
Arbetsrapport Västeräng 2013 
Detta är en väldigt kort rapport med bilder på de större projekten vi gjort på Västeräng under 

Sommaren. Jag har försökt få med så många bilder på människor som hjälpt till och gett av sin tid 

som möjligt. Men finns många fler som jag inte lyckats fånga på bild.  

 

 

Matsalen 
Lagt nytt tak, köpte taket begagnat. 

 
Ny dimmbar ljusarmatur.                                              

 



Ny dragen el till våffel och micro hörnan med jordfelsbrytare.  

 

Målade om hela matsalen, och nya vägglister.               

  
Byggde om kornischerna och monterade in rullgardiner. 

 
 



Bytte ut alla elelement mot en luftvärmepump.                               

 
 

 

Nya Gardiner. (tyvärr ingen bild men köpta och sydda av Catharina Eriksson) 

 

Målade om serveringsdisken samt veranda dörren och byte lister på disken. 

 
 



Monterade in diskho och vattenkran i serveringsdisken. 

 
Monterade in kylskåp i serveringsdisken.   

 



Klocktornet  
Målade om taket och trästommen.                                             

 



Bastu trapp/trall 
Byggde vidare på trallen från förra året och en ny trappa upp till bastun. 

 

Gräsklipparförrådet 
Förlängde det gamla förådet med 1,2m för att få plats med båda gräsklipparna samt elbilen. 

Byggde hyllor för förvaring av Disel samt reservdelar till gräsklipparna. 

Drog in el och belysning i förådet. 

 



”gamla pojktoan förrådet” 
Byggt nytt hyllsystem för förvaring av alla Västerängs Diverse saker. 

Sorterat och rensat igenom hela förrådet.  

 

 

 

 

 

 

Verkstadstaket 
Bytt taket från Asbest plattor till plåttak (tack till Anders Eriksson och Bengt-Olof som hjälpte till)                    

 



Gamla sjöbods taket 
Bytt plåttaket till ett genomskinligt plast/plåt tak för ökat ljus insläpp

 

Bro över bäcken 
Byggt ny bro över bäcken 

 

Redskapsföråd pågående 
Flyttat alla redskap så som krattor och spadar till utrymmet mellan målarförådet och snickarförådet. 

Byggt upphängning av redskapen på väggen.

 



Spis utbyte 
Bytte spisen i köket mot en ny likvärdig modell med helhäll istället. 

 

Båtbryggs däck (ALF pågående) 
Alf har tillsamans med hjälp byggt ett däck vid nedfarten till båtbryggan. En trappa ner till däcket är 

också påväg.  

Elbilen 
Det införskaffades en el golfbil med skåp och hytt för att fungera som rullande verkstad och dragbil 

istället för lilla gräsklipparen. Ovärderlig och gjort att jobb som förra året tog 3dagar tar i år 1½dag. 

 



 

Tvättstugan (pågående) 
Uppgraderat tvättstugan med ett nytt par tvättmaskin/torktumlare. 

Lagat den gamla torktumlaren 

Garderoberna ska bytas ut, torkskåpet kompleteras och ett tredje par tvättmaskin/torktumlare 

installeras.  

Veranda Vaktmästarbostaden Sverker/Alf 
Sverker med hjälp av Alf byggde klart verandan utanför backebo (Vaktebo) 

 

Utvidgat gräsytorna 
Med hjälp av stora gräsklipparen har vi kunnat klippa fler ytor och hålla de snygga, inkl diken och 

vägkanter. 

 



Grävarbeten 
Tack vare att Patrik Edfors ställt upp och grävt på Västeräng så har vi på höstkanten lyckats dränera 

fotbollsplanen. Desutom har nytt avlopp grävts ner från matsalen. 

 

 


