
Arådalsnytt 
Nummer 27, juni 2006 
 
Medlemstidning för 
Arådalens Sportstugeförening  

Så var det dags igen med lite medlems-
information. Vi är i slutet av maj och jag har 
nyss pratat med Torbjörn i Arådalen. Han 
meddelar att även fast det är blött, går det nu 
köra bil efter samtliga vägar. Måste ringa för 
att få lite inspiration, då det har gått ovanligt 
trögt med bladet denna gång. 
Arbetshelg 
Årets arbetshelg blir det den 5 augusti, med början 11.00. 
Vad vi hittills vet som skall göras är bl.a. reparation av 
pumpen vid tomt nr 1. Den är provisoriskt lagad nu, men 
det vill till en mer bestående lagning. 
Vi har också pratat om att röja stigen som går från Arån 
och upp på Busjöfjället. 
Plåttaket på dansbanan måste också bytas i sommar. 
Vi bedömer att detta inte hinns på en dag, (vore synd 
om vi fick dansa under bar himmel) så alla frivilliga 
hör av er till mig, så kan vi enas om en helg före 
arbetshelgen för att utföra detta. En helg i juli kanske 
skulle passa. 
Hör av er antingen på hemsidan, eller till någon av oss i 
styrelsen, om ni har förslag på något mer som behöver för-
bättras i området. Alla kan vara med, man väljer själv vad 
man känner för, och om någon inte orkar kan man enbart 
sitta och umgås med sina grannar.  

Föreningen bjuder på lunch 
På kvällen har vi traditionsenligt fest på dansbanan. Det 
kommer i vanlig ordning att serveras surströmming för 
den som vill ha det. Nytt för i år är att den som vill kan få 
grilla sig en köttbit i stället för strömmingen. 
Efter maten blir det dans till levande musik. Priset för 
detta är 100:-/person. 
Vi hoppas att alla nu bokar in arbetshelgen och kommer på 
festen. Det har de senaste två åren varit lite folk. (framför 
allt på dansen) 
Styrelsen har diskuterat vad vi ska göra för att det skall bli 
mera intressant att komma, och detta med att erbjuda alter-
nativt ”ätande” är ett litet försök att få flera till dansbanan. 
Det vore synd om arbetshelgen (och den efterföljande 
festen) dog ut. Huvudsyftet med helgen är att få en anled-
ning att träffa varandra under gemytliga former.  

Årsmötet 
Jag har under mina 3 år som ordförande märkt ett stadigt 
minskat intresse för föreningen, från medlemmarna. Om 
det är mitt eller styrelsens fel att vi inte lyckas intressera 
medlemmarna vet jag inte, men helt klart fodras det en all-
män uppryckning. 
Till årsmötet kunde inte valberedningen få ihop en kom-
plett styrelse. Av 134 st medlemmar fanns det inte åtta 
personer, som vill ingå i styrelsen. Nu löste det sig i alla 
fall, då Lars på sittande möte, tog på sig uppdraget som 
kassör. 
Valberedningen har en omöjlig uppgift, att oavsett vem de 
frågar, får de ett nej till svar. Det var lika när jag satt i val-
beredningen. För att få ihop en komplett styrelse var vi 
tvungna att föreslå oss själva. 
Styrelsearbetet är inte speciellt svårt, jag är övertygad om 
att minst en från varje stuga skulle kunna ställa sig i kö för 
att bli invald i styrelsen. 
Det är inte för styrelsens skull vi har en förening, utan det 
är för föreningen och medlemmarnas skull vi har en 
styrelse. Utan medlemmarnas intresse kommer vi snart att 
vara utan styrelse. 
En ide som dykt upp efter årsmötet är att valberedningen 
roterar mellan ”stugorna”. D.v.s. att år 1 är stuga 1, 2 och 
3 valberedning. År det 2 är 2, 3 och 4:s tur. År 3 är det 3, 4 
och 5 o.s.v. 
Det finns säkert andra varianter, men detta är ett förslag 
som kanske gör att det blir lättare. 

