Arådalsnytt
Nummer 40, mars 2012

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

Så har snart åter ett verksamhetsår gått, och ett nytt
står för dörren efter påsk. Nu hoppas vi att föret
håller, och att vi alla får en härlig påsk!

Arbetet med Gemensamhetsanläggning
Under arbetet med att bilda gemensamhetsanläggning i
Arådalen har styrelsen som mål att försöka omvandla alla
muntliga överenskommelser mellan Egendomsnämnden
och föreningen till skriftliga avtal. Tanken är att de ska
skrivas in i förrättningen vad vi har för rättigheter och
skyldigheter i området. Detta ser vi inte som något större
problem.
Däremot hittar vi ingenting om Angelicasjöns tillkomst.
Styrelsen har genom Kurt Noteby forskat i dammens
tillkomst utan att vi har hittat något skriftligt.
Vi vet att 1971 ställde Bergs kommun sig som huvudman
för dammbyggnationerna och att sjön invigdes 1973. Vi
vet också att Egendomsnämnden är markägare och att
dammarna finns registrerade i dammregistret. Det ska
även ha funnits en dammkommitè som arbetade med
bildandet av sjön.
Vad vi inte vet är vilka som satt i dammkommitèn eller
Sportstugeföreningens styrelse i slutet på 1960 och början
på 1970. Vi vet heller inte vad det fanns för anledning till
att anlägga en sjö i Arådalen. Styrelsen hittar inga

protokoll från den här tiden.
Nu vill vi ha medlemmarnas hjälp. Är det någon som var
aktiv i styrelsen eller i dammkommitèn under denna tid,
eller är det några barn som vet att man hade föräldrar som
var aktiva. Leta i era stugor, någonstans står det pärmar
med protokoll från denna tid.
Hör av er till Kurt Noteby eller undertecknad.

Så till närtid, nämligen påsken 2012.
Långfredag
Rishögen på vallen är mycket stor. Finns det något
intresse bland medlemmarna att tända en påskbrasa? Om
man vill elda, träffas vi kl. 10.00 och skottar av snön.
Sedan tänder vi brasan kl. 20.00. Kommer ingen och
skottar snö blir det ingen brasa.
Påskafton kl 13:00
Angelikaloppet - skidtävlingen för så väl stora som små.
Stugstafett med förhoppningsvis många utklädda lag.
Första start kl 14:00 Alla deltagare bjuds på varm korv.
Har ni priser till tävlingen att bidra med så uppskattas det!
Påskdagen
Traditionsenligt med högmässa kl. 18:00 och föreningens
årsmöte kl.19:00. Föreningen bjuder på kaffe.
Se även nästa sida om aktiviteter i kapellet!

Lavin i Arådalen
Lördagen den 3 mars
gick en lavin på
Hundshögens sydöstra
sida. Enligt uppgift blev
som tur var ingen
skadad, men man ser
tydligt på fotot vad som
utlöst lavinen. Detta är
första gången jag hör
talas om att det gått en
lavin i området, men det
är som vanligt bra att
använda omdömet och
undvika område där det
ser misstänkt ut. Vi
uppmanar även alla att
hålla sig efter
skoterlederna.
Kjell Wåglin fångade
lavinområdet på bild

Avgifter till föreningen 2012

Snöskoterkörning inom Arådalens stugby

Bergs kommun har inte aviserat några höjningar för 2012
men däremot går sophanteringen ”back” med några tusen.

Möjligheten att köra snöskoter är en unik frihet som måste
behandlas med ansvar. Det är terrängkörningslagen och
terrängkörningsförordningen som reglerar körning med
Det beror på att vi har flera tömningar än budgeterat, så
tänk på att fylla sopkärlen från ett håll. Föreningen betalar motordrivet fordon i terräng. Det finns även andra lagar,
som miljöbalken, som kan ha betydelse för rätten att köra i
133kr/kärl oavsett om det är fullt, eller om det ligger bara
terräng. Observera även att länsstyrelsen utfärdat förbud
en sopsäck i kärlet.
mot terrängkörning inom vissa fjällområden vilket bl a
Då föreningen kommer att göra en vinst i år, har styrelsen omfattar Sylarna-Helags-Oviksfjällen. Här är körning med
beslutat att underskottet ryms inom budget.
motordrivet fordon tillåten endast på led och på snötäckt
Avgifterna för 2012 är oförändrade och betalas så snart
mark. Som led räknas ett område av maximalt 50 meters
som möjligt, men senast före påsk på föreningens bankgiro bredd på ömse sidor om ledmarkeringen
är 5881-2777 eller pg-nr 692 932-7. Glöm inte att ange
I vår stugby så har vi ett speciellt tillstånd för
stugnummer om du betalar på annat sätt än med bifogat
nyttotrafik till och från stugorna.
inbetalningskort.
Om snöskotertrafiken på sikt ska kunna behållas inom
Medlemsavgift
400 kr
stugbyn måste alla hjälpas åt att göra skotertrafiken säker
Sophantering grundavgift
535 kr
och respektera följande:
Sophantering tömningsavgift
115 kr

30 km/tim inom stugbyn
Total årsavgift
1050 kr

Giltigt förarbevis

Endast transport till eller från stugorna
Ny medlemslista

Respektera skyltningen inom stugbyn
Det har de senaste åren blivit många nya husägare i

Skoteråkning efter kl 22 bör undvikas inom stugbyn
området. Därför skickar vi med en ny medlemslista.

Kör inte i uppdragna skidspår
Kontrollera era uppgifter, och är det något som är fel,
Kör inte skoter med alkohol i kroppen, det jämställs
meddela Bengt (admin på hemsidan.) Listan fyller en viktig 
med rattfylleri - allt för allas säkerhet
funktion, dels är det ju trevligt att veta vad grannarna heter
och dels är det bra att kunna får tag i ägarna, om man
Respektera snöskoterförbudet i fjällområdet
upptäcker att det hänt något med stugan.
Vi önskar alla en riktigt bra påskhelg!
Styrelsen genom Yngve Boson

PÅSKEN 2012 I ARÅDALENS KAPELL
Påskdagen 8 april– 18.00

Tisdag efter påsk 10 april - 19 – 21

Påskdagsgudstjänst

Påsklovskväll med spel
och smörgås för hela familjen

präst:Catharina Larsson,
musiker: Eva Berge
19.00 Stugföreningens årsmöte

Yatzy, Kinaschack, Trivial persuit ......
utmana kända grannar,
nya stugägare och tillfälliga gäster.
Spela spel eller enbart fika. vuxna - 40
kr, under 15 år - 20 kr
till förmån för kapellet

VÄLKOMNA!

