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Sommarinformation 

 

Här kommer lite information om en del arbeten som vi har utfört  i sommar. 

 

Avloppspumpen i avloppspumpstationen på Storsnasenvägen har varit i Östersund på service. 

Den var i ett dåligt skick men är nu åtgärdad. Geider och geiderfästet i brunnen 

var upprostade och är nu  utbytta till nya. 

 

Elledningar är framdragna till sophuset efter Lillsnasenvägen och det första sophuset efter 

Snasahögsvägen. Elinstallationerna i sophusen kommer att utföras i augusti i samband med 

vissa elarbeten i vattenverket. 

 

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 efter 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. 

 

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 st billast grus har vi 

kostat på.  

 

Ett 15 meter långt vägräcke har satts upp strax före grillplatsen. 
 

Jag vill påminna om vår dugnad/arbetsdag den 10:e september. Anmälan görs till Geir Arne 

eller mig. Se tidigare utskick. 

 

 

  Östersund 2016-07-16 

 Janne Aweson 



 

 

     
Dikning Getvalen                                Vägtrumma Getryggen 

 

 

 

    
Grävning elkabel sophus                   Väg till avloppsreningsverket 

 

 

 



     
Avstängare Snasahögsvägen/                Vägräcke Snasahögsvägen 

Getvalen 

 

 
 
 


