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Så är det åter dags för ett Arådalsnytt detta jubileumsår. Det började på långfredagens förmiddag
med att vi skottade fram rishögen nere på vallen.
(Roligt med så många ”nya” ansikten.) Vi var väldigt
många, så efter en dryg timme hade vi nått backen.
På kvällen gick det lite trögt att tända och efter fyrverkeriet gick de flesta hem. Vi var några som stannade, och framåt 10 på kvällen hade brasan verkligen
tagit sig. Det brann så friskt att räddningshelikoptern
kom och gjorde en lov över vallen för att se vad vi
höll på med.

Trettioårsfirande Angelicaloppet gick som vanligt på påskafton. För året med lite andra regler. I stugstafetten ställde
en stuga upp med två lag, alla utklädda till kycklingar. Pris
efter bästa klädsel är kanske något till kommande år?
Vi har nu ett jubileum kvar, nämligen höstfesten. Hoppas
att den uppåtgående trenden håller i sig. I fjol var det
många som fram på småtimmarna ville bygga ut dansbanan.

Arbetshelg med fest den nionde augusti
Arbetsdagen börjar 11:00. Föreningen bjuder på lunch.
Hoppas att det inte regnar i år, för en del målningsarbeten
är fortfarande ogjorda på dansbanan. Vidare har vi en
pump nere vid dammen som är trasig. Traditionsenligt är
det också ett antal skyltar som skall oljas och det skall
även dukas till kvällens fest.
Höstfesten börjar 19:00 Det blir surströmming, och för de
som vill äta något annat finns grillkött att tillgå. Dryck får
man ta med själv. Som vanligt blir det dans till levande
musik. Pris för detta 100: -/vuxen.
Styrelsen hoppas att det blir minst lika trångt och
gemytligt som förra året!

Mobiltäckningen
Mobilmasten vid vägen upp till slakteriet är nu under
byggnad, och det är vår förhoppning att vi under
sommaren/hösten skall ha full mobiltäckning i området.

ARÅDALENS KAPELL FIRAR 30 ÅRS JUBILEUM
SÖNDAGEN DEN 10 AUGUSTI
12.00 Gudstjänst i kapellet;
Katarina Larsson, präst
Anna Kråik, joik
Els-Marie Isaksson, kantor
Fäbodsångarna

13.00 Kaffeservering i kapellet
kaffe, stut, rulltårta
Flötgröts-servering i bustugan
Utställning och försäljning av Sameslöjd

14.00 ”En doft av näver och ene”
dikter och barndoms- minnen från Glen med
Laila Johansson samt joik av Anna Kråik

VARMT VÄLKOMNA!

Så en liten berättelse från en av våra säkra inne på tomten. Det berättas också att han aldrig hann bli
rädd, då han höll sin käre vän i handen ända in i köket.
källor i Arådalen.
Det hände i mitten av juni, att en av våra medlemmar vak- Samma källa meddelade på midsommarafton att det gick
nade på morgonsidan och behövde gå ut. När han som bäst bra att vistas utomhus, då det fortfarande är mera mygg än
björnar i området.
stod där bakom uthuset, fick han se en stor björn passera

Sverigealmanackan
Arådalen fångar inte bara oss!
Konstnärinnan Erkers Marie
Persson var under sommaren
2007 ute på sin vanliga Sverigeresa för att söka motiv till 2009
års almanacka. Hon föll för
Arådalen som ska få representera Jämtland med hennes bild på
Novemberbladet i Sverigealmanackan och text på Svenska, Engelska och Tyska.om
Arådalen på baksidan.

Lite historik om Arådalen
Föreningen har sedan en tid efterlyst material till Arådalsnytt
och vår hemsida. Här kommer
då det första inslaget, en artikel
insänd av Inga Andersson från
Buhelgen 19??, ja vilket år är
det? Ge din gissning på mail till
adminaradalen@posthem.se.
Rätt svar i nästa nr av Arådalsnytt

Föreningens fiskearrenden
Föreningen arrenderar två områden där medlemmar får fiska, förutsatt att man kan styrka att man är medlem i Arådalens
sportstugeförening. Det ena är vinterfiske i Buhösten och sommarfiske i Arån nedströms landsvägsbron vid Glen och
ned till rågången för gamla Domänreservatet. (Ungefär 300-400 m söder om kalktornet efter vägen.)
Detta arrende gäller årsvis och kan alltså sägas upp med kort varsel. Föreningen meddelar om någon förändring sker.
Det andra arrendet gäller Arån från ovan nämnda gräns ned till Bodsjöbäckens (Busjöbäcken) utlopp. Samt Bodsjöbäcken upp till Yttersta Bodsjön. På sträckan mellan Arålund och Bodsjöbäckens utlopp gäller tillståndet endast västra sidan
av Arån. Detta tillstånd är flerårigt.
I båda områdena är fiske förbjudet tiden 1 september till 31 oktober.
Karta omr. 2 Den streckade linjen innebär att man får fiska enbart på västra sidan av Arån.

Arådalens Sportstugeförening
Protokoll fört vid årsmöte 2008-03-23. (Deltagare 38 pers. represent. 29 fastigh.)
1.

Ordf. Yngve Boson förklarade mötet öppnat.

2.

Parentation över avlidna medlemmar.

