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 Styrelsen för Snasahögarnas Samfällighetsförening avger följande berättelse för  
verksamhetsåret 2022 
 

Styrelse & revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 Ordförande Jan Aweson 
 Vice ordförande Thord Kristensson 
 Sekreterare Lennart Wasling 
 Kassör Hans Tolf 
 Ledamöter Halvard Halvarsson 
  Lars Nordin 
  Geir Arne Rødde 
 Suppleanter Stein Overvik 
  Jorun Eggen. 
 

Styrelsen har haft tre möten under året. Merparten av kontakterna sköts via telefon och mejl 
– många sådana blir det!!! 
 

Som föreningens revisorer har följande tjänstgjort: 
 Ordinarie Arve Rosvold Alver 
  Torbjörn Gundt 
 Suppleant vakant. 
 

Arbetsdag/Dugnad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annat frivilligt arbete 

Lördagen den 10 september ägde årets dugnad/arbetsdag rum i ett strålande höstväder. Drygt 
femtio medlemmar mötte upp. 

– Sophus 1och 2 städades. Sopkärlen tvättades. Det avverkades och gallrades. Ris 
samlades ihop och eldades upp. Och slyröjning utfördes. 

– Reningsverket och pumphus 1 blev målade. Distansstolpar till servisventiler/stoppe-
kranar märktes ut. 

– Deltagarna bjöds på fika med hembakat bröd och korv grillades. En trivsam dag! 
 

Även vid andra tider på året utförs omfattande frivilla arbeten av medlemmar. Här kan 
exempelvis nämnas skötsel av skidspår. Och under året har grillplatsen vid Hallonbacken 
kompletterats med ett skydd för vedförvaring, öster om vindskyddet. Nedan nämnda 
förrådsbyggnad uppfördes också till stor del med oavlönat arbete. 

 

Vatten- och 
avloppsanläggning 

Under året har följande arbeten utförts på anläggningen, vilket i huvudsak följer den 
fastlagda verksamhetsplanen: 

– Service av fördelningspumparna i vattenverket. 
– Tömning och rengöring av bassängen och hydroforer i vattenverket. 
– Slamtömning och renspolning av reningsverket med bassänger och ett tiotal 

avloppsbrunnar. 
– Inventering av alla avloppsbrunnar. 
– Slamsugning och renspolning av ytterligare 14 avloppsbrunnar gjordes under senhösten. 
– Byte av singel i förfiltret i avloppsanläggningen. 

 

Ytterligare 10 fastighetsägare har under året bytt servisventil till sina fastigheter; detta har 
administrerats av föreningen. 
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Vägnät och 
naturområde 

Förutom det löpande arbetet med vinterns snöröjning och sommarens slybekämpning har 
punktinsatser gjorts på följande platser: 

– Snasahögsvägen, Getvalen och Storsnasenvägen är grushyvlade och dammbundna. 
– Grusning har utförts för knappt 10 000 kronor. 
– 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 ersatts med plastbrunnar. 
– En extra huvudavstängningsventil monterades på Getvalen. 
– En kortare sträcka har dikats i korsningen Snasahögsvägen/Gräslidsfjället. 
– Ca 30 meter av den skadade asfalten på Snasahögsvägen är borttagen. 
– Bänkborden på grillplatsen är inoljade. 
 

Förrådsbyggnad Förrådet är planerat att byggas under tre år. Under hösten 2021 utfördes markarbeten och 
gjutning av bottenplattan. 

På pingstaftonen restes väggar, och tak lades och försågs med underlagspapp. 
Under dugnaden/arbetsdagen monterades plåttak, hängrännor och stuprör. Dessutom 

isolerades väggarna. Halvard Halvarsson har med hjälp av gamla arbetskamrater monterat 
porten och isolerat innertaket. En elektriker har dragit kanaliseringen i förrådet. 

 

Vattenprover Vattnets kvalitet bedöms regelbundet avseende innehåll av mikroorganismer, kolibakterier, 
pH-värde och mycket annat. Senaste mätning tyder på att vattnet är Tjänligt som dricksvatten 
(= högsta betyg) och kan förtäras utan risk. Fyra vattenprover har analyserats under 2022, 
alla med detta resultat. (avskrift från provprotokoll) 
 

IT-kontakter Föreningens webbplats är www.snasen.se/. Dessutom finns föreningen på Facebook i 
gruppen #Snasahögarnas fritidsby 

  
Styrelsen 

 

 


