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I år har vi en väldigt sen påsk. Påsklovet för halva
Sverige slutar den 28 april. Vi får hoppas att det
finns snö kvar. Det kanske inte spelar någon roll, för
om det inte kommer någon förlängning inträder
skoterförbudet redan på påskdagen. Den senaste
tidens blidväder har inte påverkat snödjupet i
Arådalen nämnvärt och när jag skriver detta är det
två månader kvar till påsk. Det kan komma mycket
snö ännu.

Samfällighetsföreningen
Vi har i detta utskick även skickat med en bilaga, som
handlar om vilka åtaganden fastighetsägaren
respektive samfälligheten har gentemot varandra. Det
har nämligen visat sig att många t.ex. tror att
årsavgiften är frivillig, vilken den inte är. Många säger
också att det inte är så noga med soporna för det är
kommunens. Det är också en missuppfattning.
Föreningen lejer kommunen att köra bort
hushållssopor från föreningens sopbod. Styrelsen har
valt att trycka denna bilaga med en tom baksida för att
man ska kunna sätta upp den i sin stuga.

Förändrad debitering el-abonnemang

En sak är däremot lätt att förstå - nätavgiften (fasta
avgiften) är dyrast i hela Sverige. För vår del beräknad
till 7758 kr/år. Vår senaste faktura, avser januari
månad 2019, fast avgift 576 kr. Förbrukning 0 kWh.
Beräknad
årsförbrukning
anges
också
i
kilowattimmar, vilket är enheten för energi. BTEA
skulle ju från den 1 januari 2019 börja mäta effekten
som ofta benämnes med bokstaven P, som i engelskans
power. Enheten för effekt är watt eller hästkrafter.
Jag fattar ingenting…

Påsken 2019
Påskafton.
Angelicaloppet för såväl stora som små. Stugstafett
med många lag. Kom gärna utklädd. Samling och anmälan från kl. 13.00 och första start kl. 14.00. Alla
deltagare bjuds på varm korv. Vi påminner som vanligt
om att det alltid fattas priser till tävlingen. Har ni något
att bidra med, så kontakta fritidskommittén.
Påskdagen
Påskgudstjänst kl. 18.00. Föreningen bjuder på kaffe
efter gudstjänsten.

Jag antar att det är fler än vi som fått information från
BTEA. Ju fler informationsbrev man får desto rörigare
tycker jag att det blir. Klart är att man tänker byta sätt
att mäta vad man förbrukar.

Kallelse årsmöte

Vi ska betala för den effekt vi förbrukar och inte som
det varit tidigare för energin. Sen börjar det bli snårigt
i informationen, och inte tyckte jag det blev lättare när
man ringer och frågar.

Plats: Kapellet i Arådalen.

BTEA säger i informationen att det inte blir någon
större skillnad på avgiften mellan det nya sättet att
mäta jämfört med det gamla. Samtidigt står det i det
brev daterat 2018-12-04 att om man använder mycket
el samtidigt, som när man kommer upp en
fredagskväll, får betala mer och de som använder lite el
samtidigt får betala mindre.
Jag vet inte hur elbolaget tänker. Blir det billigare om
man har varmt i stugan året om, för då förbrukar man
ju mindre el samtidigt. Effektuttaget blir ju mindre då,
åtminstone samtidigt.

Arådalens Samfällighetsförening kallar till ordinarie
årsstämma, påskdagen 2019 kl. 19.00
Stämman behandlar stadgeenliga ärenden.
Styrelsen föreslår en höjning av utdebitering för 2020
med 150 kr/helt andelstal, till 1300 kr/helt andelstal.
Under pkt. 19 i dagordningen kommer styrelsen att
föreslå verksamhetsplan för 2019.
Observera att vid samägande krävs att samtliga närvarar, direkt eller via ombud, för att rösträtten ska kunna
nyttjas. För ombud krävs fullmakt och ombud kan ej
företräda mer än en medlem via fullmakt.
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

medlemmarna kunna gå i lågskor på parkeringarna, ja
då får styrelsen sätta årsavgiften efter detta och är det
någorlunda bra som det är, då blir avgiften som den är
föreslagen.

Fritidskommittén
Fritidskommittén vill tacka Er alla som bidragit med
medel för att kunna hålla en bra spårkvalitet och alla
som nyttjat både spåren och de nymärkta stigarna runt
Angelicasjön.

Kompisar i snön

Utdebitering 2019
Avgiften för 2019 ska vara inbetald före 30 april 2019.

Vi har märkt en stor ökning av antalet skidåkare och
även de som promenerar sommartid. Vi ska försöka
utöka alternativen till aktiviteter under kommande år.
Vi tar gärna emot bidrag på föreningens bankgiro nr.
5881-2777, (märk med stugnummer + spår).
Den gångbro som byggdes under arbetshelgen, har
gjort att promenaden runt sjön blivit både lättare och
torrare.

Utdebiteringen för 2019 är oförändrad det vill säga
1150 kr per helt andelstal och betalas in på
föreningens bankgiro 5881-2777.

Utdebitering 2020
Den föreslagna höjningen för 2020 beror på att
sophanteringen hela tiden blir dyrare.
Bergs kommun och Härjedalens kommun har från och
med i år bildat ett gemensamt aktiebolag som hanterar
sopor, vatten och avlopp. Tömningsavgiften har
återigen höjts till 185 kr per tunna för 2019.
Detta har vi tjatat om länge. FYLL ETT KÄRL I SÄNDER.
Vi har ju två sopluckor på utsidan, börja och fyll kärlen
innanför luckorna och sedan kärlen fram till dörren.
Under en stor del av året räcker tre till fyra kärl under
en fjortondagarsperiod, men enligt den statistik vi får
av kommunen töms betydligt fler vid varje tillfälle. Det
ligger en och ibland två soppåsar i varje kärl och då
töms de. Det är egentligen enbart vid påsk och
sportlovsveckorna som alla kärl behövs.

Var är fisken?

Glenvägens Samfällighet
Kallelse till Glenvägens Samfällighetsförenings
ordinarie årsstämma, den 25 april 2019 klockan 19.00

Snöröjning

Plats: Kövra café, Kövra.

Det har kommit några klagomål på föreningens röjning
av parkeringsplatser i vinter. Det är fram för allt under
nyårshelgen som det blev lite trångt.

Stämman behandlar stadgeenliga ärenden. Styrelsen
föreslår en utdebitering om 500 kr/helt andelstal.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

Vi har hittills röjt parkeringarna fullt ut till vecka 8,
men det blir fler och fler som firar jul och nyår i
Arådalen. Vi får tänka om till kommande år och börja
röja redan till jul.

Observera att vid samägande krävs att samtliga
delägare närvarar, direkt eller via ombud, för att
rösträtten ska kunna nyttjas. För ombud krävs
fullmakt och ombud kan ej företräda mer än en
medlem via fullmakt.

Snöröjningen är den enskilt största kostnaden för
föreningen efter soporna. Styrelsen vill inte röja mer
än vad behovet är. Det är hela tiden en balansgång
mellan att hålla kostnaderna nere och vad
medlemmarna accepterar i snöförhållanden.
Eftersom vädret är oförutsägbart blir det alltid fel
någon gång under en vinter, det får man finna sig i.
Detta är egentligen en fråga för årsmötet, vill

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

