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Som	ni	ser	är	detta	ett	litet	jubileum	för	Arådalsnytt	
i	 och	 med	 att	 detta	 är	 det	 femtionde.	 De	 första	
tjugofem	 numren	 skrevs	 av	 Kjell	 Wåglin	 och	 var	
mer	som	en	tidning,	medan	de	jag	skrivit	mera	fått	
karaktären	 av	 ett	 informationsblad.	 Detta	
beroende	på	att	jag	är	betydligt	latare.	

I	och	med	detta	nummer	avslutas	den	historik	som	
Kjell	 Wåglin	 sammanställt.	 Den	 sträcker	 sig	 till	
1982.	 Vi	 får	 hoppas	 att	 Kjell	 kan	 komma	med	 en	
fortsättning.	 När	 man	 läser	 detta	 förundras	 man	
över	hur	mycket	det	går	att	uträtta	på	 ideell	väg.	
Det	är	inga	små	saker	man	gjort	genom	åren.	Det	är	
annat	det,	än	nuförtiden,	när	vi	knappt	kan	hjälpas	
åt	att	ha	ordning	i	sopboden.	

Oavsett	var	vi	bor	i	Sverige	tror	jag	att	vi	är	överens	
om	att	vi	haft	en	bedrövlig	vinter.	I	Arådalen	har	det	
varit	bättre	än	på	många	andra	håll.	Det	finns	ca.	
50	cm.	packad	snö.	Skidspåren	är	preparerade	och	i	
år	finns	det	även	en	2	km.	slinga	på	Angelicasjön.		

Historik	
Fortsättning	från	Arådalsnytt	nr.	49.	Sammanställt	av	
Kjell	Wåglin.	

I	protokollet	 från	1978	beslöts	att	åter	arrangera	bu-
helg	 men	 att	 det	 skulle	 ske	 i	 samarbete	 med	
kapellstiftelsen.	 1978	 gavs	 Gunnar	 Lindgård	 upp-
draget	 att	 utreda	 frågan	 om	 anläggandet	 av	 en	 skid-
backe	väster	om	Glenvägen	ner	mot	Arån.	Beslutades	
att	 man	 skulle	 röja	 en	 nerfart	 och	 att	 frågan	 om	 lift	
skulle	beslutas	senare.	Frågan	om	dammarnas	kvalitet	
togs	 åter	 upp.	 Eftersom	 dammarna	 byggts	 som	
beredskapsarbete	 i	 AMS	 regi	 befarades	 att	 det	 inte	
skulle	 gå	 att	 kräva	 entreprenören	 på	 någon	 form	 av	
garantiarbete.	Gerda	Johansson	redovisade	sitt	arbete	
med	att	kartlägga	Arådalens	historia.	Ur	gamla	böcker	
och	 hävder	 ända	 från	 1400-talet	 hade	 hon	 samman-
ställt	 en	 redogörelse	 beträffande	 gammal	 bebyggelse	
och	 boplatser	 i	 området	 runt	 Arådalen	 och	 Glen.	
Beslutades	 att	 skriften	 skulle	 göras	 tillgänglig	 för	 en	
större	publik.	

I	 protokollet	 från	 1979	 framgår	 att	 frågan	 om	 skid-
backe	fortsatt	inte	är	avgjord.	Beslutas	också	att	före-
ningen	inte	längre	deltar	i	arrangerandet	av	buhelgen	
utan	att	det	helt	övertas	av	kapellstiftelsen.	

Vid	vårfloden	1979	brast	dammen	och	vägen	spolades	
bort.	 Bergs	 kommun	 krävde	 föreningen	 på	 59	 000	
kronor	motsvarande	kostnaden	att	reparera	vägen.	

I	årsberättelsen	för	1979–80	konstaterar	styrelsen	att	
vid	 en	 återuppbyggnad	 av	 dammen	 står	 föreningen	
ensam	ansvarig	 för	uppdämningen.	Noteras	också	att	
den	 utlovade	 uppröjningen	 av	 skidbacken	 som	 AMS	
skulle	svara	för	uteblivit.	Styrelsen	konstaterar	att	om	
det	ska	bli	någon	nerfart	måste	föreningen	själv	svara	
för	arbetet.	

Noteras	 också	 att	 skidtävlingen	 Angelikarundan	 för	
ungdom	mellan	7	–	14	år	för	första	gången	genomförts	
året	innan,	dvs.	1979.	

Vad	 gäller	 dammen	 beslutades	 att	 tillsätta	 en	 kom-
mitté	bestående	av	Hugo	Eriksson,	Bo	Andersson	och	
B.O.	Eriksson	med	uppgift	att	undersöka	möjligheterna	
till	återuppbyggnad.	Årsmötesprotokoll	från	1980.	

I	 protokollet	 från	 årsmötet	 1981	 kan	 noteras	 att	 ny	
ordförande	 blir	 Johan	 Olofsson.	 Dammkommittén	
fortsätter	 ytterligare	 ett	 år.	 Beslutades	 att	 tillskriva	
Glens	sameby	och	Länsstyrelsen	om	att	få	till	en	skoter-
led	 till	 Buhösten.	 Noterades	 också	 att	 48	 bilägare	
drabbats	av	parkeringsböter	under	påsken.	Frågan	om	
skidbacken	läggs	på	is	tillsvidare.	

Vid	 årsmötet	 1982	 väljs	 Jonas	 Jonsson	 till	 ny	 ord-
förande.	Beslutades	också	att	föreningen	inte	skulle	gå	
med	på	kravet	från	Bergs	kommun	om	att	betala	kost-
naden	för	vägreparationen	efter	dammbrottet.	

