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Handledning och arbetsuppgifter inför arbetsdagar 2019 
 
 
Gatufogdar Blombergs Villastad 2019: 
 
 
Älgstigen 13     Jan Ranbro  jan@ranbro.se   073-3850149            - Skövde 
 
Rådjursstigen 6  Kjell Jonsson kj58@tele2.se     070-6076085            - Norrahammar  
 
Rävstigen 9      Klas Persson klas.persson@nolato.com   070-3158020  - Götene 
 
Oxelvägen 46    Björn Hendin  bjorn.hendin@gmail.com 070-5482941  - Blomberg 
 
Ekvägen 42    Hasse Wahlström hans.wahlstrom@gmail.com  070-7398244  - Blomberg 
 
Lindvägen 30     Lars Fahlgren lars.fahlgren@telia.com    070-6314140  - Blomberg 
         
 
Askvägen 11    Per Karlsson carlsson.per@telia.com  070-5921009   - Blomberg 
 
Hasselvägen 6    Jan-Olof Mellegård jomellegard@gmail.com   070-6714403   - Bankeryd 
          
 

 
 

Mailkontakt till styrelsen:   blombergsvillastad@gmail.com 
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Inventering av föreningens verktyg 2018 

      
      
Befintliga  Röjsågar  Motorsågar 
        
Älgstigen  1  1 
Rådjursstigen      
Rävstigen     1 
Oxelvägen                                   1     
Ekvägen                                
Lindvägen  1    
Askvägen  1  1 
Hasselvägen       
      
Summa:   4  3 

      
 
 
På bifogad karta finns olika städområden angivna.  
Tolvo med PRIORITET 1 (Blå ruta), sex områden med PRIORITET 2 (Svart ruta), och åtta 
områden som är ”frivilliga” (Röd ruta). PRIO 1 & 2 områden ska rensas under 
arbetsdagarna. ”Frivilliga områden” rensas och röjs, när tid medges och arbetsdagen 
är slut.  
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(Frivilligt): Rensa sly vid 
badplats och stigen dit. 

(Frivilligt): Rensa sly 
för siktgata. 

(Frivilligt): Rensa sly 
för siktgata. 
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Rådjursstigen 
(Backen) 
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(Frivilligt): Rensa 
från sly för 
siktgata och 
stigen till udden. 
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Blå ruta. Prio 1 
 
Svart ruta. Prio 2  
 
Röd ruta. Frivilligt 
åtagande.    
 

Orange ruta.  
Styrelsens  
anvisning för året. 
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Arbetsuppgifter under städdagen: 
 
Prio 1 områden:   Vi har kört dessa områden med motor och röjsåg 
tidigare. Nu skall vi städa området från lösa grenar och ev.gräs. 
Farmartjänst kommer innan arbetsdagen att röja Prio 1 områdena. 
 

Område 1:  Rensa från sly på båda sidor av vägen (1-2 meter).  
Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning. 
Fortsätt med rensning även norrut in i skogen så att avrinning 
säkerställs. 
Kantskärning av gräskant mot asfaltsvägen. 
Snökäppar uppsättes 

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

  Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning. 
Kantskärning av gräskant mot asfaltsvägen. 
Snökäppar uppsättes 
 

Område 3:  Rensa från sly på båda sidor av vägen (1-2 meter).  
  Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning. 

Kantskärning av gräskant mot asfaltsvägen. 
Snökäppar uppsättes. 
 

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

Område 5:  Rensa 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. 

Kantskärning av gräskant mot asfaltsvägen. 
Snökäppar uppsättes. 

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

  Rensa diket från sly och gräs, för att säkerställa bra avrinning.  
Kantskärning av gräskant mot asfaltsvägen. 
Snökäppar uppsättes. 

 
Område 8:  Rensa gata från sly över dräneringsledning. 
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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. 
 
Område 11:  Rensa diket för avrinning. 
 
Område 12:  Rensa diket för avrinning. 
 
Område 13: Rensa diket för avrinning. 
  
 
 
 
Viktigt :  För alla områden kolla extra noga i alla brunnar, lyft på locken och 

vid behov rensa . 
                Alla rör under vägar och stigar, se till att det är fritt flöde och vid 

behov rensa. 
 Snökäppar ska uppsättas. 
 Grusvägar ska ilagas. (grus finns vid pumphuset) 
 Leta reda på vattenavstängning för sin egen gata. 
 Ha koll på respektive tomt´s vattenavstängning i gatan samt 

spolbrunn för avloppet. 
 Träd och rotvältor som bedöms var en säkerhetsrisk. 
 
 

 
PRIO 2 områden. 
 
Städning i Prio 2 områden skall ske först efter det att ovanstående områden med Prio 
1 är klara. Städning 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.  
När gatufogden meddelat att arbetsdagen är slut är det ok att på egen hand och risk 
arbeta med arbetsredskap som lånats av samfälligheten. Inga maskiner inhyres. 
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Handledning för gatufogde 2019.  
 

• 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.   

• Samfällighetens 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.   

• Bränsle som behövs för städdagar inköpes av Bertil Gustavsson inför 
arbetsdagar under 2019. Observera att INGA maskiner hyrs av föreningen. 

• 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. Gatufogden 
kontaktar ordföranden för samråd innan nertagning.  

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

• Arbetsplikten är, 6 timmar/fastighet.  
• Försök att samla riset i högar på lämpliga ställen. Elda om vädret tillåter och på 

egen risk. Det är den som tänder som ansvarar. Tänk på var känsliga ledningar 
och elledningar/fiber ligger i marken.  

• Alla kan inte rensa och plocka. Att samordna fika och/eller lunch under 
städdagen, är lika mycket värt. Engagemang skall premieras. 

• Kostnad är 500 kr för att anlita entreprenör för röjning samt 500 kr om medlem 
ej deltar på arbetsdagen. 
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Styrelsen i Blombergs Villastad - 2019 
 
 
Ordförande 
 

Lars Starck 
Borregårdsvägen 1  
532 73  Varnhem 
 
Blomberg Rävstigen 3 
531 95 Källby 
 
Mobil        070-3660541 
larsstarck@telia.com  

 
Vice Ordförande 
 

 Lars Fahlgren 
 Blomberg  Lindvägen 30 
 531 95 Källby 
   

  
 Mobil        070-6314140 
lars.fahlgren@telia.com 

Sekreterare 
 

Kerstin Carlsdotter 
Blomberg Lindvägen 27 
531 95 Källby 
 

Mobil     070-3347306 
kerstincarlsdotter@gmail.se 

Kassör 
 

Sture Kjell 
Blomberg Askvägen 16 
531 95 Källby 
 
 

Mobil       070-6614717 
sture.kjell@telia.com   

 
 Ledamot 
 

 Lilian Hallström 
 Kinnekullevägen 24 
 532 32 Skara 
 
 Blomberg Lotsatorpet 
 531 95 Källby 
 
 Mobil 072-3231733 
lilian.hallström@gmail.com 
  

 

 
Ledamot 
 

Bertil Gustavsson 
Blomberg Älgstigen 1 
531 95 Källby 
 

Mobil       070-672 68 79 
brataregarden@telia.com 
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