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Som jag skrev i förra numret håller pandemin på
att ebba ut. Åtminstone blir inte folk så sjuka
längre, på grund av all vaccinering. Alla
restriktioner är också borttagna. Därför har vi i
styrelsen beslutat att aktiviteterna under påsk
återgår till det normala. Det blir ett Angelicalopp
och det blir gudstjänst och årsmöte i kapellet. Vi
hoppas på välbesökta arrangemang och att, om
någon känner sig sjuk, då stannar man hemma.
Som vanligt är det fina snöförhållanden. Fina skidoch skoterspår fastän det dröjde till efter jul innan
de stora snömängderna kom. Skoterförbudet på
statens mark inträder den 19 april. Alltså direkt
efter annandag påsk.

inga svar från Länsstyrelsen har kommit. Inte förrän
nu efter jul. Då fick vi kontakt med en handläggare som
tyckte att det verkade vettigt att Länsstyrelsen var med
och bidrog ekonomiskt. Men för säkerhets skull överlät
han ärendet till en annan handläggare som nu beslutat
att utreda tillsammans med Naturvårdsverket hur
stora kostnader är för Länsstyrelserna totalt för
reservat, nationalparker, ledterminaler o.d. Det verkar
som det kommer att ta en 5–6 år till. Vi har också haft
funderingar på, att på grund av den segdragna
handläggningen hos Länsstyrelsen, sätta upp skyltar
om parkeringsavgift för dagsturister. Men vi låter detta
bero ytterligare en tid, i väntan på att förhoppningsvis
få besked från Länsstyrelsen.

Fritidskommittén
Parkeringarna
I samfälligheten ingår det sex parkeringar längs
Glenvägen. Dessa är till för föreningens medlemmar
och besökare till våra medlemmar. Redan 2016 skrev
styrelsen till Länsstyrelsen och påtalade att
parkeringarna i Arådalen tillhörde fastighetsägarna i
Arådalen och att om allmänheten (ripjägare, skidåkare
och skoteråkare) skulle få använda våra parkeringar
ville vi ha en skälig ersättning för detta. Det har varit så
genom åren att föreningen har skrivit och stött på, men

Skidspåren i Arådalen är välpreparerade. Detta arbete
sköts på ideell väg. Det utgår endast ersättning för
bensin. Tyvärr börjar pengarna ta slut, på grund av det
höga bränslepriset. Ni som nyttjar spåren, får som
tidigare, gärna sätta in ett bidrag, som ersättning för
bensin. Pengarna sätts in på vårt Bg 5881–2777, eller
på Swish nr: 1234 921 177 Märk ”spår” samt
stugnummer.

Påsken 2022
Påskafton
Angelicaloppet. Klockan 13.00 första start 14.00.
Plats, vid kapellet.
Angelicaloppet i sin ursprungliga form är tillbaka, efter
två års uppehåll. Stugstafett samt flera åldersklasser
för barn. Alla deltagare bjuds på varm korv. Kaffe, saft
och bulle till alla åskådare.
Vi välkomnar gärna om Ni har saker, som kan vara
lämpliga till priser i tävlingen, eller till lotterier, som vi
har i anslutning till arrangemanget. Priser lämnas hos
Pia stuga 58 eller Gustav stuga 96.

Påskdagen
Påskgudstjänst kl. 17.00 (OBS tiden). Oviken/Hackås
och Näs kyrkokörer medverkar under ledning av
Anders Nilsson och Lena Severin. Föreningen bjuder
på kaffe efter gudstjänsten.

Årsmöte i Arådalens samfällighetsförening
Arådalens samfällighetsförening kallar till ordinarie
årsstämma, påskdagen 2022 kl. 19.00. Plats:
Kapellet i Arådalen.
Stämman behandlar stadgeenliga ärenden. Styrelsen
föreslår en höjning av utdebiteringen för 2023 med
100 kr/helt andelstal, till 1500 kr/helt andelstal.
Under pkt. 19 i dagordningen kommer styrelsen att
föreslå verksamhetsplan för 2022.
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.
Utdebitering 2022:
Avgiften för 2022 ska vara inbetald före 30 april 2022.
Utdebiteringen för 2022 är oförändrad, det vill säga
1400 kr/helt andelstal och betalas in på föreningens
bankgiro 5881–2777, eller med Swish nr: 1234 921
177.
Utdebitering 2023:
Den föreslagna höjningen beror på de ökade
kostnaderna i samhället och en förväntad hög inflation.
Styrelsen Arådalens samfällighet

Glenvägens vägsamfällighet.
Glenvägens vägsamfällighetsförening kallar till
ordinarie årsstämma, onsdagen den 27 april 2022.
Plats: Kövra Café
Stämman behandlar stadgeenliga ärenden. Styrelsen
föreslår en oförändrad utdebitering för 2022. Det vill
säga 500 kr/helt andelstal.
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 Kjell Wåglin, Hjortronvägen 27,
831 62 Östersund, samt vid mötet.
/Styrelsen Glenvägens vägsamfällighet

