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 Välkomna alla nya medlemmar
 Nytt golv i pingisrummet
 Nu grävs för bredband
Den första snön har börjat falla över Ottsjö,
och även om den snabbt smälter bort i byn är
fjälltopparna nu pudrade av snö. Det har blivit
kallare och marken börjar bli frusen. Nu är det
snart vinter igen, och vi ser fram emot många
fina skidveckor under vintersäsongen. I
Vålådalen är det redan nu möjligt att åka
skidor på fjolårssnö som lagts ut på
rullskidbanan.

ju vad medlemmarna gör den till. Kom gärna
med förslag till styrelsen om vad ni vill att vi
ska förbättra och engagera er gärna i
arbetshelger och i föreningens aktiviteter.
Nytt golv i pingisrummet
Som vanligt blev det en hel del gjort under
arbetshelgen vid månadsskiftet septemberoktober. Förutom sedvanliga höstsysslor
utomhus hann vi även lägga in nytt golv i
pingisrummet. Nästa steg bli att fräscha upp
”puben” i källarvåningen så att det blir en
inbjudande miljö för samvaro och kanske
avslappning efter bastun.

Vintern är på väg i Ottsjö. Foto 20/10: Karin
Hellmark
Välkomna alla nya medlemmar
Visningshelgerna i våras och nu i höst har
inneburit att vi har många nya medlemmar.
Varmt välkomna och jag hoppas att ni kommer
att trivas i Ottsjö. En bostadsrättsförening blir

Några flitiga snickare i pingisrummet.

Nu grävs för bredband
Inom kort kommer vi att ha tillgång till
bredband. Just nu gräver Jämtfiber ned
ledningar i byn och föreningen har beslutat att
ansluta anläggningen. I alla stugor/lägenheter
kommer det att finnas en router där vi kan
ansluta egen utrustning, till exempel dator
eller mobiltelefon. Mer information kommer
när installationen är klar.
Lämna andelar till förmedling
Förfrågningarna inför vintersäsongen börjar nu
strömma in. Ännu finns det många vita fläckar
i schemat på vår hemsida, som visar
bokningsbara veckor. Om du har veckor som
du inte tänker använda, så lämna dem för
uthyrning. Skulle de bli uthyrda får du en
inkomst och du har gett andra möjlighet att
uppleva vårt vackra Ottsjö.
Om du har lämnat en andel till uthyrning, men
kommer på att du ändå vill åka upp. Glöm då
inte att kolla i förväg om din andel blivit
uthyrd genom en sen bokning. Det har hänt
att andelsägare kommit till Ottsjö och funnit att
andelen redan är upptagen. Kolla genom ett
mail till bokning@ottsjofjallby.se
Dags för frivillig spåravgift
Så är det åter dags att lämna bidrag till att
hålla skidspåren i gott skick runt Ottsjö. I detta
utskick finns möjlighet att betala en frivillig
spåravgift på 150 kronor till de Ottsjöbor som
ställer upp och arbetar med att hålla spåren
öppna i vinter. Bidraget går i första hand till
bränsle. Arbetet är redan igång med att röja
och förbereda inför vintersäsongen. Även ifjol
bidrog medlemmarna i vår förening med cirka
16 000 kronor, vilket gör att Ottsjö Fjällby
sannolikt är den enskilt största bidragsgivaren.
I Åre och Vålådalen kostar det att använda
skidspåren, men i Ottsjö kör vi gratis i
preparerade spår. Det är väl värt att stödja?

Femkilometersspåret ställs i ordning inför
vintern. Foto: Göran Kahlow/Ottsjö så klart
Nytt informationsbrev från Ottsjö så klart
Nu har det första numret i informationsbrevet
Ottsjö så klart kommit ut. Anmäl dig via
Facebook Ottsjö så klart så får du det också.
Avslutningsvis en fantastisk norrskensbild från
Ottsjö, från Ottsjös egen mästerfotograf Karin
Hellmark
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Vi ses i Ottsjö i vinter!
Bo Lundström

