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Ännu en påsk närmar sig. Trots att vi har haft den 

sämsta vintern (varmaste) på 100 år är det väldigt 

fina vinterförhållanden i Arådalen. Eftersom det 

varit många tödagar har vi ca. 80 – 100 centimeter 

med hårdpackad snö. I Gräftåvallen och Bydalen är 

det däremot lite snö. Snön finns från Arådalen ned 

mot Härjedalen. På våra sjöar kan det uppstå 

problem, de är lika tjocka isar som de brukar vara, 

men det varma vädret har gjort att det finns vatten 

under snön. Flera av medlemmarna har fått erfara 

detta, med rejäla fastkörningar som följd. Vi går nu 

mot kallare väder så förhoppningsvis fryser det till. 

Arbetet med Gemensamhetsanläggning 

Bildandet av gemensamhetsanläggningen har i princip 

stått helt stilla sedan i fjol vår, dels har lantmätaren varit 

tjänstledig (p.g.a. av underbemanning tar ingen annan 

lantmätare vid när någon är borta, utan ärendena ligger 

och väntar tills de är tillbaka.) En annan orsak är att det 

uppstått ett juridiskt problem angående Angelicasjön som 

måste lösas före förrättningen.  

Påsken 2014 

Långfredag 

Rishögen nere på vallen är gigantiskt stor. Tror att den 

aldrig varit större. Vi provar att skotta fram den klockan 

10.00. Hoppas att många kan komma och hjälpa till för 

vecka 10 var det mycket snö på högen. 

Om vi får bort snön tänds brasan kl. 20.00. 

Påskafton 

Angelikaloppet - skidtävlingen för såväl stora som små.  

Stugstafett med förhoppningsvis många utklädda lag. 

Samling och anmälan från 13.00. Första start kl 14:00. 

Alla deltagare bjuds på varm korv. Har ni priser till 

tävlingen att bidra med så uppskattas det! 

Påskdagen 

Påskdagsgudstjänst kl 18:00 med pastorsadjunkt Malena 

Hellman och Anna Tirén, kyrkomusiker.  

Föreningens årsmöte kl.19:00. Föreningen bjuder på 

kaffe med dopp. 

Avgifter till föreningen 2014 

Avgifterna för 2014 är oförändrade och betalas så snart 

som möjligt, men senast före påsk på föreningens 

bankgiro 5881-2777 eller pg-nr 692 932-7.  

Glöm inte att ange stugnummer om du betalar på annat 

sätt än med bifogat inbetalningskort. 
 

Medlemsavgift 400 kr 

Sophantering grundavgift 535 kr 

Sophantering tömningsavgift 115 kr 

Total årsavgift 1 050 kr 

Arbetshelgen 

Den blir andra helgen i augusti, lördag den 9 augusti. Vi 

ändrade till andra helgen i fjol och detta får stå kvar 

framöver. Det sammanfaller då med ”Buhelgen”. 

Sopboden 

Inte ett utskick utan att vi måste klaga på oordningen i 

boden. Det har blivit bättre så till vida att det nu till 

övervägande delen är öl och vinflaskor som ligger slängda 

på golvet. Det är ingen som tar rätt på detta utan det är var 

och ens skyldighet att lämna icke brännbara sopor i 

Myrviken eller Börtnan. 

Om vi inte bättrar oss kräver kommunen att vi skaffar och 

bekostar glassortering. Det kan bli så att vi hos en 

entreprenör får hyra glasiglos som töms av en åkare från 

Östersund. Detta skulle i så fall öka tömningsavgiften med 

ca. 200-250 kr/år per fastighet. Ta med tomglasen till 

närmaste återvinningscentral eller köp vin på pappdunk 

och öl och whisky på plastflaska så slipper vi problemet. 

Glenvägen 

Kallelse till Glenvägens vägsamfällighet årsmöte 
måndagen den 28 april 2014. Klockan 19.00. Plats 

Wikners i Persåsen. Stämman behandlar stadgeenliga 

ärenden. Styrelsen föreslår en utdebitering om 400 kr. per 
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helt andelstal. Minimidebitering 150 kr. 

Årsberättelse och budget finns tillgängliga hos Kjell 

Wåglin, Hjortronv. 27, 83162 Östersund och Kerstin Lilja, 

Börtnan 816, 840 31 Åsarna. 

Styrelsen Glenvägen. 

Naturreservatet 

Länsstyrelsen har för avsikt att flytta gränsen för reservatet 

från nuvarande Getryggen (bortom Lostigen) söderut till 

Arålund. Detta innebär att all skotertrafik, förutom på 

befintliga leder, i Aråns dalgång blir förbjuden. 

