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Äntligen	 har	 vi	 en	 normal	 vinter.	 Dom	 tre	 före-
gående	räknar	jag	som	onormala.	I	år	har	vi	haft	en	
vinter	med	minusgrader	och	så	har	det	kommit	en	
hel	del	snö.	Inget	rekord,	men	runt	en	meter	har	det	
kommit.	Det	som	varit	 lite	speciellt	 i	år	är	att	det	
har	 blåst	 en	 hel	 del,	 så	 snötäcket	 har	 blivit	 lite	
ojämnt	 fördelat.	 Vi	 har	 haft	 mycket	 ostliga	 och	
sydostliga	 vindar.	 Det	 syns	 tydligt	 på	 takens	
”läsidor”	 där	 det	 har	 samlats	 väldigt	mycket	 snö.	
Själv	var	jag	upp	och	skottade	vår	stuga	helgen	den	
10	februari	och	då	var	det	på	sina	ställen	en	meter	
packad	 drivsnö	 på	 taket.	 Man	 fick	 skära	 lagom	
stora	block	med	spaden	för	att	orka.	
	

	

Kapellet	den	10	februari.	

Påsken	2018	
Påskafton	

Angelicaloppet	 för	 såväl	 stora	 som	 små.	 Stugstafett	
med	många	 lag.	Kom	gärna	utklädd.	 Samling	och	 an-
mälan	från	kl.	13.00	första	start	14.00.	Alla	deltagare	
bjuds	på	varm	korv.	Vi	påminner	som	vanligt	om	att	det	
alltid	fattas	priser	till	tävlingen.	Har	ni	något	att	bidra	
med,	så	kontakta	fritidskommittén.	

Påskdagen	

Påskgudstjänst	kl.	18.00.	Föreningen	bjuder	på	kaffe	
efter	gudstjänsten.		

KALLELSE	ÅRSMÖTE	

Arådalens	 Samfällighetsförening	 kallar	 till	 ordinarie	
årsstämma,	påskdagen	2018	kl.	19.00	

Plats:	Kapellet	i	Arådalen.	

Stämman	behandlar	stadgeenliga	ärenden.		

Styrelsen	 föreslår	 oförändrad	 utdebitering	 för	 2019	
med	1150	kr/helt	 andelstal.	Under	pkt.	 19	 i	 dagord-
ningen	kommer	styrelsen	att	föreslå	verksamhetsplan	
för	2018.	

Observera	att	vid	samägande	krävs	att	samtliga	närva-
rar,	direkt	eller	via	ombud,	för	att	rösträtten	ska	kunna	
nyttjas.	 För	ombud	krävs	 fullmakt	och	ombud	kan	ej	
företräda	mer	än	en	medlem	via	fullmakt.	

Årsberättelse,	budget	samt	förslag	till	debiteringslängd	
finns	tillgängliga	hos	Yngve	Boson,	Villavägen	21,	836	
95	Ås	och	Lars	Edström,	Lo	187,	870	52	Nyland,	samt	
vid	mötet.	

/Styrelsen.	

Utdebitering	2018	
Avgiften	för	2018	ska	vara	inbetald	före	1	maj	2018.	

Årsavgiften	 höjdes	med	 100kr/helt	 andelstal	 från	 år	
2017.	Detta	mest	för	att	utöka	vårt	eget	kapital.		

Samtidigt	har	Bergs	kommun	höjt	taxorna	för	sophan-
teringen.	 Den	 fasta	 avgiften	 höjdes	 med	 50kr	 under	
2017	och	med	ytterligare	90kr/fastighet	under	2018,	
sammanlagt	140kr	på	två	år.	Samtidigt	har	tömnings-
avgiften	 för	 kärlen	 höjts	 med	 32kr/st	 och	 kostar	 nu	
177kr/st	att	tömma.	

Trots	de	ökade	kostnaderna	för	föreningen	har	styrel-
sen	 beslutat	 att	 inte	 höja	 utdebiteringen	 för	 2019.	
Detta	beror	på,	att	vi	för	2017	kan	redovisa	en	vinst	för	
föreningen,	 fastän	 vi	 har	 haft	 ökade	 kostnader.	 Efter	
2019	 är	 det	 förmodligen	 dock	 oundvikligt	 med	 en	
avgiftshöjning.	

