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Man	tittar	i	almanackan	och	helt	plötsligt	är	det	snart	
påsk.	Skärtorsdagen	infaller	den	6	april.	Det	är	i	och	för	
sig	bra	med	en	tidig	påsk.	Det	är	inte	speciellt	mycket	
snö,	men	det	räcker	gott	och	väl	till	att	åka	skidor	och	
skoter.	Runt	jul	kom	det	mycket	blötsnö,	vilket	gjorde	
att	mängder	av	björk	antingen	bröts	av	eller	har	böjt	
sig	så	att	kronorna	har	frusit	fast	i	marken.	Det	är	
många	av	oss	som	har	mycket	jobb	med	motorsågen	
framöver.	Några	frivilliga	har	huggit	upp	vägarna	fram	
till	våra	stugor,	vilket	styrelsen	tackar	för.	Länsstyrel-
sen	har	också	röjt	skoterlederna	så	att	det	är	lättfram-
komligt	för	den	som	vill	fiska.	Skidspåren	är	också	
röjda,	preparerade	och	fina.	En	annan	fördel	med	en	ti-
dig	påsk	är	att	det	går	att	åka	skoter	på	statens	mark	
hela	veckan	efter	påsk.	Skoterförbudet	brukar	vara	
runt	den	20	april.	

	
Så	här	ser	det	ut	på	många	ställen.	Det	finns	gott	om	ved.	

Moms	för	samfälligheter	
Skatteverket	har	på	sin	hemsida	kommit	med	en	skri-
velse	 som	 heter	 ”ställningstagande,	 2022.	 Samfällig-
hetsföreningars	 tillhandahållande	 till	 medlemmar,	
mervärdesskatt”.	Det	är	intressant	läsning	där	Skatte-
verket	anser	att	samfälligheter	med	en	årsomsättning	
över	 80	 000	 kr	 exkl.	 moms	 ska	 vara	 momsredovis-
ningsskyldiga.	Så	långt	är	det	ganska	enkelt.	Medlem-
marna	ska	betala	årsavgiften	till	föreningen	plus	moms	
och	 de	 varor	 och	 tjänster	 som	 föreningen	 köper	 får	
man	dra	av	momsen	för	och	mellanskillnaden	vill	sta-
ten	ha.	Det	svåra	i	detta	är	att	Skatteverket	inte	har	in-
formerat	berörda	föreningar,	utan	man	har	fått	reda	på	
detta	genom	skvaller	föreningar	emellan.	Sedan	har	vi	
varit	in	på	Skatteverkets	hemsida	och	läst	och	hur	man	

än	läser,	kan	i	alla	fall	jag	inte	hitta,	från	vilket	datum	
detta	ska	gälla.	Men	vi	kan	nog	räkna	med	att	vi	kom-
mer	att	momsbeläggas.	Många	föreningar	jag	har	pra-
tat	med	har	redan	nu	ansökt	om	att	bli	registrerad	för	
moms.	 I	skrivande	stund	vet	vi	 inte	riktigt	hur	vi	ska	
göra,	för	2023	är	årsavgiften	redan	fastställd	så	nu	hän-
der	det	ingenting,	men	för	nästa	år	är	det	troligt	att	vi	
tar	ut	moms.	Det	kommer	att	synas	i	kallelsen	till	års-
mötet	hur	vi	gör	för	nästa	år.	Vi	ska	ju	besluta	om	2024	
års	avgift	på	årets	årsmöte.	

Sopor	
I	höstas	började	Bergs	kommun	med	att	sortera	matav-
fall	 i	 särskilda	 kärl.	 Lars	Edström	har	 varit	 i	 kontakt	
med	både	kommun	och	dess	entreprenör	som	sköter	
soporna	 och	 krävt	 att	 de	 skickar	 ut	 information	 till	
stugägarna	i	Arådalen.	Dock	utan	resultat.	I	sopboden	
finns	nu	4	st.	bruna	kärl.	Det	finns	också	ett	antal	grå	
plastboxar	 samt	 lika	många	 förpackningar	med	 pap-
perspåsar.	För	er	som	nu	kommer	upp	till	Arådalen	och	
inte	redan	har	hämtat	box	och	påsar,	hämta	en	av	varje	
till	er	stuga.	Det	finns	text	på	påsarna	om	vad	som	klas-
sas	som	matavfall.	(Det	blir	mer	än	vad	man	tror.)	Släng	
påsarna	i	de	bruna	tunnorna	i	sopboden.	

Fritidskommittén		
Skidspåren	 i	Arådalen	är	välpreparerade.	Detta	sköts	
på	 ideell	 väg.	 Det	 utgår	 endast	 ersättning	 för	 bensin	
och	den	 är	 fortfarande	 väldigt	 dyr.	Bränslepriset	 gör	
att	det	blir	allt	svårare	att	få	pengarna	att	räcka.	Ni	som	
nyttjar	spåren	får	gärna	som	tidigare	sätta	in	ett	bidrag,	
som	ersättning	för	bensin.	Pengarna	sätts	in	på	vårt	Bg	
5881-2777,	eller	på	Swish	nr:	1234921177.	Märk	inbe-
talningen	med	”spår”	och	ert	stugnummer.	

Påsken	2023	
Påskafton	8	april	
Angelicaloppet.	 Klockan	 13.00	 första	 start	 14.00.	
Plats,	vid	kapellet.	

