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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!

Påskdagen
Traditionsenligt med högmässa kl. 18:00 och föreningens
årsmöte kl.19:00. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Uppropet i förra numret om att vi vill ha in gamla
protokoll från styrelsemöten och årsmöten fick stort
gensvar. Vi fick in en hel del. Det underliga är att från
vissa år finns det hur många protokoll som helst och från
andra år finns det ingenting. Kjell Wåglin ska nu så
småningom sortera igenom materialet. Vi återkommer när
vi vet vilka årgångar som saknas.

Se även nästa sida om aktiviteter i kapellet!

Arbetet med Gemensamhetsanläggning
Arbetet med Gemensamhetsanläggningen är i det
närmaste klart och det finns nu ett färdigt förslag från
lantmätaren som styrelsen godkänt. Det är nu upp till
lantmätaren att kalla till förrättning. Styrelsen vill
påminna om att vi för flera år sedan tog ett årsmötesbeslut
på att Arådalens Sportstugeförening betalar för sina
medlemmar förrättningskostnaden upp till 100 000
kronor. Dessa pengar borde räcka, för att täcka hela
kostnaden, om inte förrättningen blir allt för långdragen.

Angelicasjön
Kurt Notebys efterforskningar om Angelicasjön och dess
dammar har också givit resultat. Vi visste att sjön invigdes
och överlämnades till sportstugeföreningen 1973. Vad vi
vet nu är att Bergs kommun återtog sjön utan att meddela
detta till föreningen. Anledningen var, att kommunen
miste det statsbidrag som beviljats för bygget, om inte
kommunen ägde anläggningen. Ingenting har ändrats
under dessa år, utan det är fortfarande kommunen som är
huvudman för sjön och dammarna. Undertecknad har av
styrelsen fått uppdraget att förhandla med Bergs kommun
och det ska bli mycket intressant.

Avgifter till föreningen 2013
Avgifterna för 2013 är oförändrade och betalas så snart
som möjligt, men senast den 1 april på föreningens
bankgiro 5881-2777 eller pg-nr 692 932-7. Glöm inte att
ange stugnummer om du betalar på annat sätt än med
bifogat inbetalningskort.
Medlemsavgift
Sophantering grundavgift
Sophantering tömningsavgift
Total årsavgift

400 kr
535 kr
115 kr
1 050 kr

Arbetshelgen
Första helgen i augusti hade vi arbetshelg. Under dagen
var det mindre folk än vi brukar vara. Förmodligen
beroende på allt regnande. Klockan 11.00 då vi började,
sprack det i alla fall upp och dagen bjöd på hyfsat väder.
Kvällen däremot var lika blöt som vanligt.
Ett av dom viktigaste arbetena under lördagen var att
städa sopboden. Kommunen hade ställt krav på att allt
som inte får slängas i boden och som lämnas kvar av
sophämtarna skulle bort. Det var några av föreningens
medlemmar som fick till uppgift att städa efter er andra
som inte respekterar de anslag som finns uppsatta. Det
blev en full släpvagn som jag tog med och tömde på olika
återvinningsstationer.

Påsken 2013
Långfredag kl 19
Karaoke och pjäxdans med Janne Simonsson. Korv med
bröd serveras och priset är 50 kr per person.
När det gäller påskbrasa så finns det i år bara rester från
fjolårets, så ingen påskbrasa i föreningens regi i år.
Påskafton kl 13:00
Angelikaloppet - skidtävlingen för såväl stora som små.
Stugstafett (3 x 2 km) med förhoppningsvis många
utklädda lag. Samling och anmälan från 13.00. Första
start kl 14:00. Alla deltagare bjuds på varm korv. Har ni
priser till tävlingen att bidra med så uppskattas det!

Här ses de tre stugägarna som städat efter er andra

Sopboden
Helgen efter arbetshelgen såg det ut så här i sopboden.
Åter igen var det en stugägare som fick stuva in grejorna
från andra stugägare i sin bil för att lämna in det i Brånan.
Dom skulle ju ändå vägen förbi när de åkte hem till
Karlstad….

Inte så trevliga bilder, så nedan kompenserar vi lite för att
förhoppningsvis ge lite vårkänsla nu inför påsk.
Vi önskar alla en riktigt bra påskhelg!
Styrelsen genom Yngve Boson

Vårvinter 2013 I ARÅDALENS KAPELL
Torsdag – Lördag 14 -16 mars
Stårshdagar i snökrönta fjäll – skida, sticka, sy
och sjung

Söndag 31 mars
Kl 18.00 Påskdagsgudstjänst
Catharina Larsson, präst
Jenny Michanek, musiker

Kapellstiftelsen i samverkan med
Kvinnor i Svenska kyrkan
Info och anmälan till Gunilla Jansson 070-3130710

Kl 19.00 Stugföreningens årsmöte

Lördag 30 mars

Kl 19.00 Kapellstiftelsens årsmöte

Stugföreningens skidtävling
Kl 13.00 Anmälan
Kl 14.00 första start

Kl 12-14 Våffelservering
Kl 18-20.30 Påsklovskväll med spel och våfflor

Måndag 1 april
Tisdag 2 april

medarrangör Södra Jämtlands pastorat och

VÄLKOMNA!

