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Årets arbetshelg med fest blir den åttonde 
augusti. Arbetsdagen börjar kl. 11.00. Före-
ningen bjuder på lunch. Mycket av arbetet består 
i år av att byta ut många av våra skyltar längs 
vägarna.  
Till årsmötet hade det kommit in en motion om skylt-
ningen för skotertrafiken inom området. Det kommer nu 
att bli enhetligt skyltat vad gäller hastigheter och var det är 
tillåtet att åka skoter. Samtidigt ska vi plocka bort alla 
gamla skyltar. Tag därför med er spade, spett, hammare 
och slägga. Det återstår även en del målningsarbeten på 
dansbanan. 
 

Höstfesten börjar kl. 19.00 med surströmming och för den 
som vill äta något annat finns grillkött. Dryck tas med 
efter eget behov. Det blir dans till levande musik. Pris för 
detta 100:-/vuxen. 

Buhelg. 
Som i fjol blir det buhelg på vallen den 9 augusti. (Jag tror 
att den nya biskopen kommer.) 

Samfälligheten. 
Det går väldigt trögt att bilda föreningen. I påskas hade vi 
ett möte med en representant från Egendomsnämnden. 
Tanken är att nämnden och stugföreningen ska komma 
med ett gemensamt förslag till lantmäteriet, men tyvärr har 
det arbetet försenats. 
Vindskydd. 
Länsstyrelsen naturvårdsenheten håller på att sätta upp ett 
vindskydd med toaletter i Arådalen. Skyddet placeras efter 
skoterleden mot Glen bortom storparkeringen. (Vid kraft-
ledningen). Det utedass som står vid parkeringen tas bort. 

Skidspår. 
Fritidskommittén har tagit fram ett förslag om att anlägga 
ett nytt skidspår. Anledningen är att det spår som finns i 
dag driver igen uppe på fjället. Det nya spåret kommer att 
gå i terrängen mot Östra Arådalen, inne på naturreservatet, 
och vara en mil långt med möjlighet att ”gena” på mitten 
för oss som är lata. Spåret kommer att skyltas och är an-
passad så att det följer redan befintliga öppningar i skogen. 

Elpumpar för dricksvatten. 
Den pump som sattes upp vid tomt 99 har fungerat bra i 
vinter. Styrelsen har därför beslutat att vi kan sätta upp 
ytterligare en pump under nästa budgetår. (2010) 
Förutsättningen är att stugägarna föreslår vilken pump 
som avses, från vilken fastighet strömmen får tas, samt 
utför arbetet. Föreningen köper då materialet. 

Latrin. 
Inte ett Arådalsnytt utan lite skitprat. 
Jag och många med mig hade i tanken målat upp ena 
skräckscenariot efter det andra vad som skulle hända med 
containertömningen under påsken. Det är därför extra ro-
ligt att kunna konstatera att vi hade fel. Det fungerade 
otroligt bra, rent och snyggt i containern och den blev inte 
ens full. 
Mera historik om Arådalen 
Här kommer då det andra inslaget med historik runt 
Arådalen som är klipp från dammraset 1979 (något 
ändrade för att få plats), insänt av Kurt Noteby. Har du 
något att dela med dig så hör gärna av dig till Bengt på 
063-31088.  

Styrelsen Arådalens Sportstugeförening gm Yngve Boson 



 

 

 
”Så här såg det ut 
längs Angelicabäck-
ens dalgång på lör-
dagsmorgonen. 
Vattenmassorna 
hade sköljt med sig 
enorma mängder 
jord och sten ut mot 
Arån. Grova timmer-
träd hade slitits loss 
och låg i brötar. 
Naturförstörelsen 
var total.” 



 

   
1. Mötets öppnande 
Ordförande Yngve Boson förklarade mötet öppnat. 

 

2. Parentation över avlidna medlemmar. 
Mötet genomförde en tyst minut till minne av avlidna medlemmar 

 

3. Val av ledamöter för årsmötet  
a) Till ordförande för mötet valdes Yngve Boson. 

 

b) Till sekreterare för mötet valdes Kurt Noteby. 
 

c) Till protokolljusterare valdes Kjell Wåglin och Kjell Simonsson. 
 

