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När jag skriver detta en tidig morgon och tittar ut
genom fönstret, regnar det och blåser. Det är två
grader varmt och minsann, kommer det inte en och
annan snöflinga. Kort sagt, jag är i Arådalen och det
är midsommarafton.
I mitten av maj inträffade något här i Arådalen, som
mig veterligt aldrig inträffat tidigare. Området
drabbades av inbrott. Det var hus efter
Hästryggsstigen som drabbades. Efter en vecka var
det dags igen. Åter igen Hästryggsstigen, men även
för hus på Renstigen som fick nattligt besök. Totalt
var det sex hus på Hästryggsstigen och fyra hus
längs Renstigen. Tillvägagångssättet var lika, man
slog sönder ett fönster, gick in och som det verkar så
har de enbart letat efter sprit. Efter andra vågen av
inbrott kom polisen och gjorde en undersökning.
Man hittade då en hel del spår och redan samma
dag kunde två ungdomar gripas, som misstänkta
för brotten.
Det är flera stugägare som gått runt i området, för
att se om det är fler som drabbats, men vi har inte
hittat några ytterligare hus.

Facebook
Det finns en Facebook-grupp i Arådalen. Gruppen som
heter Arådalens stugby, drivs helt privat och har inget

med Arådalens samfällighet att göra. Samfälligheten
har hemsidan som officiell sida och inget annat.
Många som jag pratat med tror att bara för att
Facebook-gruppen är sluten, kan ingen utomstående
se vad som skrivs. Detta vill jag påstå är fel. Jag har varit
in och läst flera inlägg och sett många vackra bilder
trots att jag inte är med in någon Facebookgrupp. Jag
började läsa allt från 2016 och framåt men insåg snart
att jag inte orkade, övergick då till att läsa inläggen från
personer som jag känner till. En sak som jag
reflekterade över var att det var ca 300 ”följare” i
gruppen. Det finns 139 fastigheter i Arådalen och
många av dessa är inte med, så det kan vara många
med liten eller ingen anknytning till området som är
medlemmar.
Passade också på, när jag ändå var inne, att läsa
Instagrams och Facebooks gemensamma datapolicy.
Intressant läsning, en sammanfattning av den 9 sidor
långa policyn är att man samlar in information om
användare, bearbetar detta och säljer informationen
vidare till hugade spekulanter. Företaget är alltså inte
”snäll” som låter medlemmar skicka en massa bilder
och inlägg, om allehanda saker, helt utan avgifter. Utan
det är en smart affärsidé på hur man får gratis
information som går att sälja. Det finns också en text
som handlar om vidaredelning. Där står i klartext att
t.ex. om någon tar en bild på Hundshögstoppen med en
solnedgång som bakgrund och lägger ut bilden på den
slutna Facebook-sidan,

kan någon ”följare” tycka att bilden är väldigt fin och i
all välmening vidaredela bilden till en kompis utanför
gruppen. Då blir Arådalen facebooksida ”synlig” för
alla i den gruppen o.s.v. Fortsätter man då att dela så
blir det fort många som ser ursprungssidan.
Styrelsen vädjar till användarna av Facebook att tänka
på vad som skrivs och vilka bilder som läggs ut. Det är
alltid någon utomstående som ser
.

Arbetshelgen:
Arbetshelg blir det den 11 augusti. Med start kl 11:00.
Föreningen bjuder på lunch vid kapellet.

Hjärtstartare:
Föreningen har fått bidrag och köpt en hjärtstartare.
Den kommer att placeras INNE I SOPBODEN. Vi har
kommit fram till att det är bästa platsen, dels är den
skyddad för väder och vind och dels blir den svårare
att stjäla.
Allmänheten måste få tillgång till hjärtstartaren
(eftersom vi fått bidrag för inköpet). Därför kommer
den att registreras och när man ringer SOS-alarm (112)
får man automatiskt koden till sopboden.

Arbetsuppgifterna blir för året att laga/byta pump vid
Lostigen, sätta upp hjärtstartaren (fordras lite
eldragning), laga draget på spårmaskinen, bygga en
enkel bro längs stigen runt Angelican. Duka för
kvällens fest. Anslagstavlan måste ”vädersäkras”. Om
vi får tag i någon utbildare, utbilda i hjärt- och
lungräddning.

Höstfest:
Vi börjar kl 19:00 på kvällen den 11 augusti med en
tipspromenad för barn och vuxna.
Middagen börjar ca 20:00. Det blir grillat med
potatissallad och tillbehör, samt kaffe och godbit.
Lättöl ingår, men vill man ha något starkare medtages
detta efter behov. Trubadur underhåller under kvällen.
Pris 150 kr/person. Barn t.o.m. 14 år gratis.

Sopboden:

Buhelg:

Efter att några av våra medlemmar städat och kört bort
sopor från boden, har det hållit sig väldigt fint därinne.
Men, snälla ni fyll ett kärl i sänder. Under lågsäsong
betalar vi tömning för i snitt 4-5 kärl, var fjortonde dag,
fast soporna skulle rymmas i ett kärl. Varje kärl kostar
177 kr att tömma. Vi skulle kunna spara en tusenlapp i
månaden, om vi är lite noggrannare när vi slänger våra
sopor.

Söndag den 13 augusti. Program enl. kapellstiftelsen.

Motioner till årsmötet:
Till årsmötet i påskas hade två motioner lämnats in
angående vattenpumpar. Ena motionen handlade om
fler eldrivna pumpar. Den har nu tagits tillbaka av
motionärerna.
Däremot kommer pumpen på Lostigen att repareras
eller bytas ut vid arbetshelgen.
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