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Medlemstidning för 
Arådalens Samfällighetsförening 
  
Tidningen	  finns	  även	  på:	  www.aradalen.com	  
	  
	  
Här	  kommer	  första	  Arådalsnytt	  i	  samfällighetens	  
regi.	  Cirka	  2	  veckor	  försenat,	  detta	  beror	  på	  under-‐
tecknad,	  som	  glömt	  att	  göra	  ett	  manus	  i	  tid.	  Efter	  
påsken,	  med	  en	  ny	  laga	  kraftvunnen	  samfällighet	  
och	  de	  många	  mötena,	  blev	  det	  ganska	  tomt	  i	  
huvudet.	  	  
När	  man	  nu	  sitter	  här	  och	  tänker	  tillbaka	  så	  känns	  det	  
lite	  vemodigt	  att	  Arådalens	  Sportstugeförening	  är	  
nedlagd.	  På	  årsmötet	  pratade	  vi	  om	  vad	  otroligt	  
mycket	  denna	  förening	  har	  uträttat.	  Mängder	  av	  ideellt	  
arbete	  har	  genom	  åren	  lagts	  ned	  för	  att	  skapa	  det	  
Arådalen	  vi	  har	  i	  dag.	  Vår	  förhoppning	  är	  att	  den	  nya	  
föreningen	  fortsätter	  i	  samma	  anda.	  Det	  är	  ju	  trots	  allt	  
samma	  medlemmar,	  så	  när	  som	  att	  det	  tillkommit	  fem	  
”nya”.	  Vi	  hälsar	  dessa	  nya	  medlemmar	  välkomna	  in	  i	  
Arådalens	  Samfällighetsförening.	  	  

Kjell	  Wåglin	  har	  gjort	  en	  bra	  sammanställning	  över	  vad	  
sportstugeföreningen	  uträttat	  genom	  åren,	  vilken	  vi	  
kommer	  att	  presentera	  i	  kommande	  Arådalsnytt.	  

Under	  senhösten	  kom	  jag	  av	  en	  händelse	  i	  samspråk	  
med	  personal	  på	  räddningshelikoptern.	  De	  framförde	  
synpunkter	  på	  hur	  svårt	  det	  var	  att	  landa	  i	  Arådalen.	  
Elledningar	  på	  ömse	  sidor	  om	  vägen,	  nära	  till	  hus	  och	  
bilar	  samt	  oftast	  helt	  svart.	  Vid	  dåligt	  väder	  är	  man	  
hänvisad	  till	  en	  bil	  eller	  skoter	  med	  påslagen	  belysning	  
för	  att	  ha	  någon	  form	  av	  referenspunkt.	  Detta	  har	  
styrelsen	  tagit	  fasta	  på	  och	  beslutat	  att	  vi	  sätter	  upp	  tre	  
belysningsstolpar	  söder	  om	  sopboden,	  längs	  befintliga	  
elledningar.	  	  	  

ARBETSHELGEN	  
Arbetshelg	  blir	  det	  den	  8	  augusti	  med	  start	  klockan	  
11:00.	  Föreningen	  bjuder	  på	  lunch.	  

I	  fjol	  blev	  det	  inga	  arbeten	  utförda	  då	  Lantmätaren	  
hade	  förrättningssammanträde	  i	  kapellet	  den	  dagen,	  
men	  i	  år	  har	  vi	  en	  del	  att	  göra.	  

Bland	  annat	  följande:	  Måla	  dörrar	  och	  sätta	  upp	  häng-‐
ränna	  gamla	  sopboden.	  Olja	  in	  dörr	  nya	  sopboden.	  En	  
ny	  trappa	  till	  förrådet	  på	  vallen.	  Röja	  sly	  och	  ta	  bort	  
några	  mindre	  stubbar	  längs	  skidspåret.	  Om	  några	  har	  
röjsågar,	  ska	  det	  siktröjas	  längs	  en	  del	  vägar.	  Vi	  ska	  
också	  schakta	  lite	  för	  ett	  utedass.	  Förhoppningsvis	  
kommer	  vi	  också	  att	  hinna	  gräva	  ned	  kabel	  och	  sätta	  
upp	  belysningsstolpar	  vid	  stora	  parkeringen.	  	  

HÖSTFESTEN	  
Festen	  börjar	  samma	  dag	  klockan	  19:00.	  Det	  finns	  
surströmming	  och	  något	  att	  grilla	  för	  den	  som	  inte	  
äter	  strömming.	  Lättöl	  ingår,	  övrig	  dryck	  medtages	  
efter	  eget	  behov.	  Efter	  maten	  blir	  det	  dans.	  Självkost-‐
nadspris	  100	  kr	  per	  vuxen.	  

BUHELG	  
Söndag	  den	  9	  augusti.	  Program	  enligt	  kapellstiftelsen.	  

GLENVÄGEN	  
Årsmötet	  hölls	  den	  28	  april	  på	  Kövra	  café.	  Som	  vanligt	  
tyvärr	  dålig	  uppslutning.	  Det	  blev	  omval	  på	  samtliga	  
poster.	  Styrelsen	  meddelar	  att	  Swevia	  (Vägverket)	  
mist	  upphandlingen	  på	  underhållet	  inom	  Svenstaviks	  
område.	  Det	  blir	  nu	  Peab	  som	  tar	  över	  och	  förmod-‐
ligen	  kommer	  man	  att	  anlita	  dem	  för	  snöröjning	  av	  
Glenvägen.	  Vidare	  har	  man	  nu	  på	  försommaren,	  rustat	  
vägen	  (grusåtervinning)	  på	  sträckan	  kalktornet	  till	  
Glen.	  Hela	  sträckan	  från	  Galåbodarna	  är	  hyvlad.	  

SOPBODEN	  
Det	  är	  fortfarande	  väldigt	  snyggt	  och	  prydligt	  i	  boden,	  
däremot	  är	  det	  lite	  sämre	  i	  latrincontainern.	  Ställ	  kär-‐
len	  längst	  in	  i	  containern	  och	  inte	  framme	  vid	  dörren.	  	  

Styrelsen/gm	  Yngve	  Boson	  


