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Blombergs Villastad

2002
Anläggningsförättning genomförd

2003
Omläggning dräneringsledning vid Rådjursstigen. (Kostnad 27000 kr)
Från öppet dike till dräneringsrör

2004 saknar verksamhetsberättelse

2005 saknar verksamhetsberättelse
Vattenmätare installeras i varje fastighet. Fastigheten äger dessa.

2006
Kommunalt vatten kopplades in i september
Udden nedanför Hasselvägen blir reservat. Erhåller 25400 kr för detta 
Beslut att genomföra avloppsnätet togs. Götene schakt kontrakterades.

2007
Avloppsanläggningen klart. Totala kostn. 1 791 658 kr , alltså 21850 kr/fastighet.
Finansiering: Räntefritt lån 750000 kr och ett banklån på 150000 kr

2008
Kommunen har gjort visst röjningsarbete.

2009
Asfaltreing av Hamnvägen och Blombergsvägen.( NCC 525000 kr)
(Bidrag 305000 kr från vägverket. Kostnad för Götene Kommun blir 143000 kr
och Villastaden ca 76000 kr)

2010
Grus till Älgstigen och Rävstigen
Slutbesiktning av asfalteringsarbetet har gjorts.

2011
Kommunen har utföret visst röjningsarbete.
Viss eftersjustering av asfaltbeläggning har gjorts av entrepenören.m



2012
Visst röjningsarbete har utförts av kommunen.
Stopp i avloppsledningen mellan Oxelvägen och Ekvägen. Löstes genom renspolning.
Alla gator sladdats och saltats.
Alla gator grusades. Totalt 135 ton grus. (Totalt  inkl. sladdn. o saltning 19000 kr)
Lagning av asfalt på Hamnvägen. (7000 kr) Litet hål.
Fusion av tre gemensamhetsanläggningar genomfördes. Blomberg GA5, 
vattenförsörjningsanläggningen Blomberg GA1, samt avloppsanläggningen GA2.
Litet läkage på avloppspump på en tryckledning på brunnen. Packning fick bytas.

2013
Alla gator sladdats och saltats. Vägslåtter före midsommar. (Kostn. 8700 kr)
Dikning av Blombergsvägen (Kostn. 28400 kr)
Brott på dagvattenledningen från Blombergsvägen via Lindvägen och Ekvägen
mot Oxelvägen lagades. (kostn. 20200 kr)

2014

2015

2016
Debiteringsprogram för medlems- och VA-avgifter köptes in.
Underhåll av dike utefter Blombergsvägen

2017
Viss skogsavverkning av märkta träd gjorts av Götene kommun
Sladdning och slåtter utförts

2018
Installation fiber Telenor har grävt fram till de som beställt av dem.

Götene fiber har grävt fram till alla fastigheter. 
Årsmötesbeslut Möjlighet att förlägga årsmötet till maj månad infördes i stadgarna.
Slukhål vid badvägen Se rapport  1:2018
Dagvattenledning Älgstigen Se rapport  2:2018
Dike Blombergsvägen Se rapport  3:2018
Bom till badplats Flyttat sten och grusat för handikappanpassning
Vägbelysning Installation av 16 st lampor

Se ansökan jordbruksverket och offert från GEKS 
Lantmäteriförrättning Gemensamhetsanläggning GA:7

Se underlag från förrättning
Gator Skrapat vägarna Älgstigen Rådjursstigen och Rävstigen



2019
Årsmötesbeslut Arbetsdag. Köpa tjänster för motor och röjsåg. Prio 1 jobb. Delvis nya regler.
Årsmötesbeslut Flytta arbetsdagen från höst till vår. Börjar 2020
Årsmötesbeslut Stadgar ändras. GA:7 och pumphus, belysning. Utskick årsmöte.
Årsmötesbeslut Ansvar angående vårat ledningsnät. Dagvatten, VA lednigar
Vägen upp till Hällekisvägen Asfalterats av trafikverket
Pumphuset Vi har fått lagfart på 2:64
Varning gupp Skylt för varning gupp vid Lotsatorpet är reparerad
Förbudsskylt Förbud för bad hundar uppsatt på vägbom till badet
Brunnslock Nytt lock på brunn mellan 12:4 och 2:62 södra området. 
Uhåll Underhållsplan och möte klar
Röjning Farmartjänst röjt 32 timmar
Asfaltering Asfaltlagning med snabellagare. Svevia. November
Grannsamverkan Startades upp på årsmötet
Diken Slåtter diken utförts vid midsommar och oktober

2020
Skogsvårdsplan Skogsarbeten enligt skogsvårsdplanen av Götene Skogsvårsdgrupp 

Röjning, avverkning vid badet
Röjning, avverkning vid Sigrid
Röjning, avverkning före  hamnen
Röjning område nedanför Älgstigen till fårhagen
Röjning, avverkning nedanför Lotsatorpet i fårhagen
Avverkning granar (barkborre) bortom Hasselvägen
Röjning, avverkning utmed Blombergsvägen mot kleven från korsningen till naturresrevat

Stig Ny stig mellan badet och hamnen.
Stig Stig från badet mot norra området förbättrad. Nya rör under stigen vid diket.
Fårhage Röjning runt diket vid Oxelvägen och mot badet av skogsvårdsgruppen för ny fårhage.

Diken Diken rensade med maskin Dike 1 nedanför Älgstigen, Dike 5 mellan Blombergsv.
och Badv., Dike 6 väster Oxelv., Huvuddike norr Hasselv. till utlopp sjön  på naturreservat. 
Inlopp dagvattenrör (3 st) under Blombergsvägen rensat med maskin.
Utlopp från dränering Hasselvägen till sjön rensat med maskin.

Dränering Ny dränering på skogsområdet bortom Hasselvägen. Mycket vatten vid snösmältning.
Diken Slåtter diken utförts vid midsommar och oktober
Gator södra Grusade 5 cm / saltade samtidigt alla gator
Ny Naturstig Infördes utan samråd av Götene Kommun. Efter överklagande anpassades sträckningen 

efter samråd med Villastaden.  
Vägar Asfaltlagning med snabellagare. Svevia. Juli
Hemsida Hemsidan införd
Medlemsregister Register med namn, fastighetsadress i Blomberg, tel.nr och emailadress för de som önskar vara med på listan. Övriga får listan ändå. 
GDPR Informerat och godkännt
Lagfart Förrättningen från 2018 har kompletterats med fastighet 2:64. (pumphuset)
Dokumentförvaring Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. Vi hyr en hyllmeter. Kostnad 400 kr /år



2021
1. Dränering södra Älgstigen Ledning från brunn S21 till efter hus fastighet  2:89 nylagd med plaströr diam 110?. Pga att ledn. var sönder under nyutbyggnad av fastigheten.  

Den knäcktes troligtvis i samband med grundläggningen. Handgrävning under fastigheten. Övrigt maskingrävning.
Brunn S21 kapad kapad på höjd så den hamnar något under grus.
Nya dräneringsledningar mellan brunnar S22 ,S20, S18 och S19, diam 110? och till utsläpp mot sjön. Plaströr diam 160 ?.
De var fulla av goja , gått isär i skarvarna och lutade fel i något fall. 
Spolning av vägtrumma Hamnvägen till dike 1. Fulla av goja.
Spolning av dräneringsrör från brunn N27 till dike 6. Även mot brunn N15.
Spolning av vägtrumma Blombergsvägen till dike 4. Stor sten täppt till flödet.


	Avslutade

