
Årsrapport över arbetet på Västeräng 2015 
Stort tack till alla som kom på ”öppna Västeräng” och ”ungdomshelgen” och hjälpte till att göra i 

ordning Västeräng. Stort tack även till Anders Eriksson som hjälpt till med bygge av både reningsbod 

och duschväggar. Dessutom stort tack till Alexander Grennvall som jobbat med mig, KG, som 

vaktmästare och till Christopher Laubscher som hjälpt oss i flera veckor som ”Newbold-anställd”. 

Reningsverket 
Reningsverket startades upp och småproblem har åtgärdats under sommaren. En mindre bod för el, 

redskap och flockningsmedel har byggts vid sidan av reningsverket. 

  



Beachvolleybollplaner 
En 28 x 18 m stor yta grävdes ut och det lades dräneringsgrus i botten och sedan sand ovanpå. 

Dräneringen är dragen vidare hela vägen till bäcken och har fungerat mycket bra denna blöta 

sommar. Marken var tvungen att grävas ner runt halva plan och höjas upp på andra halvan då det 

skiljde 90 cm i marknivå. Två stycken ytterstolpar gjöts ner med möjlighet att sätta valfri höjd. En sarg 

av gummimatta har lagts runt planerna för att hålla isär gräs och sand. Styrelsen har valt att bygga 

planerna innan alla pengar har samlats in. Ett beachvolleyboll-läger har anordnats i sommar för att 

samla in pengar, men mer behövs. 



Duschbås 
Vi har installerat duschbås i Hyggebo så att alla har möjlighet att duscha privat. Detta uppskattas av 

många, framförallt våra externa uthyrningar. 

Ljudisolering av reningsverkets kompressor 
Till reningsverket finns en luftkompressor som låter en del. Så vi byggde in ljudisoleringsbox till den 

för att minska på de störande ljuden. 



Uppmärkning av vattenledningar och kranar 
Alla viktiga kranar på Västeräng har märkts upp med numrerade brickor och en lista över kranarnas 

placering och funktion har gjorts. Dessutom har vattenledningar märkts med flödesriktning. 

 

Eldragning till badtunnan 
El har dragits fram till badtunnan och en flottör installerad så att tunnan blir lätt att fylla och inte kan 

”överfyllas” av misstag.  



Ny utrustning i köket 
En ny kombiugn har installerats i matsalen för att underlätta för vår kökspersonal. Dessutom har det 

gamla kylskåpet från 50-talet byts ut mot en kylbänk.  

 

 



Bygge av förråd 
I tjejernas toalett finns det ett propprum som stått tomt. Där har nu hyllor byggts för att kunna 

förvara reservdelar till dusch/toalett/avlopp. Dessutom har gamla pannrummet inretts med hyllor för 

förvaring av allmänna saker så som skarvsladdar, lådbilshjul, knivar, yxor osv. 

Madrasskydd 
Ett byte av alla madrasskydd på Västeräng pågår. Hälften har bytts ut och resten inväntar leverans av 

fler skydd. 



Rensning av sly i backen ovanför Klockebo/fotbollsplanen 
Området nedanför berget och ovanför Kullebo och hela vägen bort till klätterväggen har skogen 

rensats på sly för att visa på området som finns till förfogande för bygge av nya stugor på Västeräng.

 

Förberedelse för husvagnsplatser/parkeringsplatser 
Området mellan Hyggebo och reningsverket har fortsatt att fyllas på med massor från bygget av 

reningsverket och beachvolleyboll-planerna. Elkablar har dragits ut från reningsboden för att 

förbereda för elstolpar till husvagnarna. 

Dessutom har ett 32A uttag monterats på Hyggebo för att kunna dra fram el för upp till 18 husvagnar 

uppställda på fältet nedanför kyrkan.

 



Avloppsdragning Hyggebo->Svalebo->Klockebo 
Mellan Hyggebo och Svalebo låg det gamla cementrör som var halvt ihopraserade och läckte in 

vatten. Så detta avlopp ersattes med nytt. Vid detta arbete passade vi på att dra vidare avlopp tvärs 

över vägen upp till Klockebo för att förbereda för toaletter i Klockebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattensparande åtgärder 
För att minska vattenåtgången som främst minskar trycket på reningsverket men som också gör att 

varmvattnet räcker lite längre har vi bytt ut alla duschhuvuden till mer snåla versioner samt bytt ut 

alla vattenkranars strålsamlare som halverar vattenflödet. 

 


