
Ett Gott Slut på 2014
önskar styrelsen alla medlemmar

Under det gångna året har vi haft ett omfattande renoveringsarbete. Vi har bytt ut och målat panelen på många ytterdör-
rar samt utvändigt påbörjat målning av karmar och foder De flesta utemöbler har även målats. Slipning och lackning av
storstugans golv har fortsatt. Täcken och vissa filtar byts ut. Vi har även byggt ett nytt kallgarage for vår snöskoter med
utrustning, vilket inneburit att vi fätt flytta på platsen för vår sopcontainer.

Vi har också installerat nya kaminer och nya skorstensrör vilka är klara att anviindas under kommande vinter. Vi ser
gäma afi ni tar med ved och att ni använder kaminerna i vinter {tjr en förbättrad värmeekonomi, vilket gynnar oss alla.
Tänk på aft inte elda för häftigt max I kg ved för en brasa. Elda med några få vedträn max 30 cm långa, åt gången.

Furuved syns vara bäst att använda. Kaminema är effeltiva och ger snabbt mycket värme. I oktober slutade
Pär Rahmqvist på egen begäran sin anställning i Fjällvattnet. Ersättare har anställts och är Kjell Höglund..

Uthyrning /förhyrning av andelsveckor
Intresserade av uthyrning eller forhyming/<öp av andelsveckor kan vända sig till receptionen, antingen genom anmälan
på bifogad blankett, via telefon eller via vår mailadress: info@flallvattnet.se

OBS! Andelsägare kan hyra en vecka med20oÄ rabttt på rekommenderat uthymingspris.

Skidåkning
Krökets skidanläggningar i Tännäs beräknas vara i full gång hela vintem i båda backarna.
Som andelsägare i Fjällvattnet erbjuds ni förmåner enligt nedan

l0oÄ rabatr på skidpass (endast Tännäspass)

l0oÄ rabatt på skidskola
l0oÄrabatt på äventyrsskolan (endast sportlov, se nedan)
l0o/o rabattpå 4-rätters kvällsmenyn i restaurang Anan (gäller enbart menypriset och ej alkohol eller övrig dryck).

Ävenfyrsskolan under sportloven
I vinter satsar Tännäskröket på en äventyrsskola ör ungdomar - Tännäskrökets egna Wild Kids
Har ni en ävenfyrare i familjen som vill uppleva en vinterexpedition? Förgyll ditt barns skidvecka med en spännande
och lärorik äventyrsskola. Under tre eftermiddagar fär de prova på alpin klättring, överlermad med bivack och
lavinräddning samt en free-ride lektion.
Pris 1 200 kröam. Vecka 7,8,9,l0

Trne;;ratill våffelstugan med vår skidkåilke går som vanligt onsdagar och tondagm varje vecka fr.o.m. vecka 6 fram t.o.m. vecka 15.

Underhållsplanen
Planerat är utvändig behandling av karmar, foder och räcken. I samband med detta justeras dessa och utbyte sker om så

behövs. Nya kallgaraget skall även målas jämte tak på intilliggande avloppsverk. I samtliga storstugor byts mattor ut.

Årsavgiften
Styrelsen har beslutat att årsavgiften ör 201 5 åir oforändrad d.v.s. I 650 kr per andelsvecka. Avisering av årsavgiften
bifogas med fiirfallodag den 31 december 2014. Förseningsavgift på 100 kr kommer att tas ut vid betalning efter örfallodagen

Föreningens budget för 2015 och stämmoprotokollet frän2014 bifogas.
Vi hoppas på många fina dagar nu i vinter och välkomnar alla till Fjällvattnet.

Styrelsen


