
Arbetsrapport Västeräng 2016 
Detta är en liten arbetsrapport över de större saker som gjort på Västeräng under 2016. Utöver det 

görs såklart många små saker, eller sånt som vi glömmer ta bilder på. Tanken är att bilder är roligare 

att titta på och man får kanske en tydligare bild över vad som gjort och alla som hjälpt till. Vill ni se 

fler bilder så gå gärna in på vasterang.adventist.se och titta under arbetsrapporter så finns fler bilder. 

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt till på Västeräng under 2016. Speciella tack går till Peter Gille 

som varit vaktmästare och gett av all sin energi att förbättra Västeräng. Edvin Käller och Sonja 

Kalmbach som lagt ett par veckor på Västeräng med röjning och sängmontering. Johan Rudholm och 

Anders Eriksson för att ni lagt semesterdagar på att hjälpa till att göra Västeräng till en bättre plats. 

Vill också tacka Ronny Hermansson för hans tid i stiftelsens styrelse, tack vare det har vi kunnat göra 

stora framsteg senaste åren. 

Alla ni som jag glömt, eller missat få med på bild. Tack för det ni gjort och gör för Västeräng! 

Utrensning av bäcken 
Bäcken som rinner genom Västeräng och ut i Vättern var väldigt igensatt sista tredjedelen. Johan R 

och KG hyrde en grävare under våren och grävde ut bäcken efter önskemål från våra grannar. 

Resultatet blev väldigt bra och våra grannar blev väldigt nöjda över arbetet. 

 

 

Montering av rullgardiner 
Alla fönster i sovrum kontrollerades, trasiga rullgardiner byttes ut och nya monterades där det 

saknades. 

Laga Bastuaggregatet 
Bastuaggregatet i badviken har varit dåligt en längre tid. Visade sig att det var ett stort hål i botten 

under stenarna så att vattnet man kasta på rann rakt ner och släckte elden. Ny plåt svetsades dit och 

galler och annat byttes så nu fungerar den fint igen. 

  



Montering av nya våningssängar 
Tack vare överfulla läger så var vi tvungen att se över sov möjligheterna. 24 nya våningssängar köptes 

in och monterades. Singelsängar byttes ut mot våningssängar så att vi idag har 160bäddar på 

Västeräng. 

 

Bygga vedbod 
Det går åt en hel del vet under en sommar på Västeräng och den behöver nånstans att stå torrt. Så 

Anders E och KG byggde en ny vedbod i badviken, med specialkonstruktion för att kunna fälla upp 

taket så att nya storsäckar med ved kan lyftas i med hjälp av traktor. 

 

  



Utbyte och genomgång av kuddar, täcken, madrassöverdrag 
Det köptes in nya kuddar, och täcken. Och under undomshelgen samlades alla kuddar och täcken in 

för att sortera bort de som var för slitna. Nya täcken och kuddar samt äldre fräscha lades tillbaka till 

rummen. 

 

Bygga parkeringsplats 
Ett av sommarens nyheter för alla som besökt Västeräng, det finns nu nånstans att parkera! Området 

till höger av vägen mitt emot fotbollsplanen har höjts under de senaste 2 åren med grävmassor från 

tidigare projekt (lekplats, reningsverk, ebachplaner). Nu slutfördes det med grävmassor från 

dikesrester 

 



Färdigställande av mark runt beachvolleyboll och reningsverket 
Ungdomshelgen hjälpte till att skotta ut jord och stenmjöl för att jämna till marken runt 

beachplanerna och reningsverket samt nedfartsvägen för husvagnar ner till fälten. De hjälpte också 

till att skotta ut nytt gårdsgrus utanför Svalebo. 

 

 

Trimma sly 
Det trimmas varje år sly för att hålla Västeräng öppet och fint. Men i år gjordes det extra mycket tack 

vare att Edvin K och Sonja K var på Västeräng under ett par veckor och röjde. Skogen förbereddes för 

ett scoutläger nästa år och många andra områden blev ordentligt röjda. 

 

Tömma och inreda snickeriet (nya sportförådet) 
Arbetet med att göra om förråden och rummen i källaren på matsalen fortsatte med att snickeriet 

tömdes och inreddes till nytt sportföråd. Dessutom färdigställdes redskapsförådet. 

 

 



Gåva, ny Traktor 
Under våren skänkte Birger Eriksson en traktor med vagn och andra tillbehör till Västeräng för att 

underlätta många lyft och flytt moment på Västeräng och mycket annat. 

 

 

Insamlingsläger för beachplanerna 
För andra året i rad genomfördes ett ”bara vara och beachvolleyboll läger” där alla intäkter gick till 

att betala av beachvolleyboll planerna. En del återstår, så vi ser fram emot 1-2 fler läger innan det är 

insamlat. 

 

 


