
Utdrag från årsmötesprotokoll 

Årsmöte 1 september 1977 hade tomtägarna sammanträde tillsammans med lantmätare 
S.O.Smedegård och ingenjör Göran Gahnström. Enl. verksamhetsberättelse för 1976 hade det inte 
förekommit någon verksamhet och några transaktioner av ekonomisk art hade förekommit. Inga 
tillgångar eller skulder fanns bokförda. Dåvarande styrelse bestående av David, Hugo och Jan 
Hamilton ställer sina platser till förfogande och en arbetsgrupp på sex personer valdes. Man 
beslutade om ett nytt möte i Källby skola torsdagen den 15 september 

Årsmöte 15 september 1977 valdes första styrelsen med David Hamilton som ordförande. En 
arbetsgrupp tillsattes för vård om skog och mark i området. Beslutades att vägskyltar skulle 
uppsättas; 30 km/tim efter järnvägen ner mot området, återvändskyltar vid varje stickväg ner mot 
hamnen och en skylt efter Badvägen. Mötet beslutade om att sandlådor skulle sättas upp i 
Hamnbacken. Beslöts att styrelsen skall vara gemensam för Blombergs Villastads vägförening,  
Blombergs Villastads vattenförsörjningsanläggning och Blombergs Villastads avloppsanläggning. 

Årsmöte lördagen den 18 augusti 1979 arrendeavtal med båtsällskapet upplästes och godkändes. 
Vassröjning hade skett under året och beslöts att göra ytterligare i två år. 

Extra årsmöte den 17 mars 1980. Frågor som diskuterades var skogsavverkning, asfaltering av 
Hamnbacken, återvändsskylt på Blombergsvägen korsningen Badvägen och anläggning av ”gupp” 
på Hamnvägen. Dålig vattenkvalitet där vattnet angriper vattenledningarna och negativ effekt på 
tänder och tvätt. Styrelsen fick i uppdrag att söka tillstånd för att få använda septiktanksystem. Träd 
som hotade falla över elledningen. 

Årsmöte 1980 datum saknas. Styrelsen fick i uppdrag att ordna så att får kunde hållas på tidigare 
röjda ytor. 

Årsmöte 9 juli 1981 beslöts asfaltering av Blombergsvägen och Hamnvägen ner till Älgstigen. En  
fastighetsägare fick i uppdrag att utforma en skrivelse till kommunen om generell dispens för 
byggande av Friggebodar i området eftersom kommunen ger avslag i dagsläget. 

Årsmöte 10 augusti 1982 förslag att varje gata tar fram en kontaktman. 

Årsmöte 9 augusti 1983 kontaktmän utsågs på årsmötet. Fårstängslet har förlängts och tätats. 

Årsmöte 6 augusti 1985 tillsattes en grupp för att göra förslag till stadgar. 

Årsmöte 24 augusti 1986 beslutade att Blombergs Villastads Vattenförsörjningsanläggning,  
Blombergs gemensamma avloppsanläggning och Blombergs Villastads Vägförening skulle ha ett 
gemensamt namn; Blombergs Villastad med ett gemensamt årsmöte. Beslutades att bygga 
”pumphuset”. Förslag att sätta upp en informationstavla. David Hamilton avgår och ny ordförande 
blir Evert Andersson. 

Årsmöte 24 augusti 1987 beslöt om en gemensam arbetsdag för att färdigställa ”Pumphuset”. 
Serviceavtal upprättas för vattenverksanläggningen. Skogsavverkning skall göras för att finasiera 
pumphusbygget. Problem med frusna vattenledningar i området diskuterades. Röjsågar anskaffas. 



Årsmöte 28 juli 1989 motion om utökad bostadsyta hade inkommit. Beslutar att utforma en enkät 
angående ändrad byggnadsplan för att få fastighetsägarnas syn på saken. 

Årsmöte 30 juni 1990 motion hade inkommit med förslag om att stadgarna skulle kompletteras med 
en stadga som behandlar trafikfrågan inom området. 

Årsmöte 26 juli 1991 beslutar att sätta upp stolpar och skyltar vid ”guppen” på Hamnvägen. Ny 
kontakt tas med kommunen om ändring av byggnadsplanen ang. utökad bostadsyta. 

Årsmöte 7 augusti 1992. Fler röjsågar skall inköpas så att varje gatufogde har en röjsåg att 
disponera. Beslutar att sätta upp staket runt vattenreservoaren. 