Extra Årsmöte 
Extra årsmöte kommer att hållas lördag den 5 augusti 
2006 kl. 11.00 (Arbetshelgen), plats: Dansbanan 
Föreningen saknar till årsmötet 2007 valberedning. 
På extra årsmöte skall vi välja ny sådan. Alla medlemmar 
har nu i uppdrag att skaffa tre personer som är villiga att ta 
på sig uppgiften fram till ordinarie årsmöte. Frivilliga kon-
taktar mig antingen på telefon 063/46040 eller via mail (se 
medlemslista) 
Arbetet med att med ny valberedning skall vara klart till 
den sista juli. Det skall finnas ett färdigt förslag till mötet. 
Alla ska kunna komma till arbetshelgen, utan att vara rädd 
för att bli invald. Om inga förslag på valberedning kom-
mer in till utsatt datum föreslår styrelsen att förslaget om 
roterande valberedning införs. 



Skotertrafik. 
Vi vill påminna om att stugföreningen har dispens på 
trafik inom stugområdet. Var rädda om detta. Minimera 
nöjesåkningen och se till de som kör har åldern inne. 

Hemsidan Aradalen.com 
Använd hemsidan www.aradalen.com och kom med 
förslag hur vi ska bli en bättre förening. Det går även bra 
att kontakta någon i styrelsen direkt, men på hemsidan kan 
alla ta del av varandras idéer. Det ena inlägget kan ju ge 
det andra, och på så sett kan det bli ett nytänkande. 

Eget vatten. 
Om någon tänker borra efter vatten kontakta Marianne  

 
Sköld stuga nr 9. De tänker borra i sommar, om det är 
flera är det lättare att få ett bättre pris. 

Eventuell samfällighetsförening 
På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att med en 
utomstående ”expert” ta fram för och nackdelar med 
ombildande av föreningen. Vi räknar med att i slutet av 
augusti kunna skicka ut resultatet till samtliga medlemmar. 
I utskicket kommer det att finnas en svarstalong. Utifrån 
era svar kommer styrelsen att besluta om vi skall fullfölja 
förrättningen eller inte. 
 
Trevlig sommar önskar  styrelsen gm Yngve Boson 

Arådalens Sportstugeförening 
Pro toko ll fö rt vid  årsmö te 2006-04-16 
1. O rdf. Yngv e Boson förk larade m ötet öppnat. 

2. Parentation öv er av lidna m edlem m ar. 

3. a) T ill ordförande för m ötet v aldes Yngv e Boson. 
 b) T ill sekreterare för m ötet v aldes Torbjörn Bergv all. 
 c) T ill protokolljusterare v aldes Kurt Noteby och K las Hurtigh. 

4. Dagordningen godkändes.  (i b ilaga) 

5. a) S tyrelsens v erksam hetsberätte lse för 2005 godkändes. (i b ilaga) 
 b) Rev isorernas rapport godkändes.  (i b ilaga) 
 c) Balans- och resultaträkningen godkändes.  (i b ilaga) 

6. S tyrelsen bev iljades ansv arsfrihet. 

7. Verksam hetsplan och budget för  2006  godkändes. (i b ilaga) 

8. a) T ill ordförande för 1 år v aldes Yngv e Boson. 
 b) T ill ordinarie styre lseledam öter för 2 år v aldes 

Bengt Rudolfsson, Håkan Näsström . 
(1 år kv ar har Christer A rkdalen och Torbjörn Bergv all) 
Lars Edström  inträder som  tillförordnad kassör för 1 år. 

 c) T ill styre lsesuppleanter för 1 år v aldes Kurt Noteby och Ö rjan Eriksson. 
 d) T ill ordinarie rev isorer för 1 år v aldes Carolina Cam en och Ev a S im onsson. 

T ill ersättare v aldes K je ll S im onsson. 
 e) T ill f ritidskom m ittén för 1 år v aldes G ustaf K righ, Lars Edström  och PO  Larsson. 
 f ) T ill nöjeskom m ittén för 1 år v aldes G unnel E riksson och Sonja S im onsson. 
 g) T ill representanter i kapellstif te lsen för 1 år v aldes G unilla  Jansson och Sara Högberg. 
 h) T ill representanter i G lenv ägens sam fällighet för 1 år v aldes Anders E riksson. G unnar Lindgård. 

T ill ersättare v aldes K je ll W åglin. 
 i) Förslag på ny v alberedning skall ges av  sittande v alberedning senast till arbetshelgen 2006-08-05. 

9. Inga m otioner hade inkom m it. 

10. Å rsav gif ten fastställdes till kr 400. 

