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Mailkontakt till styrelsen: 
blombergsvillastad@gmail.com 

 

Gatufogdar 2015. 
 

Älgstigen,  Jan Ranbro  jan@ranbro.se   0733-850149            - Skövde 

 

Rådjursstigen  Kjell Jonsson  kj58@tele2.se     0706-076085            - Norrahammar 

 

Rävstigen   Klas Persson  klas.persson@nolato.com   0703-158020  - Götene 

 

Oxelvägen 46  Björn Hendin  bjorn.hendin@gmail.com 0705-482941  - Blomberg 

 

Ekvägen 42 Hasse Wahlström hans.wahlstrom@gmail.com  0707-398244  - Blomberg 

 

Lindvägen,  Lars Fahlgren lars.fahlgren@telia.com    0510-541499    - Källby 

 

Askvägen 11,  Per Karlsson carlsson.per@telia.com  0510- 542088   - Blomberg 

 

Hasselvägen,  Jan-Olof Mellegård jomellegard@gmail.com   0706-714403   - Bankeryd 

         036-714403 

 

Inventering av föreningens verktyg 2014. 
 
Älgstigen: En röjsåg och  
en motorsåg  
 

Rådjursstigen: En röjsåg 
 

Rävstigen: En motorsåg 
 

 
 
 

Oxelvägen: Inga verktyg finns. 
 

Ekvägen: Inga verktyg finns. 
 

Lindvägen: En röjsåg 
 

Askvägen: En röjsåg och en motorsåg 
 

Hasselvägen: Inga verktyg finns. 

På bifogad karta finns totalt tjugotvå olika städområden angivna.  
Tio med PRIORITET 1 (Blå ruta), sex områden med PRIORITET 2 (Svart ruta), 
och sex områden som är ”frivilliga” (Röd ruta). PRIO 1 & 2 områden ska 
röjas under arbetsdagarna. ”Frivilliga områden” röjs, när tid medges.  
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Blå ruta. Prio 1 
 
Svart ruta. Prio 2  
 
Röd ruta. Frivilligt 
åtagande.    
 

Orange ruta.  
Styrelsens  
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Arbetsuppgifter under städdagarna, för Prio 1 områden: 
Område 1: Rensa från sly på båda sidor av vägen (1-2 meter).  

 Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning. 
 

Område 2: Rensa från sly på båda sidor av vägen (1-2 meter).  
 Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning. 

 
Område 3: Rensa från sly på båda sidor av vägen (1-2 meter).  

 Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning. 
 

Område 4: Rensa diket från brunnen till ”badvägen” från sly och gräs,  
 för att säkerställa bra avrinning. 

 
Område 5: Röj gata från sly över dräneringsledning. 

 
Område 6: Rensa från sly på båda sidor av vägen (1-2 meter).  

 Rensa  diket från sly och gräs, för att säkerställa bra 
avrinning. 

 
Område 7: Rensa från sly på båda sidor av vägen (1-2 meter).  

 Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning.  
 

Område 8: Röj gata från sly över dräneringsledning. 
 

Område 9: Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning. 
 

Område 10: Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra 
avrinning till Gumsviken. 

PRIO 2 områden. 
 

Städning i Prio 2 områden skall ske först efter det att ovanstående områden 
med Prio 1 är klara. Röjning av Prio 2 områden kan påbörjas tidigare om 
arbetsstyrkan är så stor, att brist på arbetsuppgifter finns. Detta avgör 
gatufogdarna för respektive område. Respektive gatufogde fördelar och 
leder arbetet i samarbete mellan gatorna för Prio 2 områden.  
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Handledning för gatufogde 2015.  
 

• Bifogad karta visar aktuellt arbetsområden för respektive gata. 

• Styrelsen uppmuntrar samverkan mellan gatorna och fogdarna.  
Norra området och södra området kan eventuellt hjälpa varandra.  
Detta samarbete styrs av gatufogdarna.   

• Inköpta verktyg får lånas mellan gatorna via gatufogdarna. 

• Inköpta verktyg underhålls och repareras upp till en viss högsta kostnad. 
Reparation eller annan åtgärd, bedöms i samråd med reparationsverkstad av 
styrelsen.   

• Redskap och bränsle som behövs för städdagar hyrs in från CRAMO  Lidköping, 
inför arbetsdagar under 2015.  

• Innan arbetsdagen, skall gatufogden i god tid anmäla behov av att hyra redskap, 
till representant från styrelsen. (2015 -Ordföranden).  

• Styrelsen, köper försäkring, beställer verktyg samt drivmedel för samtliga gator, 
till nedanstående arbetsdagar. 

 
Behov  4- 5   Oktober 2017:                                Behov 11- 12 Oktober 2017:
Älgstigen: En röjsåg  
Rävstigen: Två röjsågar  
Rådjursstigen: En röjsåg 
 
 
 

Oxelvägen: En röjsåg 
Ekvägen: En röjsåg,  
Lindvägen: En röjsåg,  
Askvägen: Inget behov. 
Hasselvägen: En röjsåg. 
 

• Gatufogdarna samordnar uthämtning av beställda redskap plus bränsle från 
uthyraren dagen innan arbetshelgen.  Uppge ”Blombergs Villastad” när 
verktygen hämtas. OBS! Hämtas fredagen innan arbetshelgen och återlämnas  
på måndagen efter.  

• Om arbetsredskap behövs vid annat tillfälle under året, skall kassören 
informeras innan hyrestillfället. I första hand skall föreningens verktyg användas. 

• Vid önskemål om nertagning av träd, skall träden markeras. Ordföranden ska 
kontaktas för samråd innan nertagning.  

• Styrelsen kan begära ”riktade” insatser på arbetsdagen, för vissa områden som 
behöver röjas. 

• Arbetsplikten är minimum, 6 timmar/fastighet.  

• Alla kan inte röja med maskiner eller elda. Att samordna fika och/eller lunch 

under städdagen, är lika mycket värt. Engagemang skall premieras. 
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Styrelsen i Blombergs Villastad - 2017 

 
 

Ordförande 
 

Hans Wahlström 

Blomberg Ekvägen 42 

531 95 Källby 
 

Hem            0510-542022 

Mobil          0707-398244 

hans.wahlstrom@.gmail.com 

  

 

Vice Ordförande 
 

Lars Starck 

Borregårdsvägen 1  

532 73  Varnhem 

 

Blomberg Rävstigen 4 

531 95 Källby 

 

Hem          0511-60541 

Mobil        0703-660541 

lars.starck@telia.com 

Sekreterare 
 

 Kerstin Carlsdotter 

Blomberg Lindvägen 27 

531 95 Källby 
 

Mobil     0703-347306 

kerstincarlsdotter@gmail.se 

Kassör 
 

Sture Kjell 

Blomberg Askvägen 16 

531 95 Källby 
 

 

Mobil       0706-614717 

sture.kjell@telia.com   

 

 Ledamot 
 

 Björn Hendin 

 Blomberg  Oxelvägen 

 531 95 Källby 
 

  

 Hem            0510-542300 

 Mobil          0705-482941 

 bjorn.hendin@gmail.com 

 

Ledamot 
 

Bengt Gustavsson 

Blomberg Älgstigen 1 

531 95 Källby 
 

Mobil       0706-72 68 79 

brataregarden@telia.com 

 

 

Ledamot 

 

Mikael Bergvall 
 

Mobil         

Arbetet      0511-386068 

mikael.bergvall @gotene.se 
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