Stugstafett	samt	flera	åldersklasser	för	barn.	Börja	re-
dan	 nu	 att	 ”peppa”	 varandra	 till	 att	 bilda	 många	
stuglag.	Alla	deltagare	bjuds	på	varm	korv.	Kaffe,	saft	
och	bulle	till	alla	åskådare.	

Vi	 välkomnar	 gärna	 om	 ni	 har	 saker	 som	 kan	 vara	
lämpliga	till	priser	i	tävlingen,	eller	till	lotterier,	som	vi	
har	i	anslutning	till	arrangemanget.	Priser	lämnas	hos	
Pia	Flisberg,	stuga	58.	



Påskdagen	9	april	

Årsmöte	i	Arådalens	samfällighetsförening		
Arådalens	 samfällighetsförening	 kallar	 till	 ordinarie	
årsstämma,	påskdagen	2023	kl.	19.00.	Plats:	Kapel-
let	i	Arådalen.	

Stämman	 behandlar	 stadgeenliga	 ärenden.	 Styrelsen	
föreslår	 oförändrad	 utdebitering	 för	 2024	 vilket	 är	
1	500	kr/helt	andelstal.	Sedan	tillkommer	moms	med	
375	kr,	totalt	1	875	kr	per	helt	andelstal.	Under	pkt.	19	
i	dagordningen	kommer	styrelsen	att	föreslå	verksam-
hetsplan	för	2023.	

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	fö-
reträda	mer	än	en	medlem	via	fullmakt.	

Årsberättelse,	budget	samt	förslag	till	debiteringslängd	
finns	 tillgängliga	 hos	 Yngve	 Boson,	 Villavägen	 21,		
836	70	Ås	och	Lars	Edström,	Lo	187,	870	52	Nyland,	
samt	vid	mötet.	

Utdebitering	2023:	

Avgiften	för	2023	ska	vara	inbetald	före	30	april	2023.	
Utdebiteringen	för	2023	är	1	500	kr/helt	andelstal	och	
betalas	 in	 på	 föreningens	 bankgiro	 5881-2777,	 eller	
med	Swish	nr.	1234921177	(ange	även	tomtnummer).	

Utdebitering	2024:	

Den	 föreslagna	 höjda	 utdebiteringen	 beror	 på	 att	
skatteverket	belägger	samfälligheter	med	moms.	

Styrelsen	Arådalens	samfällighet

	
Glenvägens	vägsamfällighet.	
	
Information	 om	 kommande	 avgift	 till	 Glenvägen	
och	kallelse	till	årsmöte.	

Skatteverket	 har	 beslutat	 att	 samfällighetsföreningar	
ska	 redovisa	moms.	Frågan	överklagades	 av	 två	väg-
samfälligheter	men	i	slutet	av	februari	2023	beslutade	
skatterättsnämnden	 att	 avslå	 deras	 överklaganden.	
Skatteverkets	beslut	gäller	därför.		

För	Glenvägen	innebär	det	att	vi	kommer	att	registrera	
oss	för	moms	och	att	moms	kommer	att	läggas	på	den	
avgift	som	utdebiteras	för	2023.	

När	Trafikverket	 senast	 besiktade	Glenvägen	notera-
des	 att	 vi	 behöver	 fylla	 på	med	 slitlager.	 Vi	 grusade	
vägen	2022	med	det	sista	av	vårt	eget	gruslager	som	
delvis	bestod	av	 lite	 för	grovt	grus	vilket	 flera	säkert	
uppmärksammade	i	höstas.	Nu	planerar	vi	att	köra	på	
ytterligare	material	 så	 snart	 snö	 och	 tjäle	 försvunnit	
och	vi	kan	vårhyvla	vägen.		

Att	grusa	halva	sträckan	d.v.s.	ca	en	mil	beräknas	kräva	
ca	4	000	ton	kross	och	kosta	ca	750	000	kr	plus	moms.	
Det	 motsvarar	 nästan	 5,5	 gånger	 den	 totala	
utdebitering	 vi	 gjorde	 2022.	 Noteras	 kan	 att	
utdebiteringen	varit	oförändrad	sedan	2017	dvs.	500	
kr	per	helt	andelstal.	Om	vi	inte	uppfyller	Trafikverkets	
krav	 riskerar	 vi	 att	 bli	 av	 med	 stadsbidraget		
(2023	450	000	kr)	till	vägen.	

	

Glenvägens	 vägsamfällighetsförening	 kallar	 till	
ordinarie	årsstämma,	den	18	april.	Klockan	19.00		

Plats:	Kövra	Café	i	Kövra	

Stämman	 behandlar	 stadgeenliga	 ärenden.	 Styrelsen	
föreslår	oförändrad	årsavgift	dvs	500	kr/andelstal	plus	
moms	vilket	blir	totalt	625	kr.	Den	föreslagna	avgiften	
innebär	 att	 vi	 budgeterar	 med	 ett	 underskott	 på		
ca	233	000	kr	2023	vilket	tas	av	fonderade	medel.		

Avgiften	kommer	att	behöva	höjas	kommande	år	tills	
vi	inte	längre	redovisar	ett	underskott.	

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	Kjell	Wåglin,	Hjortronvägen	27,	
831	62	Östersund,	samt	vid	mötet.	

Välkomna	att	delta	på	Glenvägens	årsstämma	den	18	
april.	

	

/Styrelsen	Glenvägens	vägsamfällighet	


