
Inbjudan till Vesslans Samfällighets årliga städdag. 
Lördagen den 15 Sept. kl 09.00-13.00 2018 

              
 

  
 Vesslans Samfällighet i Vemdalsskalet   
 LMV Org.nr; 717908-3543 
 

1 

Bästa fjäll vänner, 
 
Sommaren lider mot sitt slut om än förhoppningsvis några sköna dagar kvar. Styrelsen planerar 
fastighetsägarnas intresse genom att kalla och föreslå nedan aktiviteter. Det har inte inkommit 
några önskemål om andra åtgärder (förfrågan ställd via hemsidan) så därmed utgår vi ifrån att 
dessa räcker för god funktionalitet kommande år i samfälligheten. 
 
Start 09.00, på lördagen, och samling sker vid föreningslokalen. 
Det kommer att serveras enklare lunch vid 12-tiden då arbetet förhoppningsvis avslutats. 
 
Lag Röj - Arbetsleds av Jan Forsberg med 4-6 personer) 
- Slyröjer diken där det behövs, troligen väldigt lite pga. torr sommar. 
- Slyröjer skoterleder, justerar lösa kryss samt även anvisningsskyltar. 
- Plogkäppar samt riktning av sneda vägskyltar. 

Lag Vattenbrunnar- Arbetsleds av frivillig med 4-6 personer 
- Samtliga brunnar skall ha nya rörmarkeringar ut mot vägen, rödmålas, bila hål och monteras. 
- Samtliga brunnar besiktas vad avser om det finns eller ej finns, isolering täckt under locket. 
- Kontakter för värmekablar som ligger på backen, monteras på stolpar. 
 
Lag trivsel - Arbetsleds av Åsa Ruthér/Peter Björs med 2-3 personer 
- Fixar fika/grill lunch för föreningen. Lunch 12.00 
 
Lag  Övre pumpshus - Arbetsleds av Mikael Ullmark med 2-3 personer 
- Rengör och byter filter i pumpstation, kollar tryck i tuber samt element sätts på 10 grader. 
Hyllor skruvas upp och allt löst sorteras upp i inköpta lådor- 

Lag  Nedre pumpshus - Arbetsleds av Lars-Erik Hallberg med 2-3 personer 
- Rengör och byter filter i pumpstation, kollar tryck i tuber samt element sätts på 10 grader.  

Lag föreningslokalen- Arbetsleds av Björn. 

- Containerns ena lucka skall svetsas så att den inte öppnas vid tömning. 
- Bakre förrådet städas ut för körning till återvinningen. (Öppet lördag 14-17) 

- Övre gavel grävs ur då panelen idag går ner i backen. Skapas luft och lite grus grund. 

Lag brasan - Arbetsleds av frivillig med 2-3 personer – Avvakta besked om eldning tillåts i år. 
- Tända 
- Hålla igång 
- Vakta 

Väl mött i September önskar Styrelsen på uppdrag av medlemmarna. 
 