Årsmöte 30 juli 1993 upprättas serviceavtal för vattenverket. Arbetsgrupp tillsattes för att utreda 
den framtida vattenförsörjningen och en arbetsgrupp tillsätts för att utreda möjligheterna till ändring 
av byggnadsplanen för utökad bostadsyta. 
1 augusti 1994 lämnade en grupp medlemmar in protest mot utökad bostadsyta till byggnads-
nämnden för de ville inte ha permanentboende här då känslan av fritidsboende skulle gå förlorad.  

Årsmöte 5 augusti 1994 förslag på att del av Blombergs hamn skulle bli hemmahamn för 
vikingaskeppet Sigrid Storråda. Kommunen är villig att släppa kravet på begränsad bostadsyta som 
varit 100 m2  i norra området och 80 m 2  i södra området om avloppsfrågan kan lösas. För BTD-
vatten något slag av markbädd eller infiltration och för toa-vatten mulltoa eller 3-kammarbrunn. 
Mötet bestämde att varje gata själv skall bekosta ”förbättring” och uppfyllnader. Två kommittéer 
tillsattes en för hamnen och en för byggrätten för att få mer information och därigenom få bättre 
beslutsunderlag för fortsatt arbete.   

Årsmöte 4 augusti 1995 genomfördes röstning angående kommunens förslag till ändring av 
planbestämmelserna. 71 röster i norra och 71 röster i södra området. Utslag 81 ja, 9 nej och 52 
avstod, därmed godkänner mötet. Två förslag att tagits fram för framtida vattenförsörjning dels en 
vattenreningsanläggning, dels vatten från kommunala nätet. Mötet beslutar att avvakta med 
vattenfrågan tills man fått mer uppgift om kommunalt vatten.  Förslag på differentierad årsavgift 
inkom. Kommitté tillsattes för att diskutera den ökade trafikintensiteten pga. Sigrid Storråda med 
kommunen. Förslag att man skall ordna P-plats vid allmänna badet och en stig därifrån till hamnen. 

Årsmöte 10 augusti 1996 kommunalt vatten börjar diskuteras. Urban Hallberg väljs till ny 
ordförande. 

Extra årsmöte 27 januari 1996 med syfte att utröna intresset för att ansluta en vattenledning till 
kommunens nät. Mötet beslutade med röstsiffror 31 ja och 0 nej att Blombergs Villastad är 
intresserat av att ansluta till kommunens nät. Mötet beslutade att alla skulle avlägga anslutnings-
avgift, både bebyggda och obebyggda tomter. 

Årsmöte 10 augusti 1996 kommunen har ändrat sig och vill inte längre ta ansvar för 
vattenledningen. Boende ovanför klevkanten har visat intresse för att ansluta till en vattenledning. 
En kommitté tillsätts för att jobba vidare med vattenfrågan. Ny ordförande Urban Hallberg, 

Årsmöte 8 augusti 1997 efter diskussion och omröstning beslöts att ny vattenanläggning skall 
byggas. Ytterligare skogsavverkning skall ske. Fårstängslet skall tas bort. Mötet beslöt att årsmöte 
skall hållas 2:a veckan i juni. 



Årsmöte 13 juni 1998 mötet beslutar att avvakta med utbyggnad av vattenförsörjningen. Brev har 
kommit från kommunen där man har synpunkter på att skogsavverkningen inte skall fortsätta. 
Styrelsen fick i uppdrag att förhandla med kommunen. Björn Krantz från kommunen redogjorde för 
planerna runt Sigrid Storråda. Mötet beslutade godkänna planen om inte verksamheten kommer att 
öka.   

Årsmöte 3 juli 1999 vattenpumpen har bytts ut och kapaciteten har ökat med ca 30 %. Styrelsen får 
i uppdrag att jobba vidare med vattenreningen. Sotarmästaren i kommunen efterlyste vilka som ville 
ha sina eldstäder sotade. En trivselkommitté valdes. 

Årsmöte 5 augusti 2000 nya stadgar hade framtagits och godkändes med en ändring att 
föreningsstämma skall hållas 1:a lördagen i augusti. Kommunen kommer att skicka ut erbjudande 
av kommunalt vatten. När det gäller avloppssidan arbetar styrelsen vidare med en gemensam 
lösning för området. Kommunalt avlopp kan vi inte få. Skogsavverkning skall ske tillsammans med 
kommunen och en Skötselplan skall tas fram. Kommunens ekolog har gjort en inventering med 
förslag, bl a möjligheten till stig mellan badplats och hamn. Granavverkning skall påbörjas i höst 
och en tidsplan skall tas fram. Styrelsen skall ta hjälp för ev. vassröjning. 

