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Återigen en midsommar i Arådalen, det börjar bli
tradition. Fjolårets ”invasion” av stugägare uteblev
i år.
Om det berodde på väderprognosen vet jag inte,
men oftast är vädret bättre än vad metrologerna
säger, framför allt i Arådalen.

påverkar det miljön mera än om man pinkar i en
brunn som läcker lite grann. Håller kommunen fast
vid att anläggningen är obrukbar om 30 år, ja då är
det bara att börja om igen.
Enligt 2017 års taxa kostar inventeringen 1 920 kr.
Om anläggningen inte godkänns måste man betala för
ett nytt tillstånd, kostnad 7 680 kr. Efter lite rabatter
är det billigaste man får betala 5 760 kr plus materiel
och arbetskostnad mellan 50 000 och 80 000 kr.
Om några år når inventeringarna till Arådalen.

ARBETSHELGEN
Arbetshelg blir det den 12 augusti. Föreningen bjuder
på lunch vid kapellet.

INVENTERING AVLOPP
Bergs kommun håller på att inventera och kontrollera
enskilda avloppsanläggningar. I år har man börjat
runt Myrviken och mot Persåsen. I de områden man
inventerat tidigare underkänner man ungefär hälften
av alla anläggningar och i mitt tycke på väldigt
godtyckliga grunder. Man inventerar efter principen,
är anläggningen äldre än 30 år, fungerar den inte.
Personligen tycker jag att inventeringen borde gå till
så, att man frågar fastighetsägarna om man blir sjuk
av att dricka det egna vattnet. Om inte, har man en
fungerande avloppsanläggning. Ett av skälen är
nämligen att man är rädd om Sveriges grundvatten.
Det är säkert befogat i Stockholms skärgårdsöar men
knappast i en kommun där det bor mindre än 1
person per kvadratkilometer. Tittar man rent
miljömässigt blir det omöjligt att ”räkna hem” någon
miljövinst. Om man lägger in tillverkningen av
plastbrunnar, plaströr och krossning av grusmaterial
samt diesel och utsläpp från grävmaskiner så

Arbetsuppgifter för året blir att röja bort lite träd och
buskar vid anslagstavlan nere vid parkeringen.
Anslagstavlan behöver repareras eller bytas ut. Ta
med släpvagnar så kan vi fortsätta att köra bort ris
efter en del vägar (röjdes i fjol). Ordna med belysning
till utedasset. Duka för kvällens fest, samt som alltid
olja lite utemöbler. Det behöver också städas nere vid
dammen.

HÖSTFEST.
Vi börjar 19:00 på kvällen den 12 augusti med en
tipspromenad för barn och vuxna.
Middagen börjar ca. 20:00. Lekar för barnen och det
serveras grillat med potatissallad och tillbehör, samt
kaffe och godbit. Lättöl ingår, men vill man ha något
starkare medtages detta efter behov. Efter middagen
blir det dans.
Pris 150 kr/person

BUHELG.
Söndag den 13 augusti. Program enl. kapellstiftelsen.
Styrelsen/gm. Yngve Boson

ARÅDALENS KAPELL
Sommaren 2017

Tre kvällar 18.00 ”Själen nära fjället”
tankar – toner – kaffeservering
tisdag 18 juli
”VILSAMMA TONER I PILGRIMSTID”
Stefan Lindberg, gitarr, Mats-Ola Nilsson, fiol,
Annica Orädd, sång.
”VATTENVÄRLD”, iakttagelser från en fjällbäck
Hans Månsson visar ett antal bilder från sin utställning
bilderna finns kvar över Buhelgen 13/8

lördag 5aug
FAMILJEN TIRÉN
spelar, sjunger och berättar
lördag 19 augusti
deltagare vid ”Fruntimmersdagar” bjuder på tankar och toner

Buhelg söndag den 13 augusti

Buss från Hackås via-Oviken-Myrviken-Persåsen.
För att garantera plats i buss boka senast onsdag 9 aug på 0687-555 70
Obokat får åka med i mån av lediga platser.

12.00 Gudstjänst
13.00 Servering av kaffe, stut och kaka i kapellet och Flötgröt i bustugan
14.00 Wilhelm PetersonBerger 150 års jubileum –
Näs Kyrkokör framför flera av hans verk,
kanske tillkomna just i Arådalen
Lotterier och brödförsäljning till förmån för kapellstiftelsen

”Fruntimmersdagar i fjällen” 17 – 19 augusti
i och kring Arådalens kapell med samvaro, samtal, vandring o hantverk
genomförs årligen i samverkan mellan Kapellstiftelsen
och Kvinnor i Svenska kyrkan, Härnösands stift.
Olika hantverkstekniker har provats på,
i år är ullspinning föreslaget.
För mer information och anmälan
Catharina Larsson 070 – 291 28 62
Yvonne Wåglin 070 – 273 22 36
Arådalens kapellstiftelse i samverkan med Södra Jämtlands pastorat och

