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Vi har arbetat efter vår fastlagda verksamhetsplan och hunnit utföra följande arbeten. 

• Service av fördelningspumparna i vattenverket. 

• Tömning och rengöring av bassängen och hydroforer i vattenverket. 

• I pumpstation nr 1 har ny avloppspump och ett nytt styrskåp installerats. 

• Ny fläkt i reningsverket (ej planerat) 

• Reningsverket med bassänger och våra avloppspumpstationer samt åtta avloppsbrunnar är 

slamtömda och renspolade. 

• Bänkborden på grillplatsen är inoljade. 

• Snasahögsvägen, Getvalen och Storsnasenvägen är grushyvlade och dammbundna. 

• Punktinsatser med grusning har utförts på  Getryggen, Lillsnasen, Ingolvberget och Stråten.  

6 stycken lass med grus har spridits ut. 

• Nya gatunamnsdekaler är monterade på föreningens brevlådor. 

• Alla vägar utom Getryggen är sly- och buskröjda. 

• Infiltrationsbäddarna och råvattenpumpsytorna har också blivit sly- och buskröjda. 

• Delar av gångstigen i nedre delen av området är busk- och slyröjd. 

• Samtliga avloppsbrunnar har inventerats. 

• Under senhösten utfördes slamsugning och renspolning av nio stycken avloppsbrunnar. I 

flera brunnar som det var stopp i fanns bland annat pappershanddukar och dambindor. Det 

är inte tillåtet att spola ned sådant. Kostnaden för föreningen blev 21.500 kronor. 

• Föreningen beviljades bygglov av Åre kommun för att uppföra ett nytt förråd. Markarbetet  

och gjutningen av betongplattan har utförts under hösten.  

• 6 stycken huvudavstängningsventiler för vatten har bytts i lågzonen. 

• 20 stycken stugägare  har bytt sina servisventiler. 

• 45 personer hade kommit till årets dugnad/arbetsdag. 95-an fick ny färg, en gärdesgård 

byggdes runt grillplatsen, sophus 3 städades och sopkärlen tvättades, ris transporterades till 

grusplanen i korsningen Snasahögsvägen/Storulvåvägen. Riset eldades senare. Gångstigen 

kompletterades med träspångar. 

Det bjöds på fikabröd till kaffet som några damer hade bakat dagen till ära. Till lunchen bjöds 

det på grillad korv med bröd. 

• De 100 första metrarna på Gräslidsfjället har förskjutits en meter i västlig riktning. Det har 

gjorts för att komma längre ifrån huvudvattenledningen. Vattenledningen har vid ett flertal 

tillfällen frusit. Vägsträckan har även grusats. 

• Föreningens vindskydd har fått ett torvtak. 

• I år utförde miljökontoret i Åre kommun ingen fysisk kontroll av vår avloppsanläggning. Vi 

fick i stället skicka in vår egenkontroll av avloppsanläggningen. Allt var till belåtenhet. 

• Föreningen har införskaffat en spårsladd. 
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