
 
 
 
 
 
Information till dig som bor i Sadeln – Augusti 2022 
 
 
Efter en fin vintersäsong har vi en sommar som bjudit på varierat väder, typiskt för fjällen! 

Vi vill passa på inför kommande säsong att beskriva vad vi inom föreningen har gjort och förslag 

framåt, för allas bästa. 

Vägen - breddning och asfaltering 
Vi förstår att det är problem med en väg fylld av hål trots att den har hyvlats. Brattlands fyller igen 

hålen med jämna mellanrum och efter sommaren lägger man även på ett till gruslager. 

Styrelsen arbetar vidare med breddning, asfaltering och sophantering för området. Stora projekt som 

måste hitta en finansiering. Vi hoppas kunna presentera en hållbar plan på årsmötet i januari. 

Vägskyltar 
Nu har det kommit upp nya vägskyltar som har saknats.  

Höjning av medlemsavgiften  
Vi har ett negativt kassaflöde och våra drifts- och underhållskostnader har ökat vilket innebär att vi  

fr o m den 1 september tyvärr måste höja medlemsavgiften med 20%. 

Årsstämma 
Sker den 4 januari 2023, klockan 15–17. Vi återkommer med en formell inbjudan och om plats. 

Registrera dig som medlem  
Du som får den här informationen men som ännu inte har registrerat dig som boende/medlem på 
vår hemsida registrera dig gärna på samfallighet.aresadeln.se då kommer du så snart vi har lagt upp 
en nyhet, t ex viktig information om en vattenläcka, få ett mail om det. Du som redan är medlem kan 
numera även ändra din användarprofil om du t ex byter mailadress.  
 

Information även till hyresgäster 

Då denna information gäller alla som vistas inom vårt område skulle vi uppskatta om ni som har  

hyresgäster under året, även säkerställer att dom får ta del av den här informationen.  

Information via Facebook  

Vi vill även passa även på att informera om Facebook-gruppen ”Vi som bor i Åre Sadeln”, som inte 
drivs av Sadelns samfällighet, men där vi tillsammans med boende i området informerar, samt ber 
om och ger tips om aktiviteter m m i vårt område. 
 
Vänligen  
 
Styrelsen Sadelns Samfällighet 
styrelsen@aresadeln.se 
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