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Denna vinter har vi matats med bilder från hela
Europa om bristen på snö. Vad man än tittat på för
vintersport, är det små strängar av konstsnö på
gröna gräsytor. Likadant har vi haft det i Sverige,
varma vindar och lite eller ingen snö.
Men detta gäller
INTE Arådalen, här
är det som vanligt.
Perfekta skidspår,
ca 1 meter snö och
isbelagda sjöar. Det
har varit flera
töväder som gjort
att snön är rejält
packad, så föret
kommer att räcka långt efter påsk. Själv blev jag
glatt överraskad när jag här om sisten åkte upp till
Arådalen. Runt Storsjön sticker gräset upp genom
det tunna snötäcket, men kommer man upp på
Persåsberget är det riktig vinter. En annan sak som
är precis som vanligt, det är hög tid att skotta taken.

Snöröjning
Som vi skrev i förra numret har vi inte längre någon
kontrakterad snöröjare, utan jag ringer runt och frågar
om någon har tid att röja. Det har fungerat ganska bra,
men visst kan det vara gånger då man får skotta in sig
på parkeringarna. En vädjan från snöröjarna är, att vi
försöker parkera intill varandra. Ställ bilarna i en
”klump”. Det är på fredag kväll och lördagar som vi har
möjlighet till snöröjning och är då bilarna utspridda
över hel parkeringarna blir det väldigt dåligt röjt. På
stora parkeringen vid sopboden går det stå på båda sidorna om vägen. Parkerar alla på ena sidan går det röja
den andra och helgen efter skiftar man sida. På de
andra ställena är det svårare, men försöker man ställa
sig åt ena sidan går kanske den andra halvan att röja.

Påsken 2020
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.

Kallelse årsmöte
Arådalens Samfällighetsförening kallar till ordinarie
årsstämma, påskdagen 12 april 2020 kl.19.00
Plats: Kapellet i Arådalen.
Stämman behandlar stadgeenliga ärenden.
Styrelsen föreslår en höjning av utdebiteringen för
2021 med 40 kr/helt andelstal, till 1340 kr/helt andelstal. Den föreslagna höjningen på 40 kr är en indexuppräkning av sopavgifterna.
Under pkt. 19 i dagordningen kommer styrelsen att
föreslå verksamhetsplan för 2020.
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 tillgänglig hos Yngve Boson, Villavägen 21, 836
95 Ås och Lars Edström, Lo 187, 870 52 Nyland, samt
vid mötet.
/Styrelsen

trollerna, alla skall kunna finna dem. Kartor med inringade kontroller kommer att finnas tillgängligt här i
Arådalen samt att man kan hämta dem på vår hemsida
i PDF-format. Kartor kommer att finnas i en brevlåda
på hus 115 från 1 juli.
Vidare håller vi på med att ordna en promenadstig runt
”gröna sjön” med ett litet bad på norra sidan.
Jag vill samtidigt skicka en varm tanke till alla som
nyttjar de spår som många hjälper till med att ordna,
inte minst de bidrag som sätts in, så att de som kör får
ersättning för bensin.
Ni sätter in på vårt Bg 5881-2777 märk spår + stugnummer.
Väl mött i kommande arrangemang
/Lars E 070-3477366

Rastning av hundar.
Högar av hundskit har ökat ganska markant inom området. Ett tips till hundägare, köp en liten barnspade i
plast så kan ni sprätta skiten in i skogen så slipper man
kliva i den.

Utdebitering 2020
Avgiften för 2020 ska vara inbetald före 30 april 2020.
Utdebiteringen för 2020 är 1300 kr per helt andelstal
och betalas in på föreningens bankgiro 5881-2777.

Styrelsen/gm Yngve Boson

Glenvägens Samfällighet
Glenvägens Samfällighet

Fritidskommittén
(Text av Lars Edström)
En bit in på det nya aktivitetsåret sitter jag här i
Arådalen i solsken med gott om snö och skall försöka
förmedla kommande aktiviteter.

Kallelse till Glenvägens Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma, den 21 april 2020, klockan 19.00.
Plats: Kövra café, Kövra.
Stämman behandlar stadgeenliga ärenden. Styrelsen
föreslår en utdebitering om 500 kr/helt andelstal. Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

Under påsk kommer som vanligt Angelikaloppet att
genomföras med ungdomslopp samt stafett stugorna
emellan.

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.

En karta håller på att produceras för att utöka de hälsobefrämjande aktiviteterna. Det blir ett antal kontroller
utsatta inom området som det är meningen att man
skall besöka, det är lätta svårighetsgraden på kon-

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

