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Kåren har en snöskottarlista där man skriver in sitt namn och kontaktuppgifter på den veckan man 

ansvarar för snöskottning om det finns behov. Den nås t.ex. via denna länk →. 

Kontakt Landvetter Scoutkår  
Kristian Wannheden, 0705-08 03 63, kristian.wannheden@landvetterscout.se.  

Informera fastighets- och materialgruppen om något saknas, håller på att ta slut eller om något gått 

sönder eller inte fungerar. Gruppen nås via epost fastighetsochmaterialgruppen@landvetterscout.se. 

Nyckel och larm  
Nyckel till scoutgården hämtas enligt överenskommelse med Johan Udén 076-174 18 31 som bor på 

Trallbanevägen 25. I andra hand kontaktas städgruppen för att höra om deras nyckel finns tillgänglig, 

Veronika Nordell 0768-30 52 39 som bor på Högåsvägen 23.  

Det finns larm på scoutgården och i förrådet.  

Larma av  
• Öppna huvudentrén till scoutgården med nyckeln  

• Larmpanelen finns direkt innanför dörren till höger  

• Visa larm-taggen för att larma av  

• Scoutgården och förrådet är nu avlarmade  

Larma på  
• Lås förrådet  

• Gå till scoutgården  

• Tryck på "Huset med gubben" nere till vänster på larmpanelen  

• Visa taggen  

• Scoutgården och förrådet är nu larmade  

Kåren har snöskyffel/raka, en snösläde och en snöslunga i förrådet. 

Område som ska skottas 
Gulmarkerat område enligt figur ska skottas. 

 
 
 

https://doodle.com/poll/3zrbgxz8e5v6689w?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/3zrbgxz8e5v6689w?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:kristian.wannheden@landvetterscout.se.
mailto:fastighetsochmaterialgruppen@landvetterscout.se
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Snöslungan 
För detaljerad information finns bruksanvisning i lilla utrymmet där bränsle finns och på kårens portal 

här.  

Bränsle  
Snöslungan går på 4-takts alkylatbensin (ingen inblandad olja). Bränslet finns bakom dörr direkt till 

höger i förrådet. Normalt är det blå dunk eller blå kork på bränsleflaskan. Meddela fastighets- och 

materialgruppen när bensinen i dunkarna börjar att ta slut.   

Säkerhet  
• Använd lämpliga kläder och skor. 

• Hörselskydd, ska finnas vid snöslungan.  

• Frikoppla och lägg alla reglage i neutralläge innan du startar motorn. 

Motordelar 
1. Choke 
2. Bränslekran 
3. Dräneringsskruv 

 
1. Gasreglage 
2. Choke 
3. Bränslekran 

 

 
 

Starta motorn 
1. Anslut 230 V nätspänning till snöslungans kontakt.  
2. Öppna choken. 
3. Vrid startreglaget medurs. 
4. Stäng choken när motorn startat 

 
 

Använda snöslungan 
• Stoppa motorn genom att vrida startreglaget moturs. 

https://landvetterscout.sharepoint.com/:b:/g/EbnXmbHrcWdCtQKJHhEZN28BkYH7hazTNL5wgE754AH2Og?e=npfzHy
https://landvetterscout.sharepoint.com/:b:/g/EbnXmbHrcWdCtQKJHhEZN28BkYH7hazTNL5wgE754AH2Og?e=npfzHy
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• När motorn startat för du gasreglaget åt höger till fullgasläget. 

• Ställ in utkastet till önskad utkastriktning med hjälp av ställspaken. 

• Välj lämplig växel för önskad körhastighet. Växel 1 ger lägsta hastighet, 

växel 5 högsta. Det finns två växlar bakåt: R1 för låg hastighet och R2 för 

hög. Obs! Välj låg växel för tung blötsnö och högre växel för lätt pudersnö. 

• Det vänstra manöverhandtaget styr rotorn. Tryck den vänstra 

manöverspaken nedåt (se fig. AUGER CONTROL) för att starta 

rotorrotationen.  

• Det högra manöverhandtaget styr körningen. Tryck det högra 

handtaget nedåt (se fig. DRIVE CONTROL) för att koppla in 

drivenheten så att snöslungan börjar röra på sig. 

• Efter avslutat arbete och avstängd motor ska ansamlad snö 

avlägsnas utomhus. Om snön fryser till is fungerar inte maskinen 

korrekt vid nästa användningstillfälle. 

Tack!  
Landvetter Scoutkår tackar så mycket för hjälpen.  