Föreningen har i skrivelse protesterat mot detta och 

beslutet är tills vidare uppskjutet. 

Styrelsen vill än en gång påpeka hur viktigt det är att vi 

respekterar de bestämmelser som finns i dag för 

skotertrafiken i Arådalen. 

Skotertrafik inom området är endast tillåten för transport 

till och från stugorna. 

Nöjesåkning tillåten på befintliga leder mot Svenstavik, 

Gräftåvallen, Tossåsen och Hosjöbottnarna. 

Någonting som blivit bra de senaste åren, är att man sällan 

hör en skoter efter 21.00.  

Förändringar av den statliga vinterleden 

Arådalen–Tossåsen 

Från och med 1 mars 2014 gäller förändringar inom det 

statliga ledsystemet på sträckan Arådalen–Tossåsen   

Följande gäller: 

Snöskotertrafik är inte längre tillåten på den 10 kilometer 

långa ledsträckan ”ledkorset 2 kilometer nordost Buhösten

–ledkorset 3 kilometer öster om Tossåsen”. Sträckan är 

kvar som vinterled, men med skoterförbud. 

En ny markerad vinterled för snöskotertrafik mellan 

Tossåsen och Arådalen har anlagts mellan Buhösten och 

befintlig led söder om Lill-Lövsjön.   

Den nya ledsträckningen har markerats i terrängen och 

skyltar som informerar om ändringarna finns på plats. Mer 

information med karta finns på länsstyrelsens hemsida  

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/nyheter/2014/

Pages/forandringar-langs-den-statliga-vinterleden-

aradalen%E2%80%93tossasen.aspx 

Skidspår 

Föreningen har köpt en ny spårkälke. Den är bredare än 

den gamla och kan göra tre parallella spår samtidigt. Den 

är även ställbar och gör man ett eller två spår blir det gott 

om plats för ett riktigt stavfäste. Med den nya kälken 

kommer vi att få ännu finare spår framöver. 

Våra medlemmars minnen och upplevelser 

Så till avsnittet där vi återger berättelser inskickade av 

våra medlemmar. Ett stort tack till dig Helge för att du ger 

oss möjligheten att blicka bakåt i tiden med både  

utmaningar och trevliga minnen! Ni som har berättelser, 

händelser eller foton att delge oss andra i föreningen är 

varmt välkomna att bidra genom att maila eller ringa 

någon av oss i styrelsen, alternativt maila direkt till 

infoaradalen@posthem.se 

Med hopp om en trivsam påsk, önskar vi alla en riktigt 

bra påskhelg!  

Styrelsen genom Yngve Boson  

Mitt första möte med Arådalen 

Av Helge Sivertsson 

En skidtur över fjällen från Oviken, det kan ha varit 1943 

eller -44. 

Vi var ett par tre kamrater som gav oss iväg för att skida 

till Arådalen. Vi hade bilskjuts till Kusböle innan skidorna 

kom på. Det var fint skidföre och bra väder med sol och 

ingen vind. I Bugårdsbodarna träffade vi en annan grupp 

ungdomar som även de var på väg till Arådalen, och som 

skulle övernatta i Bugårdsbodarna. Klokt nog övernattade 

även vi. Det hade blivit kämpigt att ta sig ända till Aråda-

len på en dag. Nu blev vi lite flera i sällskap och det fanns 

även någon som åkt den här turen förr. 

När vi dagen efter kommit mitt för Hundshögen, började 

det snöa och blåsa rakt framifrån. Den som ansåg sig kun-

nig i trakten började bli osäker på färdriktningen. Jag hade 

karta och kompass, och tog ut kompassriktningen. Jag 

hade ju varit scout i flera år. Blåsten tilltog och snön 

vräkte ner. Allt var som ett enda vitt motlut som aldrig 

tycktes ta slut. Flickorna i gruppen började klaga. Men så 

planade det sakta ut, och vi nådde toppen på Hästryggen. 

Plötsligt upphörde snövädret, solen bröt fram och himme-

len blev klarblå. Rätt framför oss långt därnere, låg den 

röda turiststationen och fäbodstugan som vi skulle fira 

Påsken i. Vilken härlig känsla! 

Det blev en fin och minnesrik skidpåsk med skidturer i 

såväl strålande sol som i månsken. Det blev även en tur 

till Glen med kaffe hos ”Stor-Stina”, så tror jag hon hette. 

För hemfärden hade det andra sällskapet ordnat en lastbil 

som skulle möta i Lövdalen. Vi skidade dit och fick åka 

på lastbilsflaket hem till Oviken. 

Det blev en minnesrik påsk. 

 

Helge Sivertsson 

Tomt 117 
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