
Arådalsnytt 
Nummer 59, juli 2021 

 
Medlemstidning för 
Arådalens Samfällighetsförening 
  
Tidningen	finns	även	på:	www.aradalen.com	
	
	 	
Det	börjar	så	smått	återgå	till	det	normala	efter	
pandemin.	Nu	får	vi	hoppas	att	det	håller	i	sig	även	
till	hösten	och	att	lättnaderna	i	restriktionerna	är	
här	för	att	stanna.	Men	det	känns	fortfarande	lite	
konstigt	att	vi	nu	tillåts	att	vara	50	personer	
tillsammans	på	en	fest	medan	en	fotbollsmatch	
kan	ha	50	till	60	tusen	personer	i	publiken.	Men	det	
är	säkert	andra	bestämmelser	när	22	miljonärer	
jagar	runt	med	en	läderpåse	full	med	luft.	Hur	som	
helst,	vi	har	beslutat	att	mjukstarta	med	att	
anordna	sedvanlig	arbetshelg	i	höst.	Däremot	blir	
det	ingen	höstfest	på	kvällen.	Även	om	det	just	nu	
ser	ut	som	pandemin	är	på	tillbakagång,	är	det	
inte	försvarbart	att	trängas	inne	på	dansbanan.	

Eftersom	ingen	vet	hur	det	ser	ut	om	en	månad,	så	
kan	vi	tvingas	ställa	in	med	kort	varsel.	Så	håll	koll	
på	vår	hemsida	aradalen.com.	Det	är	bara	där	vi	
meddelar	om	det	blir	några	ändringar.	

Årsmötet	
Årsmötet	i	år	hölls	enligt	stadgarna,	på	påskdagen.	Jag	
satt	på	en	snödriva	framför	kapellet	och	deltagarna	satt	
på	sina	skotrar	nedanför	mig.	Glädjande	att	så	många	
kom	och	bra	för	föreningen	att	årsmötet	kunde	hållas,	
så	 att	 vi	 kom	 i	 kapp	 med	 besluten.	 Årsmötet	 2020	
ställdes	ju	in	på	grund	av	Coronan.	

Dagturism	
Pandemin	har	även	fört	med	sig	en	hel	del	annat	också.	
Fördelar	säger	en	del,	nackdelar	säger	andra.	Men	helt	
klart	har	det	blivit	väldigt	mycket	 turister	 i	området.	
Efter	 en	 artikel	 i	 en	 lokaltidning	 i	 fjol	 sommar	 om	
”Arådalen,	 en	 bortglömd	 pärla”	 var	 det	 en	 mindre	
invasion	av	turister.		

Turiststationen	 var	 fullbelagd	 och	 det	 stod	 bilar	
överallt,	främst	efter	Renstigen.	Nu	är	detta	inget	stort	
problem	 på	 sommaren	 ännu.	 Men	 om	 det	 ökar	 och	

håller	i	sig	brukar	det	sluta	med	att	det	ställs	en	massa	
krav	 på	 oss	 i	 området.	 Däremot	 är	 det	 redan	 ett	
problem	 på	 vintern.	 Det	 är	 samfälligheten	 som	 äger	
och	 förvaltar	de	upplogade	parkeringsplatserna.	Men	
parkeringarna	 nyttjas	 av	 dagturister,	 många	 med	
släpvagn.		

Styrelsen	har	i	flera	brev	till	Länsstyrelsen	påtalat	att	
det	 inte	 kan	 vara	 rätt	 att	 stugägarna	 i	 Arådalen	 ska	
betala	snöröjning	för	allmänheten.	Vi	har	också	begärt	
bidrag	 för	 snöröjning	 hos	 Länsstyrelsen,	 men	 utan	
resultat.		

Ett	 annat	 sätt	 att	 gå	 till	 väga	 är	 att	 göra	 som	 i	
Höglekardalen.	Där	har	man	infört	parkeringsavgifter	
för	de	som	inte	är	medlem	i	samfälligheten.	Det	är	ett	
betydligt	krångligare	sätt,	men	kanske	nödvändigt.	Då	
skulle	 alla	medlemmar	 få	 ett	 parkeringstillstånd	 och	
övriga	besökande	fick	betala	in	en	parkeringsavgift	till	
föreningen.	Men	det	krävs	både	skyltar	och	någon	som	
kontrollerar	efterlevnaden.	Styrelsen	håller	nu	på	med	
att	 ta	 fram	kostnader	 för	 skyltar,	 så	 får	vi	 se	hur	det	
slutar.	 Men	 det	 känns	 lite	 konstigt	 att	 en	
vägsamfällighet,	 som	är	mer	 än	1	km.	 lång,	 som	 t.ex.	
Glenvägen	får	statligt	bidrag	”för	att	allmänheten	kan	
tänkas	ha	nytta	av	vägen”,	medan	vi	som	ska	ta	hand	
om	bilarna	får	stå	för	kostnaderna	själva.		

Badloken	
”Badloken”	är	ett	projekt	 som	Pelle	håller	 i.	Om	man	
åker	 in	 mot	 kapellet	 och	 där	 Kapellvägen	 delar	 sig	
första	 gången,	 rakt	 fram	 där	 finns	 några	 vatten-
samlingar	eller	lokar.	Där	är	det	tänkt	att	på	några	års	
sikt	göra	i	ordning	så	att	det	går	att	bada.	

	2019	röjdes	det	en	stig	runt	området	och	i	år	är	tanken	
att	 det	 ska	 läggas	 lite	 trätrall	 och	 eventuellt	 en	 liten	
brygga.	Sen	får	vi	se	hur	det	utvecklar	sig	framöver.	Det	
sägs	att	vattnet	är	väldigt	kallt	för	tillflödet	är	från	en	
kallkälla,	men	varma	sommardagar	kan	det	vara	något	
för	den	modige.	

	 	



Arbetshelgen	
Arbetshelg	 blir	 det	 den	 14	 augusti.	 Samling	 vid	
dansbanan	klockan	11.00	

Bland	 annat	 ska	 en	 del	 bäckövergångar	 längs	
skidspåret	 åtgärdas.	 Röjning	 av	 några	 gamla	 stigar	
inom	 området.	 Trätrall	 vid	 ”badloken”.	 Några	 som	
hjälper	till	vid	lunchen.	Samt	en	del	annat	småfix.	

Verktyg	 som	är	bra	att	ha,	beroende	på	vad	man	vill	
göra:	Hammare,	såg,	yxa,	skruvdragare,	spade,	kratta,	
släpvagn,	fyrhjuling,	motorsåg	samt	ett	gott	humör.	

Föreningen	bjuder	på	en	enklare	lunch.	

Höstfest	
Höstfesten	 är	 inställd	 på	 grund	 av	 den	 rådande	
Corona-pandemin.	

Fritidskommittén	

Efter	fjolårets	succé	har	Lasse	gjort	ett	nytt	”Strövtåg”.	
Han	 har	 placerat	 ut	 16	 nya	 kontroller.	 Svårighets-
graden	är	lite	större	i	år,	men	inte	omöjlig	att	lösa.	I	år	
liksom	i	fjol	bildar	bokstäverna	ett	ord	som	är	aktuellt.	
Vinster	 kommer	 att	 lottas	 bland	 de	 som	 deltagit.		
Karta	 och	 mer	 information	 finns	 på	 vår	 hemsida	
aradalen.com	
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