Årsmöte 12 augusti 2001 Lantmäteriet gör en vägförrättning. Skogsavverkningen fortsätter fr a av 
gran. Medlemmarna i trivselgruppen avsäger sig uppdraget. 

Årsmöte 3 augusti 2002 en ”vattengrupp” tillsätts som tillsammans med Västerplana och fastig-
heterna ovanför kleven. Lantmäteriet skall göra en anläggningsförrättning. Information om att 
Götene Energi har för avsikt att löpa elnätet av Birka energi. 

Årsmöte 7 augusti 2004 enhälligt beslutades att ansluta vatten och avlopp till kommunalt nät. 
Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Götene Energi för att ersätta luft- med markledning i samband 
med grävningen för vatten och avlopp. Önskemål av betande får i både södra och norra området. 

Årsmöte 6 augusti 2005. En ekonomisk förening Blomberg-Sjöåsen-Västerplana Vatten & Avlopp  
har bildats tillsammans med intressenter i Sjöåsen, Blombergs stations-samhälle och Västerplana.  

Årsmöte 5 augusti 2006. Kommunalt vatten kopplades in i september 2005. Stamledningarna var 
klara i juni 2006. Ca 14 km ledningsschakt är grävt. Mötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att 
genomföra avloppsnät enligt självfallsprincipen. Ansvariga för genomförandet var Kenneth 
Gustafsson, Jan Klint och Kjell Jonsson. 

Årsmöte 4 augusti 2007 stamledningsnätet för avlopp i norra området klart och ca 10 fastigheter är 
anslutna. Stamledningsnätet i södra området påbörjas veckan efter årsmötet. Länsstyrelsen vill göra 
Östra och Västra Fågelön till naturreservat. Mötet tillstyrker det. 

Årsmöte 2 augusti 2008 stamledningsnätet i södra området var klart i november 2007. 62 fastigheter 
är nu inkopplade på avloppsnätet.  

Extra föreningsstämma lördagen 27 juni 2009 pga. upprustning av Hamnbacken, Hamnvägen och 
Blombergsvägen. Arbetet måste påbörjas innan september och avslutas senast årsskiftet 2009/2010. 
Bidragspengarna skall vara utbetalade från Vägverket innan årsskiftet annars ”fryser de inne”. 
Mötet beslutade enl. förslaget. 



Årsmöte 1 augusti 2009. Asfalteringen påbörjas i augusti/september. Ansvarig Bo Andersson. 

Årsmöte 7 augusti 2010. Får finns nu i våra hagar men vi har ansvar för att det finns friskt vatten 
mm.  

Årsmöte 6 augusti 2011 beslutas att göra en fusion av de tre gemensamhetsanläggningarna till  
Blombergs Villastads samfällighetsförening. Denna förening förvaltar Blomberg GA5, 
vattenförsörjningsanläggningen Blomberg GA1 samt avloppsanläggningen GA2. Mötet beslutade 
enhälligt om att antaga nya stadgar pga. ovanstående.  

Ordinarie föreningsstämma 26 mars 2012. Lantmäteriet omorganiserades 2:a halvåret 2011 och 
godkände inte beslutet som tagits på årsmötet.  

Årsmöte 4 augusti 2012 åter igen beslutades enhälligt om en fusion enl. årsmötet 2011 samt antog 
stadgarna igen. Motion med önskemål om hemsida hade inkommit. 

Extra föreningsstämma 4 augusti i Blombergs Villastadsförning för att godkänna fusionen. 

Årsmöte 2 augusti 2014. Hans Wahlström valdes till ny ordförande. 

Årsmöte 6 augusti 2016. Ny befattning som VA ansvarig inrättades. Styrelsen fick i uppdrag att 
åtgärda djupa diket väster om Blombergsvägen vid korsningen nedanför hamnbacken. Mötet 
tillfrågades om intresse av gatubelysning.  

Årsmöte 5 augusti 2017 önskemål om adjungerad i styrelsen har framkommit från kommunen vilket 
godkändes av mötet. En arbetsgrupp tillsattes för belysningsprojektet. Göran Claesson, Lars Starck 
och Bo Andersson. 

Årsmöte 4 augusti 2018 bidrag från Jordbruksverket och kommunen har beviljats till belysnings-
projektet. Gatubelysningen i drift. Det djupa diket vid Blombergsvägen åtgärdades. Stadgeändring 
med ny tid för årsmöte maj - augusti, kallelse via E-post och ev. motion skall lämnas innan mars 
månads utgång godkändes av mötet. Lantmäteriet kallar till förläggning i oktober för 
Anläggningsåtgärd.  
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