4. Dagordningen godkändes med ett tillägg från styrelsen. Tillsättning av representant i valberedningen och ersättare 
till representant i Glenvägens samfällighet utses av styrelsen enligt föreningens stadgar. Bilaga 

 

5. Verksamhet 2008 
a) Ordförande läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2008. Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Bilaga 

 

b) Revisorn läste upp revisionsberättelsen för 2008. 
Mötet godkände revisionsberättelsen. Bilaga 

 

c) Kassören redogjorde för balans och resultaträkningen och svarade på frågor.  
– Kent Sundin frågade om föreningen får in några pengar från Länsstyrelsen för elen i sopboden. Kassören svarade att 
vi får ersättning. 
Mötet godkände Balans- och resultaträkningen. Bilaga 

 

6. Ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

7. Verksamhetsplanen och budget 2009. 
a) Ordföranden redogjorde för Verksamhetsplanen för 2009.  
• Helge Sivertsson beklagade att det inte var fler deltagare vid gudstjänsten före årsmötet. Det är en del av förening-

ens verksamhetsplan och Helge uppmanade medlemmarna att deltaga vid högmässan nästa år. 
b) Kassören redogjorde för budgeten 2009  
• Kostnaden för sopboden ökar  
• Trivselkommittén har fått mindre pengar än föregående år  
Mötet godkände Verksamhetsplanen och budgeten för 2009. Bilaga 

 

8. Val    
 

a) Ordförande  
– Yngve Boson  Omval 1 år tom årsmötet 2010 

 

b) Styrelseledamöter 
– Christer Arkdalen Omval 2 år tom årsmötet 2011 
– Kurt Noteby  Nyval 2 år tom årsmötet 2011 

 

c) Styrelsesuppleanter  
– Örjan Eriksson  Omval 1 år tom årsmötet 2010 
– Torbjörn Bergvall Nyval 1 år tom årsmötet 2010 

 

d) Revisorer  
– Carolina Camen Omval 1 år tom årsmötet 2010 
– Eva Simonsson  Omval 1 år tom årsmötet 2010  

 

e) Revisorersättare 
– Kjell Simonsson Omval 1 år tom årsmötet 2010  

 

f) Fritidskommittén 
– Gustaf Krigh  Omval 1 år tom årsmötet 2010   
– Lars Edström  Omval 1 år tom årsmötet 2010 
– PO Larsson  Omval 1 år tom årsmötet 2010 

 
Protokoll fört vid Arådalens 

Sportstugeförenings årsmöte 
Påskdagen 2009 

 
 

39 personer deltog representerande 26 fastigheter.  
 



 

g) Nöjeskommittén  
– Sonja Simonsson Omval 1 år tom årsmötet 2010 
– Eva Noteby  Nyval  1 år tom årsmötet 2010  

 

h) Nöjeskommittén ersättare  
– Gunnel Eriksson Omval 1 år tom årsmötet 2010 

 

g) Representanter i kapellstiftelsen 
– Gunilla Jansson Omval 1 år tom årsmötet 2010 
– Sara Kjellberg  Omval 1 år tom årsmötet 2010 

 

h) Representanter i Glenvägens samfällighet 
– Kjell Wåglin  Nyval 1 år tom årsmötet 2010 
– Gunnar Lindgård Omval 1 år tom årsmötet 2010 

 

i) Valberedning  
– Björn Camén (sammankallande), Agneta Rognli och Ingeborg Sivertsson.  

 

9. Motioner  
• Motion inlämnad av Kenneth Johansson stuga 92 angående skyltning och information angående skoterkör-

ning inom Arådalens sportstugeförening (planlagt område) och förändrad dragning av skoterlederna från 
Gräftåvallen och Svenstavik.  

Motionen bifölls och mötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med det skyltförslag och informationsskrift som 
styrelsen har börjat arbeta med. Styrelsens förslag redovisades av Kurt Noteby. Styrelsen lämnar in förslag till Läns-
styrelsen om nydragning av skoterlederna. 
 

• Motion inlämnad av styrelsen om att använda 100 000 kr ur kassan för att täcka kostnaden vid samfällig-
hetsförrättningen.  

Motionen bifölls 
 

10. Årsavgifter 
Mötet beslöt att årsavgifterna för 2009 skall vara oförändrad, medlemsavgift 400 kr/år och sopavgift 600 kr/år. 
 
