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Så var det dags att skrivna några rader om vad vi har utfört i föreningen under 
verksamhetsåret 2016. 
 
Årets dugnad/arbetsdag samlade ett rekordstort antal deltagare. 54 personer ställde upp med 
varierande arbetsuppgifter. Vädret var perfekt ur arbetssynpunkt: mulet, vindstilla och 
19 grader varmt på eftermiddagen. 

För att få flyt inför lördagens skogs- och buskröjning, avverkades under fredagen träd och 
buskar efter Storsnasenvägen så att våra transportörer och risdragare skulle ha någonstans att 
börja nästa dag. Vi hade även lite rishögar kvar efter förra höstens röjning efter gångstigen i 
nedre området. 

Vi hade ställt ut två stycken 40 m3 containers på vår grillplats, dit allt ris kördes. Det som 
inte fick plats i de två containerna lades i en hög som vi senare har eldat upp. En hög lades 
även upp på grusplanen i korsningen Storsnasenvägen/Snasahögsvägen. Den är också 
uppeldad. Tre bilar med släp nyttjades vid ristransporterna. Det mesta av röjnings- och 
avverkningsarbetet utfördes efter Snasahögsvägen. Avverkning/röjning utfördes även efter 
Lillsnasenvägen och dess första avloppspumpstation. 

Den södra väggen på vattenverket målades. Avloppsverket målades, som även fick nya 
vindskivor med överliggande plåt. Den gamla taknockplåten byttes ut mot en ny. 

Ett gäng snickare byggde spångar på gångstigen i det nedre området. Arbetet kommer att 
kompletteras nästa år. 

Fem personer, inklusive en inlejd person med GPS utrustning, letade efter alla områdets 
brunnar och vattenavstängare. 296 punkter hittades och GPS-positionerades. En del brunnar 
och vattenavstängare hittades inte. Vattenavstängarna och brunnarna i ”nya området” ligger 
mitt i vägen och är överfyllda. Olika ritningar kommer att upprättas med insamlat data. 

Vi övriga i den 54 man stora skaran använde motor- och röjsågar, släpade och lastade ris. 
 

 
Övriga utförda arbeten 

 Avloppspumpen i avloppspumpstationen på Storsnasenvägen har varit i Östersund på 
service. Den var i ett dåligt skick men är nu åtgärdad. Geider och geiderfäste var 
upprostade och är nu utbytta till nya. 

 En av två avloppspumpar i avloppsreningsverket har också varit till Östersund på 
service. 

 El är framdraget till sophuset utefter Lillsnasenvägen och det första sophuset utefter 
Snasahögsvägen. Lyse har installerats både på utsidan och inne i sophusen. 

 En vägtrumma av plåt efter Getryggen var upprostad. Ett hål hade uppstått i vägbanan. 
Nu har vi lagt en ny 15 meter lång plasttrumma istället. Arbetet var lite komplicerat 
eftersom vägtrumman korsade el-, tele-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet gick 
bra. 

 Vissa sättningar i marken hade uppstått efter grävningarna som utfördes vid letandet 
av vattenläckan utefter Getvalenvägen i vintras. Återfyllnadsmassorna fick vi genom 
att dika en bit efter vägen. 



 Huvudvattenavstängaren i korsningen Snasahögsvägen/Storsnasenvägen har fått en ny 
ventil, avstängningsstång och betäckning. 

 Under påskhelgen uppstod ett problem med vattenförsörjningen i den nedre delen i 
vårt stugområde. Det var främst de fastigheterna som ligger högst belägna i det 
området som drabbades. 
Det var fel på vattenpumpen och därför kopplades en reservpump in. Vad vi känner till 
efter det har vattenförsörjningen sedan fungerat normalt. 
Nu har vi köpt och installerat en ny vattenpump. Den har samma funktion som den 
som levererar vatten till det övre området. 
Vattenbassängen och hydroforerna i vattenverket är rengjorda. Nya mätrör har 
installerats på hydroforerna. 

 Vi grävde även upp vid huvudventilerna i korsningen Snasahögsvägen–Getvalen. Där 
hittade vi en mindre vattenläcka som vi åtgärdade. En av huvudavstängarna tog vi bort 
då den inte hade någon funktion att fylla. 

 Möblerna vid grillplatsen har vi oljat in. 
 Vi har byggt en väg till avloppsreningsverket så att vi kan backa in mot dörren med 

personbil med släp vid hämtning av avloppspumpar inför service. Förut har vi lejt en 
lastmaskin för detta arbete. Nu klarar vi att utföra det arbetet själva. 

 Vi har gjort punktinsatser med grusning på våra vägar. Sammanlagt 12 lass grus har vi 
kostat på.  

 Ett 15 meter långt vägräcke har satts upp strax före grillplatsen. 
 En sandlåda har införskaffats och placerats utanför förrådet efter Snasahögsvägen. 
 Informationstavlor har sats upp på varje sophus. 
 Lars Nordin har röjt vägkanterna utefter Snasahögsvägen, Getvalen och Getryggen. 

Infiltrationsbäddarna och områdena kring råvattenpumpstationerna har även slyröjts 
av Lars. 

 Vi har haft tre styrelsemöten under året samt många överläggningar via telefon och 
mail. 

 Inspektion enligt miljöbalken av vår avloppsanläggning har utförts 
 av Miljöavdelningen i Åre kommun. Vi fick högsta betyg. 

 Slamtömning har utförts i avloppsanläggningen, och i samtliga pumpstationer. 
 Filmning av avloppsledningen mellan avloppsbrunn nummer 17 och 

avvloppspumpstation nr 2 har utförts. Ledningen har satts sig på ett ställe så att en 
rörskarv har gått isär. Vatten rinner där in i avloppsledningen. Felet ska åtgärdas i 
början på nästa sommar. 

 Förrådet efter Snasahögsvägen har målats liksom södra gaveln på det bortre sophuset. 
 
  Östersund 2016–12–26 
 Janne Aweson 