	

Kjell	Wåglin	

Med	 uppdrag	 från	 Sportstugeföreningen	 att	 samman-
ställa	 föreningens	 arkiv	 av	 protokoll	 och	 andra	 hand-
lingar.	

	 	



Påsken	2017	
Påskafton	

Angelicaloppet,	skidtävling	för	såväl	stora	som	små.	
Stugstafett	med	många	lag.	Kom	gärna	utklädd.	

	
Samling	och	anmälan	från	kl.	13.00	första	start	14.00.	
Alla	deltagare	bjuds	på	varm	korv.	Vi	vill	påminna	att	
det	alltid	fattas	priser	till	tävlingen.	Har	ni	något	att	
bidra	med,	så	uppskattas	detta.

	
Påskdagen	

Påskgudstjänst	kl.18.00.		

KALLELSE	ÅRSMÖTE	

Arådalen	 Samfällighetsförening	 kallar	 till	 ordinarie	
årsstämma,	påskdagen	kl.	19.00.		

Plats:	Kapellet	i	Arådalen.	

Stämman	 behandlar	 stadgeenliga	 ärenden.	 Styrelsen	
föreslår	 oförändrad	 utdebitering	 för	 2018	med	1150	
kr/helt	andelstal.	(Vi	tog	beslut	på	stämman	2016	att	
höja	utdebiteringen	för	2017	till	1150	kr/helt	andels-
tal.)	

Under	 pkt.	 19	 i	 dagordningen	 kommer	 styrelsen	 att	
föreslå	verksamhetsplan	för	2017.	

Årsberättelse,	budget	samt	förslag	till	debiteringslängd	
finns	tillgängliga	hos	Yngve	Boson,	Villavägen	21,	836	
95	Ås	och	Lars	Edström,	Lo	187,	870	52	Nyland,	samt	
vid	mötet.	/Styrelsen.	

Utdebitering	2017	

Avgiften	för	2017	ska	vara	inbetald	före	1	juni	2017.	

Varje	år	får	kassören	lägga	ned	massor	av	ideellt	arbete	
med	att	kräva	in	avgiften	av	några	få	som	alltid	släpar	
med	betalningen.	Tänk	på	att	en	samfällighetsförening	
är	tvingande	och	att	det	är	styrelsens	skyldighet	kräva	
in	 avgiften.	 Det	 andelstal	 varje	 fastighet	 tilldelades	
under	förrättningen	kan	inte	vi	ändra	på,	utan	vi	måste	
följa	lantmätarens	beslut.	Samfälligheter	har	företräde	
hos	kronofogden.		

Sopboden	
Detta	evinnerliga	tjat.	Vi	har	förmånen	att	få	kasta	allt	
brännbart	 i	 samma	 tunna.	 Vi	 behöver	 alltså	 inte	
sopsortera	 som	 det	 är	 hemma.	 Var	 rädda	 om	 det.	
Ölburkar,	glasflaskor,	stekpannor	och	TV-antenner	är	
inte	 brännbart	 och	 ska	 av	 var	 och	 en	 fraktas	 till	
närmaste	återvinningsstation.		

Eget	avlopp	
Bergs	kommun	gjorde	under	sommaren	en	besiktning	
av	 framkomligheten	 för	 att	 tömma	 dessa	 brunnar.	
Dagens	lastbilar	är	både	höga	och	breda	vilket	gör	att	
ni	måste	röja	kvist	och	träd	på	era	tomter.	Kommunen	
vill	ha	ca	3,5	m.	brett	till	en	höjd	av	4	m.		

Fritidskommittén	
Ni	 som	nyttjar	 föreningens	 skidspår	 sätt	 gärna	 in	 ett	
bidrag	 för	 bensin	 till	 skotrarna.	 Bidraget	 sätts	 in	 på	
föreningens	 bankgiro	 nr.	 5881–2777,	 märk	 med	
skidspår.	

Hjärtstartare	
Styrelsen	fick	i	uppdrag	av	årsstämman	att	undersöka	
möjligheten	 att	 sätta	 upp	 en	 hjärtstartare	 i	 området.	
Kjell	Wåglin	 har	 för	 styrelsens	 räkning	 utrett	 frågan	
och	det	finns	ett	färdigt	förslag.	Vad	som	återstår	är	om	
vi	kan	få	bidrag	från	Länsstyrelsen.	Kan	vi	få	detta,	blir	
föreningens	insats	att	stå	för	underhållskostnaderna.		

Stora	parkeringen	
Inför	 påsk,	 se	 till	 att	 parkera	 så	 nära	 snövallen	 som	
möjligt,	 ställ	 bilarna	 i	 rad	 ut	 mot	 vägen	 och	 skriv	
telefonnummer	och	lägg	i	framrutan.	Släpvagnar	ställs	
på	anvisad	plats	mitt	emot	sopboden.	

Glenvägens	Samfällighet	
Kallelse	 till	 Glenvägens	 Samfällighetsförenings	
ordinarie	årsstämma,	den	27	april	2017.	Klockan	19.00	

Plats:	 Kövra	 café,	 Kövra.	 Stämman	 behandlar	
stadgeenliga	 ärenden.	 Styrelsen	 föreslår	 en	
utdebitering	 om	 500	 kr/helt	 andelstal.	 Föreningen	
bjuder	på	kaffe	och	smörgåstårta.	

Årsberättelse	 och	 budget	 finns	 tillgängliga	 hos	 Kjell	
Wåglin,	Hjortronvägen	27,	831	62	Östersund	och	hos	
Kerstin	Lilja,	Börtnan	816,	840	31	Åsarna.	/Styrelsen.		

Styrelsen/gm.	Yngve	Boson	


