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Påsken 2011 måste gå till historien som en av de
blötaste någonsin. Inte för att det regnade, tvärt om,
solen sken och det var mycket varmt. Snön smälte
rekordsnabbt. I någon mån kan även långfredagens
dans ha påverkat det hela. Kvällen var varm och från
dansbanan hördes musik till långt fram på natten. Ett
bra initiativ från nöjeskommittén som vi får hoppas
återkommer med dans även kommande långfredagar.
Även om det kan bli betydligt kallare när påsken
infaller i mars.
I förra Arådalsnytt skrev jag att vintern alltid räcker
till påsk. Detta stämde i år också, snön försvann på
tisdag efter påsk, konsekvensen kan ni se här....

Om nu inte något av ovanstående verkar intressant, kan
man alltid gå runt och olja skyltar. Har ni fler förslag på
arbetsuppgifter, kontakta gärna någon av oss i styrelsen
före eller direkt på plats.

Höstfesten
Festen börjar samma dag kl. 19.00. Det finns surströmming och något att grilla för den som inte gillar strömmingen. Dryck, förutom lättöl, tas med efter eget behov.
Dans till levande musik, och allt till den låga kostnaden av
100 kr/vuxen.

Glenvägen
Glenvägens vägsamfällighetsförening hade årsmöte i
början av juni. På årsmötet valdes nya representanter för
stugföreningen. Dessa är Christer Arkdalen och Kjell
Wåglin. Ersättare Tord Borgefjäll. Stugföreningen tackar
våra tidigare representanter.

Samfällighet i Arådalen
Det finns nu ett färdigt förslag på hur gemensamhetsanläggningen ska se ut. Förslaget sändes till Egendomsnämnden efter påsk. Tyvärr har de ännu inte svarat. Vi får
ta nya tag efter semestrarna och hoppas på förrättning till
nästa påsk i stället.

Borra efter eget vatten
Klas Hurtig, tomt 51, tänker borra efter vatten i sommar.
Om det finns fler med samma tanke, kontakta Klas på tel.
063-13 84 44.

Årsmötet 2011
Under punkten 12 (Frågor som väcks för senare beslut) på
årsmötets dagordning ställdes en del förslag till styrelsen.
På vårt senaste styrelsemöte beslutades enligt nedan.
Arbetshelgen blir den 6 augusti med start kl. 11:00 och
1. Förslaget om inköp av passkälke avslogs.
föreningen bjuder som vanligt på lunch.
2. Förslaget om ändring av skoterkörning vid stora parkerStyrelsens förslag på arbetsuppgifter
Ansvarig
ingen. Styrelsen arbetar vidare med förslaget och kommer att titta närmare på förutsättningarna under arbetsGöra ny bredare port samt ny trappa vid
Kenneth Johansson
helgen.
gamla sopboden.
3. Förslaget om ny elpump vid korsningen/vändplan bortRöja och transportera bort sly längs vägarna Yngve Boson
om gamla sopboden. Styrelsen anser att det för närvari området. Ni som har röjsågar, ta med
ande finns tillräckligt med elpumpar. Det måste också
dessa. Det behövs också några fyrhjulingar
finnas ett antal handpumpar, om vi skulle drabbas av
med släpvagn för transport av ris till
elavbrott. Dessa pumpar bör vara centralt placerade.
”påskbrasan”.
4. Förslaget om skidspår till Hävvi. Yngve fick i uppdrag
Plocka bort stenar och jämna till marken
Håkan Näsström
av styrelsen att kontakta ägarna av Hävvi, för att se vad
runt dansbanan. Tag med spadar och spett.
det finns för alternativa skidvägar dit.

Så till kommande aktiviteter
Arbetshelgen

Uppsättning skyltar skidspår

Kurt Noteby och
Lars Edström

Duka för kvällens fest

Nöjeskommitèn

Eventuellt, vid mån av tid, byta några spån- Yngve Boson
skivor i nya sopboden

Angående skoterkörning inom området. Styrelsen tar fram
ett underlag, om vad som gäller, vilket skickas ut till
medlemmarna i samband med Arådalsnytt före nästa påsk.
Styrelsen genom Yngve Boson
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Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden och därutöver fortlöpande
kontakter.
Tre nummer av Arådalsnytt med information till medlemmarna har skickats ut.
Helgen den 5 – 6 mars anordnade föreningen tillsammans med Högåns skoterklubb utbildning för skoterförare i kapellet.
Långfredagen eldades påskbrasa på kvällen.
Påskafton genomfördes Angelicaloppet på skidor.
Påskdagens kväll var det gudstjänst, kaffeservering och årsmöte i kapellet.
Arbetshelgen i augusti hade god uppslutning. På kvällen bjöds det till fest med dans med
80-talet deltagare.
Under hösten och vintern har tre möten med Egendomsnämnden ägt rum, för att förbereda bildandet av gemensamhetsanläggning i Arådalen.
Utloppet på Angelikasjön har också rensats från torv.

Styrelsen har under året bestått av:
Yngve Boson
Kurt Noteby
Lars Edström
Christer Arkdalen
Håkan Näsström
Bengt Rudolfsson

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot

(även Hemsida och publikationer)

Torbjörn Bergvall
Kenneth Johansson

suppleant
suppleant

Arådalen påsken 2011
Styrelsen
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Pjäxdans på dansbanan
Långfredag
Skidtävlingen Angelicaloppet
Påskafton
Gudstjänst i kapellet
Påskdagen
Årsmöte i kapellet
Påskdagen
Bildandet av Gemensamhetsanläggning och Samfällighetsförening.
Förrättning i Arådalens kapell. Lantmätaren kallar.
Första helgen i augusti
Arbetshelg med förtäring och dans
Första helgen i augusti
Utskick av Arådalsnytt
2 gånger
Löpande uppdateringar av hemsida
Arådalen Påsk 2011
Styrelsen
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