11. Ö v rigt 

 Yngv e Boson inform erade om  den sam fällighetsförrättn ing som  v arit v ilande sedan 2002. F inessen m ed 
sam fällighet är att fram gent bev ara det som  är av  intresse för fastigheten, oav sett v em  som  är ägare till 
den.Lantm äteriet pröv ar i första hand sådant som  är gem ensam t för fastigheterna, i v årt fall f räm st v ägar. V i har 
dock serv itut att nyttja bef intliga v ägar så sam fällighet för dessa är tv eksam t. En enkel sam fällighet kräv er att a lla är 
öv erens och att b ilda sam fällighet för naturm arken är kanske en lösning som  är enkel att kom m a öv erens om . 
Beslutades att styrelsen får anlita "konsulth jä lp", äv en om  det m edför v iss kostnad, för att ta fram  fakta om  v ad som  
är den bästa sam fällighets lösningen för stugom rådet. 

12. O rdf. förklarade m ötet av slutat. 

 

 V id protokollet: 

 

 

 Torbjörn Bergv all (sekr.) Yngv e Boson (ordf.) 

 

 Justeras: 

 

 

 K las Hurtigh Kurt Noteby 

 



Verksamhetsberättelse för Arådalens sportstugeförening 2005 
 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden och dessutom hållit fortlöpande kontakt. 
 

Två nummer av Arådalsnytt tillsammans med information till medlemmarna har skickats ut. 
 

Under påskhelgen genomfördes pimpeltävlingen på Buhösten samt Angelicaloppet på skidor. 
Årsmötet på påskdagen föregicks av gudstjänst och kaffeservering. 
 

Årets arbetshelg i augusti hade god uppslutning från föreningens medlemmar med familjer. 
 

• Dansbanan fick nya takstolar och på sophus och 
stigar utfördes underhållsarbeten. 

• Våra gamla sopcontainrar placerades ut för latrin 
vid gamla soptippen. 

• På kvällen samlade surströmmingsfesten ca 50 
deltagare. 

 

I samband med renoveringen av Glenvägen, levererades 
slutligen i september beställt grus även inom området. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arådalen Påsk 2006  
Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 
 

Yngve Boson  ordförande 
Torbjörn Bergvall  sekreterare 
Ingela Jakobsson  kassör. 
Christer Arkdalen  ledamot 
Håkan Näsström  ledamot 
Bengt Rudolfsson  ledamot 
Örjan Ericsson  suppleant 
Kent Jonsson  suppleant 

 Budget 2006  
 2006 2005 Utfall 2005 

Medlemsavg.  53 600 kr   52 000 kr   54 400 kr  
Ers. Plogning  12 500 kr   12 500 kr   12 500 kr  
Övriga intäkter         0 kr  0 kr        440 kr  

    
Sa:intäkter  66 100 kr   64 500 kr   67 340 kr  

    
    

Arvoden 0 kr  0 kr  0 kr  
Reseer.       500 kr        500 kr  0 kr  
Arrenden    1 700 kr     1 700 kr     1 600 kr  
Plogning  30 000 kr   30 000 kr   24 412 kr  
Fritidskommite    4 000 kr     3 000 kr     3 833 kr  
Årsmöte/styrelsekost.    2 000 kr     2 000 kr        522 kr  
Medlemsbl./porton    2 500 kr     2 500 kr        830 kr  
Kontorskost.    3 500 kr     2 000 kr     3 335 kr  
Underhållkost.  20 000 kr   20 000 kr     3 066 kr  
Försäkringar    2 500 kr     2 500 kr     2 457 kr  
Övriga kostnader    1 000 kr     1 000 kr  0 kr  

    
Miljöstation 0 kr  0 kr   +18 063 kr  

    
Summa -  1 600 kr  -     700 kr   +45 348 kr  

Verksamhetsplan 2006 
 

Pimpeltävling på Buhösten Långfredag 
Skidtävlingen Angelicaloppet Påskafton 
Gudstjänst i Kapellet Påskdagen kl 18 
Årsmöte i Kapellet Påskdagen kl 19 
Arbetshelg med surströmmingsfest Augusti 
Anordnande av latrincontainer Sommaren 
Utskick av medlemsblad 2 gånger 
 

Arådalen Påsk 2006 
Styrelsen 




