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Ett stort tack! 
 

 
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 containrarna lades i en hög 
som vid lämpligt väder kommer att eldas upp under hösten.  
En hög lades även upp på grusplanen i korsningen Storsnasenvägen-
Snasahögsvägen. Den kommer att eldas upp vid lämpligt tillfälle. 
 
Tre bilar med släp nyttjades vid ristransporterna. 
 
Styrelsen uppmanar de stugägare som röjer på egen mark att själva köra bort 
riset till Brattåsens soptipp. Man får inte lägga upp det utanför sin egen 
tomtmark.  
 
Det mesta av röjnings- och avverkningsarbetet utfördes efter 
Snasahögsvägen. Avverkning och 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 som 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. 
 
Berte BjØrngaard hade bakat och bjöd alla på kaffe, kokat över elden på 
grillplatsen. 
 
Föreningen bjöd på lunch bestående av kassler och potatissallad, med 
bubbelvatten eller vin till den som ville ha. Kompletterat med grillad korv 
med bröd. 
 
 
Styrelsen vill tacka alla som ställde upp med ett bra utfört arbete och som 
gav en mycket fin gemenskap. 
 
Vi ses nästa höst. 
 
Jan Aweson 
 



    
 

 
 
 

 
              

 