	 	



Sopboden	
Jag	tycker	att	det	har	blivit	mycket	bättre	i	sopboden,	
men	fortfarande	är	det	några	som	lämnar	glas	och	tom-
burkar	i	eller	vid	deponikärlet.	Att	det	blivit	bättre	kan	
ju	bero	på	att	någon	medlem	städar	och	håller	efter	allt	
skräp,	eller	om	vi	alla	har	blivit	bättre	på	att	kasta	rätt	
saker	på	rätt	plats.	

En	gång	under	senhösten	när	jag	lämnade	sopor,	kom	
en	person	 till	medan	 jag	 var	 inne	 i	 sopboden.	Denne	
öppnade	 ett	 lock	 till	 en	 tunna	 och	 slängde	 en	 liten	
”systempåse”	med	 skräp.	 Då	 jag	 påpekade	 att	 det	 är	
bättre	att	fylla	ett	kärl	i	sänder,	fick	jag	till	svar	att	man	
minsann	kastar	soppåsar	vart	man	vill	när	man	är	med-
lem	 i	 föreningen.	 Eftersom	påsen	 hamnade	 i	 ett	 kärl	
som	var	tomt	så	kostar	denna	påse	föreningen	177	
kr	för	att	kommunen	ska	ta	hand	om	den.	Vi	får	betala	
för	 antalet	 tömda	 kärl,	 oavsett	 om	 kärlet	 innehåller	
100	påsar	eller	en	påse.	Det	är	ganska	enkelt	för	med-
lemmarna	 att	 påverka	 årsavgiften,	 genom	 att	 hela	
tiden	 se	 till	 att	 man	 fyller	 kärlen	 i	 turordning	 med	
början	längst	in	till	vänster.		

Fritidskommittén	
Det	upprop	som	gjordes	i	fjol	om	att	de	som	utnyttjar	
skidspåren	gärna	får	sätta	in	ett	bidrag	till	bensin	för	
de	som	preparerar	skidspåren,	slog	väl	ut.	Så	även	i	år	
kan	man	sätta	in	en	slant	på	föreningens	bankgiro	nr.	
5881-2777,	märk	med	skidspår.	

De	påpekar	också	att	skidspåren	är	 till	 för	skidåkare	
och	 inte	 för	 skoteråkare.	 För	 skoteråkarna	 finns	 det	
skoterleder.	

Glenvägens	Samfällighet	
Kallelse	till	Glenvägens	Samfällighetsförenings	ordina-
rie	 årsstämma,	den	12	april	 2018,	 kl	 19.00	på	Kövra	
café,	Kövra.	

Stämman	 behandlar	 stadgeenliga	 ärenden.	 Styrelsen	
föreslår	en	utdebitering	om	500	kr/helt	andelstal.	För-
eningen	bjuder	på	kaffe	och	smörgås.		

Observera	att	vid	samägande	krävs	att	samtliga	delä-
gare	närvarar,	direkt	eller	via	ombud,	för	att	rösträtten	
ska	kunna	nyttjas.	För	ombud	krävs	fullmakt	och	om-
bud	kan	ej	företräda	mer	en	medlem	via	fullmakt.	

Årsberättelse	 och	 budget	 finns	 tillgängliga	 hos	 Kjell	
Wåglin,	Hjortronvägen	27,	831	62	Östersund	och	hos	
Kerstin	Lilja,	Börtnan	816,	840	31	Åsarna	

/Styrelsen	Glenvägens	samfällighet	

	

Vägföreningen	vill	informera	om	att	det	blir	svårare	för	
varje	år	att	hitta	entreprenör	för	vinterväghållningen.	
Detta	är	de	inte	ensamma	om,	utan	det	är	ett	problem	i	
hela	Norrland.	

För	Glenvägen	är	det	 från	och	med	 i	 år	 en	ny	 åkare.	
Överenskommelsen	 är	 att	 man	 röjer	 så	 långt	 det	 är	
möjligt	på	vardagar	och	det	röjs	mindre	på	helger	och	
nätter.	Hittills	har	det	fungerat,	fast	vi	har	haft	mycket	
snö.	

Styrelsen/gm.	Yngve	Boson	

	