11. Frågor som väcks för senare beslut 

• Ordförande orienterade att arbetet med samfälligheten pågår. Styrelsen har haft kontakt med egendoms-
nämnden om vad som skall ingå i samfälligheten. Samfällighetsförrättningen kommer troligtvis att ske vid 
arbetshelgen i augusti. 

• Kent Sundin vill att latrincontainern skall flyttas. Styrelsen skall se över placeringen 
• Ordförande orienterade om anledningen till förändringarna av latrinhanteringen, vilket också går att läsa i 

Arådalsnytt nr 32, 2009.  
• Kent Sundin talade om att han hört ett rykte att någon kommer att fortsätta slänga sin latrin i en plastsäck 

utanför den container som kommunen placerat vid sopboden. Årsmötet tyckte att det är dåligt att man inte 
följer de regler och anvisningar som styrelsen fattat beslut om. Ordförande påpekade att det inte är styrel-
sen som utfärdar dessa bestämmelser utan det är Sveriges riksdag och Bergs kommun som fattat beslut 
om hur vi skall ta hand om latrinavfall.   

• Kjell Wåglin orienterade om arbetet vid Glens vägsamfällighet 
• Stuga 20 vill att skoterleden som passerar hans tomt skall gå närmare parkeringen och inte inne på tomten 

som blev fallet i vinter. Styrelsen arbetar med frågan 
• Lars Edström informerade att fritidskommittén lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få anlägga ett 

fritidsspår på ca 10 km. Spårets dragning är på myr stråk och rågångarna till naturreservatet mot Östra Arå-
dalen. Det kommer att finnas möjlighet att åka en kortare sträcka på 5 km. 

  
12. Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Mötet gav styrelsen en spontan applåd 
 
 
 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 
Kurt Noteby (sekreterare.)       Yngve Boson (ordförande.) 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Kjell Simonsson         Kjell Wåglin 



 Verksamhetsberättelse för 
  Arådalens sportstugeförening 2008 
 
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden och därutöver fortlöpande kontakter 
• 2 nummer av Arådalsnytt med information till medlemmarna har skickats ut. 
• Långfredagen eldades "Majbrasan" och ett jubileumsfyrverkeri avfyrades. 
• 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 och på kvällen 

bjöds till fest med dans med ett 50-tal deltagare.  
 
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.  
 

 

 
Arådalen Påsk 2009 
Styrelsen 

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

Verksamhetsplan 2009 
 

'Majbrasa' Långfre-
dag 
Skidtävlingen Angelicaloppet, Påskafton 
Gudstjänst i Kapellet Påskdagen 
Årsmöte i Kapellet Påskdagen 
Bildandet av samfällighet 
Arbetshelg med förtäring och dans Augusti 
Utskick av Arådalsnytt 2 gånger 
Löpande uppdateringar av hemsida 
 

Arådalen Påsk 2009 
Styrelsen 

Budget 2009    
 2009 2008 Utfall 2008 
Intäkter    
Medlemsavg.  2009 54 000 53 600 53 600 
Ers. Plogning 12 500 12 500 12 500 
Sopor 97 000 84 000 96 500 
Latrin 7 000 12 000 Ej klart 

Fritidskommittén       
Räntor 0 3 000 7 908 
Övriga intäkter (gåva)       
        
Sa. Intäkter 170 500 165 100 170 508 

    
Utgifter    
Arvoden     0 
Reseers. 500 500 0 
Arrenden 1 800 1 800 1 763 
Plogning 30 000 27 000 19 453 
Fritidskommitté 6 000 12 000 5 795 
Årsmöte/styrelsekostn. 2 500 2 500 1 000 
Medlemsbl./porton 4 500 3 500 4 155 
Kontorskostnader 3 000 2 000 2 961 
Underhållskostnader 20 000 20 000 8 839 
Försäkringar 2 500 2 800 2 313 
Övriga kostnader 2 000 2 000 1 259 
Skatt 2 500 1 000 2 372 

Miljöstation 96 500 90 000 85 853 
        
Sa. Utgifter 171 800 165 100 135 763 

    

Summa -1 300 0   
Överskott 2008     34 745 




