Arbetsrapport Västeräng 2014
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.

Flytvästföråden
Erik har färdigställt inredningen av det nya förrådet och sedan har vi städat ur och byggt om det gamla för att
fungera bättre som förråd.

Klätterväggen
Klätterväggen har gjorts i ordning för att ha 6st kompletta leder med utrustning och grepp. Dessutom har väggen
förberetts för Camporee i Holland tagits dit och sedan tillbaks . Väggen nyttjades av över 1000 scouter.

Reningsverket
Under våren efter beslut om vilket reningsverk vi ville använda så har vi jobbat med tillståndsansökan, mätningar och
kartritningar. Sedan har entreprenörer kontaktas för gräv jobbet och i oktober så ska reningsverket grävas ner och
installeras.

Tvättmaskins service
Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen.

Killarnas Bastu
2013 slutade bastuaggregatet på killarnas toalett att fungera, vi hittade ett bättre begagnat och har bytt ut det plus
termostaten.

Olja utemöbler och verandor
Västeräng har många träytor som ska oljas, i år gjordes stora verandan utanför matsalen, inkl en högtryckstvätt, alla
utemöbler och Backebos veranda oljades också.

El-dragning till badviken.
För att kunna installera utebelysning och inne belysning runt bastun och bodarna, för att ha el till vattenpumpen för
badtunnan och för att slippa dra el från kyrkan varje gång det sker nått i Badviken så grävde vi ner en el matning från
kyrkan till gamla sjöboden. Från den grävde vi också ner vidare till bastun.

Grusa vägen till badviken
Vi passade på att efter grävningsjobbet grusa vägen till badviken för att det inte ska vara så lerigt under blöta veckor.

Ny lägerbålsplats
Eftersom vi påbörjat arbetet med att höja upp ytan som ska bli husvagns/bil parkering så försvann den lilla
lägerbålsplatsen. Denna ersatte vi med att göra en ny på andra sidan bäcken bakom Hyggebo. Familjelägret som
primärt använder den lilla lägerbålsplatsen utryckte att den väl fyllde deras behov.

Fortsatta renoveringar i matsalen
I serveringsutrymmet monterade vi upp nya vägghyllor. Det har också installerats högtalare i taket i matsalen,
utomhus vid verandan och i disken och köket. Det har också installerats trådlösa mikrofoner för att kunna hålla
pålysningar som alla kan höra samtidigt och andra evenemang i matsalen utan att behöva ta dit stora ljudsystemet.

Målat klockstapelstaket
Taket på klockstapeln målades med tjära.

Installera automatbevattning till Svalebos blommor.
För att hålla blommorna fina hela sommaren och minska tidsåtgången och risken för glömska så har vi installerat
timrad automatisk bevattning av blomlådorna.

Renoverat Motorbåten
Motorbåten har genomgått en total renovering, golvet var knäckt så Erik har plockat isär allt som går att få lös och
gjort rent, rätat och lagat och sedan monterat tillbaka inkl. nytt golv och andra slitagedelar.

Installera badtunna
Vi har förberett och installerat en vedeldad badtunna i badviken på västeräng.

Tömning och renovering av Pannrummet
Den gamla varmvattenberedaren och pannan har demolerats och tagits ut från pannrummet. Vi har gjutit igen alla
hål och sedan målat det ska sedan inredas för att bli ett förrådsrum, inkl. ny belysning.

Inspektion och renovering av fönster
Alla fönster på Västeräng har blivit inspekterade och betygsatta efter konditionen på dem. Renoveringen har
påbörjats i behovsordning.

Basketkorg
Under familjelägret byggdes det en basketkorg vid fotbollsplanen.

Gjort om alla sänken till vattenintagningsledningen
De gamla sänkena fungerade inte utan vi var tvungna att gjuta nya för att säkerställa att vattenledningen låg kvar på
botten. Installationen gjordes med hjälp av dykning för att få allt på plats.

Nätverk till kyrkan/Badviken
Tack vare nätverk över elkabel så har vi kunnat dra vidare nätverket från matsalen till kyrkan och sen vidare ner till
badviken för en mer komplett WIFI täckning. Detta hjälper också till så att man lättare kan filma och streama
evenemang från kyrkan.

Lekplats
Under året så har det varit mycket jobb kring nya lekplatsen. Den gamla har grävts bort och ytan för den nya grävts i
ordning med hjälp av Patrik Edfors. Sedan har den nya lekplatsen installerats och ungdomarna hjälpt oss att skotta ut
de 110ton sand som behövts.

Eldragnings undersökning
Vi har gått igenom hur all el är draget mellan byggnaderna, hur mycket kapacitet som finns vart och hur mycket som
används och finns tillgängligt i matsalsbyggnaden.

3D modellelering av matsalen och andra byggnader
För att utveckla vår hemsida och öka möjligheten till att planera bröllop och fester och annat så har vi skapat en
skalenlig 3d modell av matsalen som kan fungera för att testa olika bordsplaceringar och marknadsföra Västeräng på
olika sätt.

Belysning i utklädnadsförådet
Vi installerade ny belysning på Rullebos vind där alla utklädnings kläder förvaras.

