand

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 108

Henrik Johansson
Nöttövägen 62
810 64 Karlholms Bruk

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 109

Anders Nilsson (Annika Åhman)
Nämndemansvägen 40
757 57 Uppsala

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 110

Sture Eriksson
Violvägen 8
834 31 Brunflo

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 111

Hans-Erik Hansson
Dunderbacksvägen 14
612 46 Finspång

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 112

Göran Björkström
Flugbo 7430
821 92 Bollnäs

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 113

Lars Byström
Övre Hantverksgatan 22 C
831 36 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 114

Olof Andersson
Gräftegränd 22
831 71 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 115

Lars Edström
Lo 187
870 52 Nyland

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 116

Runo Brattlin
Myre 171
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 117

Ingeborg Sivertsson
Åsvägen 8C
830 43 Ås

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 118

Åke Norberg
Öckne 114
860 13 Stöde

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 119

Ingeborg Sivertsson
Åsvägen 8C
830 43 Ås

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 120

Sten-Olov Andersson
Rodervägen 19
891 78 Bonässund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 121

Einar Dahlin
Sörnackstavägen 47
853 57 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 122

Kenth Olov Norman
Forsvägen 18
864 32 Matfors

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 123

Bertil Andersson
Kröngatan 8
860 32 Fagervik

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 124

Birgith Gärdin
Sölvbacken 631
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 0

K-E Guttormsson
Sölvbacken 631
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 125

Per Broman
Södra Järnvägsgatan 11
852 37 Sundsvall

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 125

Elisabeth Lundgren
Marsjö Storegård 3
340 12 Annerstad

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 126

Anne-Louise Johansson
Box 6
840 31 Åsarna

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 127

Christer Arkdalen
Kövra 363
830 24 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 128

Lennart Stadling
Byalagsvägen 6
862 41 Njurunda

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 129

Ragni Byström
Blackevägen 64
417 28 Göteborg

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 130

Håkan Carlsson
Egnahemsvägen 54
860 30 Sörberge

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 131

Bengt Rudolfsson
Kännåsen 1633
830 43 Ås

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 132

Henrik Östlund
Tittmyrvägen 25
805 96 Gävle

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 133

Stefan Nilsson
Gullrisvägen
860 13 Stöde

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 134

Kjell Burman
Centrumvägen 49
834 31 Brunflo

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt 199

Kapellstiftelsen c/ Tirén
Backen 593
830 25 Oviken

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt

Länstyrelsen naturvårdsverket
831 86 Östersund

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt

Egendomsnämnden Stiftkansliet
Box 94
871 22 Härnösand

Arådalsnytt
Nummer 37, januari 2011

Medlemstidning för
Arådalens Sportstugeförening
Tidningen finns även på: www.aradalen.com

På årsmötet väcktes frågan om föreningen kunde
anordna utbildning för skoterförare i Arådalen,
därav detta Arådalsnytt. Nästa nummer kommer i
mars månad, med den sedvanliga informationen
om påsken och årsmötet.
Numera är det ett antal stugor som byter ägare
varje år. För att kunna ha ett aktuellt
medlemsregister, anmäl ändringar eller att ni har
sålt eller överlåtit er fastighet. Detta för att bland
annat Arådalsnytt skickas till rätt personer.
Ändringar meddelas vår kassör Lars Edström, Lo
187, 870 52 Nyland, 0612-50546 eller mail till
lars.edstrom@telia.com

Platsen blir Arådalens Kapell och leds av 2 kursledare från
Högåns Skoterklubb. Minsta antalet deltagare är 5 stycken
och pris är beroende på deltagarantal, men räkna med
1200 till 1500 kr per person. Anmälan senast den 31/1
2011 till Christer Arkdalen Kövra 363, 830 24 Oviken,
telefon 0643-402 61, christer.arkdalen@sveaskog.se

Förarbevis snöskoter

Det gamla caféet i Glen har återuppstått och heter i dag
Hävvi i Glen. Tomas Johansson med sambo har
helrenoverat huset och öppnat restaurangrörelse med kafé.
Där har även serverats julbord och nyårssupé som varit
mycket uppskattade och välbesökta. Besök gärna
hemsidan, www.havviiglen.se där står bland annat
öppettider, matsedlar och mycket mer.

Föreningen kan anordna kurs, för förarbevis på snöskoter,
med hjälp av Högåns Skoterklubb. Kursen anordnas i
Arådalen under ett veckoslut, och blir intensiv.
Från augusti månad har detta annonserats på vår hemsida.
Vi har frågat vilken helg som skulle passa bäst för de
flesta. Ingen har tyvärr svarat, så därför har styrelsen
bestämt ett datum.
Kursdatum är planerat till 5-6/3 2011 vilket är helgen
mellan vecka 9 och vecka 10.

Elpumpar för dricksvatten
Det finns nu tre fungerande elpumpar för vatten. Dessa
finns vid tomt 99 på Ripstigen, tomt 102 på Renstigen
samt i närheten av tomt 55 vid Angelikabäcken.
Det är en viss fördröjning i strömbrytaren, (som är
fjädrande) så det tar några sekunder innan vattnet kommer.

Gretas café

I samma lokaler har man också öppnat ett dagis som heter
Fjällets barn.
Stugföreningen uppvaktade med blommor till caféet och
en gungälg till dagiset.
Styrelsen önskar er
alla en god
fortsättning och en
mycket bra vinter i
Arådalen!

Avsändare
Arådalens sportstugeförening
c/o Kurt Noteby
Anarisvägen 187
831 72 ÖSTERSUND
Tomt