3.

a) Till ordförande för mötet valdes Yngve Boson.
b) Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn Bergvall.
c) Till protokolljusterare valdes Pelle Dahlin och Kjell Simonsson.

4.

Dagordningen godkändes.

5.

Kallelse till förrättning för samfällighetsbildning har ännu ej kommit från lantmäteriet.

6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007 godkändes.
b) Revisorernas rapport godkändes.
c) Balans- och resultaträkningen godkändes.

7.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8.

Verksamhetsplan och budget för 2008 godkändes.

9.

a) Till ordförande för 1 år valdes Yngve Boson.
b) Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Lars Edström, Bengt Rudolfsson och Håkan Näsström.
(1 år kvar har Christer Arkdalen och Torbjörn Bergvall).
c) Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Kurt Noteby och Örjan Eriksson.
d) Till ordinarie revisorer för 1 år valdes Carolina Camen och Eva Simonsson. Ersättare Kjell Simonsson.
e) Till fritidskommittén för 1 år valdes Gustaf Krigh, Lars Edström och PO Larsson.
f) Till nöjeskommittén för 1 år valdes Britt Eriksson och Sonja Simonsson. Ersättare Gunnel Eriksson.
g) Till representanter i kapellstiftelsen för 1 år valdes Gunilla Jansson och Sara Högberg.
h) Till representanter i Glenvägens samfällighet för 1 år valdes Bo Andersson och Gunnar Lindgård,
Ersättare Kjell Wåglin.
i) Till valberedning valdes Björn Camén, Agneta Rognli och Ingeborg Sivertsson. (B Camén samkallande)

10.

Inga motioner hade inkommit.

11.

Årsavgiften för 2009 fastställdes till kr 400.

12.

Frågor som väcktes för senare beslut:
a) Föreningens representant i Glenvägens samfällighet valberedning är t.v. Kjell Wåglin.
b) Fiskearrendeområden införes på karta på hemsidan, aradalen.com
c) Karta med stugnummer införes på hemsidan.
d) Bertil Ericsson ber årsmötet uttala sin uppskattning till dem som i alla år anordnat skidtävlingen
med kringaktiviteter. Så skedde också med acclamation.

13.

Ordf. förklarade mötet avslutat.

(i bilaga)

(i bilaga)
(i bilaga)
(i bilaga)

(i bilaga)

Vid protokollet:

Torbjörn Bergvall (sekr.)

Yngve Boson (ordf.)

Justeras:

Pelle Dahlin

Kjell Wåglin

Verksamhetsberättelse för
Arådalens sportstugeförening 2007

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden och därutöver fortlöpande kontakter
• 2 nummer av Arådalsnytt med information till medlemmarna har skickats ut.
• Långfredagen kunde trots uppsagt/överklagat fiskearrende en pimpeltävling hållas på Buhösten.
• Påskafton genomfördes Angelicaloppet på skidor.
• Påskdagens kväll var det gudstjänst, kaffeservering och årsmöte i kapellet.
• Arbetshelgen i augusti hade god uppslutning från föreningens medlemmar med familjer.
• Största arbetsinsats fick ägnas åt regnskydd för kvällens fest med dans och ett 50-tal deltagare.
• I september hölls ett mycket uppskattat musikcafé i kapellet.
Vi rekommenderar ett besök på föreningens hemsida med adressen www.aradalen.com och använd
gärna vårt forum för diskussioner, köp och sälj eller om du vill berätta något.

Styrelsen har under året bestått av:
Yngve Boson
Torbjörn Bergvall
Lars Edström
Christer Arkdalen
Håkan Näsström
Bengt Rudolfsson
Örjan Ericsson
Kurt Noteby

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Budget 2008
2008
Intäkter
Medlemsavg. 2009
Ers. Plogning
Sopor
Latrin
Fritidskommittén
Räntor
Övriga intäkter (gåva)
Sa. Intäkter

53600
12500
84000
12000

Utfall
2007 2007
53600
12500
78600
13500
0

53600
12500
99337

0

260
3170
600

158200

169467

0
500
1700
30000
5000
2000
2500
3500
17000
2500
1000
92100

0
0
563
8928
0
642
3127
1213
11226
2581
1601
950
78340

165100

157800

109171

0

400

3000

165100

Arådalen Påsk 2008
Styrelsen

Utgifter
Arvoden
Reseers.
Arrenden
Plogning
Fritidskommitté
Musikcafé i kapellet
23 februari
Årsmöte/styrelsekostn.
'Majbrasa' med jubileumsfyrverkeri Långfredag
Medlemsbl./porton
Skidtävlingen Angelicaloppet,
Kontorskostnader
30-årsjubileum
Påskafton
Underhållskostnader
Gudstjänst i Kapellet
Påskdagen kl 18
Årsmöte i Kapellet
Påskdagen kl 19 Försäkringar
Övriga kostnader
Bildandet av samfällighet
Skatt
Arbetshelg med förtäring och dans,
Miljöstation
40-årsjubileum
9 Augusti

Verksamhetsplan 2008

Utskick av Arådalsnytt
2 gånger
Löpande uppdateringar av hemsida
Arådalen Påsk 2008
Styrelsen

Sa. Utgifter

Summa
Överskott 2007

500
1800
27000
12000
2500
3500
2000
20000
2800
2000
1000
90000

60296

