
Årsrapport 2022  

  

Följande arbeten har utförts under 2022.  

• Service av fördelningspumparna i vattenverket.  

• Tömning och rengöring av bassängen och hydroforer i vattenverket.  

• Reningsverket med bassänger och våra avloppspumpstationer samt ett tiotal avloppsbrunnar 

är slamtömda och renspolade.  

• Alla avloppsbrunnar har inventerats.  

• Under senhösten slamsögs och renspolades ytterligare 14 stycken avloppsbrunnar.  

• Byte av singlet i förfiltret i vår avloppsanläggning har utförts.  

• Bänkborden på grillplatsen är inoljade.  

• Snasahögsvägen, Getvalen och Storsnasenvägen är grushyvlade och dammbundna.  

• Punktinsatser med grusning har utförts för knappt 10.000 kronor.   

• Alla vägar är sly och buskröjda.  

• Årets mark och VA-arbeten pågick under tre höstveckor. Det mest tidskrävande arbetet var 

att hitta den stora vattenläckan på Getvalen. Arbetet försvårades av att ledningsgraven var 

återfylld med stora stenar. Det blev inte lättare av att el och teleledningarna låg i samma 

grav.  

Tre vattenläckor hittades varav en stor. Vid kontroll var läckaget borta.  

Två avloppsbrunnar av betong har blivit ersatta med plastbrunnar.  

En extra huvudavstängare sattes på Getvalen.  

En kortare sträcka har dikats i korsningen Snasahögsvägen/Gräslidsfjället. Ca 

30 meter av den skadade asfalten på Snasahögsvägen är borttagen.  

• 10 stycken fastighetsägare har bytt sin servisventil.  

• På Pingstaftonen restes det nya förrådet. Väggar och tak.   

Under dugnaden/arbetsdagen monterades plåttaket, även hängrännor och stuprör.  

Väggarna isolerades.  

Halvard Halvarson har med hjälp av gamla arbetskamrater monterat porten och isolerat 

Innertaket.  

En elektriker har dragit kanaliseringen i förrådet.   

Förrådet är planerat att byggas under tre år. Förra året gjordes markarbena och 

bottenplattan gjöts.  

• En vedförvaring har uppförts öster om vindskyddet.  

• Lördagen den 10:september ägde årets dugnad/arbetsdag rum i ett strålande höstväder.  

Drygt ett femtiotal medlemmar mötte upp. Sophus 1och 2 städades. Sopkärlen tvättades.  

Det avverkades och gallrades. Ris transporterades och eldades upp. Slyröjning utfördes.  

Reningsverket och pumphus 1 blev målade.  

Utmärkning av distansstolpar till servisventiler/stoppekranar. Det 

bjöds på fika med hembakat bröd och korv grillades.  

• Fyra vattenprov är tagna under året. Alla visade att vattnet är tjänligt.  

• Styrelsen har haft tre möten och massor av telefonsamtal och sms.  
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