Denna skrift vänder sig till oss alla som älskar den svenska fjällvärlden, och
särskilt området runt Sonfjället.
Vi vill genom denna folder informera om de aktiviteter som varje år äger rum i
föreningen Sonfjällets Fritidsområdens regi.
Vår förhoppning är att alla stugägare i området liksom många besökare skall
inspireras till medlemskap i föreningen och därigenom vara delaktiga i den
utveckling som ständigt pågår. Allt arbete sker på ideell basis och tillsammans
skapar vi trivsel.

Området runt Skärsjövålen

Spåren, skid- och skoterspår såväl som vandringsleder, är tillsammans med
fjällens naturliga skönhet områdets främsta tillgång.
Förutom vår 2,5 km-elljusspår, bekostad av föreningen, har vi flera trevliga
välpreparerade skidspår och skoterspår som är mycket uppskattade av stugägare
och andra besökare. Föreningen äger utrustning med vars hjälp skidspåren hålls i
väldigt gott skick, därom vittnar kommentarerna på t ex www.skidspår.se
Föreningen har också skoterledssladd och skidspårssläde utplacerade på olika
platser för att preparera spåren. Samtliga medlemmar är välkomna att använda
dessa.
Det finns vindskydd med ved vid alla skidspår liksom vid skoterknutpunkten
Torget, alla bekostade och underhållna av föreningen.
Runt Skärsjövålen och omkringliggande vålar finns korta och långa
vandringsleder, ofta gemensamma med eller nära vinterns skoterleder.
Sonfjället med sin nationalpark är under hela året en outtömlig källa till
naturupplevelser, rekreation och utmanande upplevelser. Här finns rösade leder
av olika längd både för skidåkare och vandrare. Skoteråkning är inom
nationalparken förbjuden.

Kort om föreningen Sonfjällets Fritidsområdens aktiviteter:
 ”Nyårssprinten”, skidlopp på skoj för hela familjen med utlottade priser.
Deltagarna bjuds på varm saft och pepparkakor.
 ”Långfredagstipset”, tipspromenad med eller utan skidor. Lätta och svåra
frågor för barn och vuxna. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.
 ”Skärsjöpimpeln”, traditionsfylld fisketävling på påskafton på Skärsjön.
Ett uppskattat arrangemang inte bara av stugägare utan också av bofasta
Härjedals- och Jämtlandsbor liksom pimpelentusiaster från hela Sverige.
 En arbetsdag en helg under hösten då vi röjer sly, lagar broar, byter
lampor och liknande. Ett utmärkt lära-kännatillfälle under arbetet och
under den avslutande grillningen.
 Årsmöte med kaffe & dopp den 30 december.
Föreningen har också sett till att trots rådande förbud mot skoterkörning inom
stugområdena få dispens för stugägare att med begränsad hastighet på speciella
leder kunna ta sig mellan hus och skoterspår.
Föreningen är mån om att samverka med Hede Företagargrupp, Härjedalens
kommun, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Statens Fastighetsverk och andra
som har samma intresse av att verka för ett långsiktigt nyttjande av
naturområdena i vår närhet.
Förutom medlemsavgifter har vi också intäkter från annonser på vår hemsida
och på orienteringstavlan Portalen vid starten till elljusspåret.
Föreningens medlemmar och deras familjemedlemmar åker gratis i spåren
medan icke-medlemmar uppmanas betala spåravgift,
Skärsjöpimpeln ger föreningen en välbehövlig intäkt speciellt de år då vädret
lockar många till sjön. Vi välkomnar dock fler medlemmar, sponsorer och
annonsintäkter för att också i framtiden kunna hålla samma höga kvalité.

Medlemsavgiften är kr 500:-/familj och år. Enklast sätter man in beloppet på
föreningens plusgiro 436 57 24-6 eller swishnr: 1236901607. Ange alltid
stugnummer, namn och mailadress.
Önskar man inte bli medlem men vill nyttja spåren går det bra att använda
samma plusgiro eller swishnummer för insättning av spårbidrag. Ex: säsong 400
kr per person. Se mer information på www.skarsjovalen.se/skidor/spårinfo
eller på www.skarsjovalen.se .
Vill ni lämna frivilliga bidrag är ni varmt välkomna att använda samma plusgiro
eller swishnummer.
Läs mer om oss på www.skarsjovalen.se
Facebook SonfjälletsFritidsområden
För spårstatus se www.skidspar.se. Där söker ni på Skärsjövålen.
Styrelsen för föreningen Sonfjällets Fritidsområden

”Vi verkar för trivsel i området”

