
Hej alla! 

Så var det dags för årets sista utskick. 

Tyvärr måste vi gå ut med lite tråkig information. Det verkar som att några långfingrade typer har hittat till 

området! Det har varit två incidenter i Blombergs villastad senaste tiden. Lamporna till ytterbelysningen 

har skruvats ur (förberedelse till inbrott). I fredags natt, gick några personer  runt och letade efter olåsta 

dörrar i södra området. Deras bil stod parkerad i slutet av backen. Av en slump var huset bebott just den 

helgen.Tjuvarna trodde antagligen att  huset var tomt. Personerna skrämdes bort, då de boende 

vaknade.  

Styrelsen vädjar nu till er alla, att titta över era hus om något har hänt, och att göra vad ni kan för att 

förhindra inbrott. Öka även vaksamheten för sådant som verkar onormalt, som suspekta fordon eller 

personer. Skriv upp bilnummer eller ta kort med mobilen och visa att vi ”ser dom”.  Då vi nu vet att de har 

hittat till området, så har polisen kontaktats. Vi hoppas genom detta, att polisen rör sig lite oftare i 

området.  

Förslag på ändring av dag för årsmöte. 

Föreningen har traditionsenligt under många år förlagt årsmötet till första lördagen i augusti. Enligt våra 

stadgar ska årsmötet hållas under augusti månad. 

Vi har i styrelsen både på eget initiativ och på förslag från en del medlemmar funderat på om början av 

augusti är den bästa tidpunkten. Ett antal av Er som är fritidsboende kanske har avslutat semestern och 

är inte på plats och när vi tar beslut om både föregående års redovisning och planer framåt har en stor 

del av verksamhetsåret redan gått. 

Eftersom att nuvarande stadgar säger att årsmötet ska hållas i augusti månad som kommer det inför 

2018 inte att bli någon ändring. Det förslag som vi diskuterat i styrelsen är att flytta årsmötet till första 

delen av maj månad. Vad vi skulle vinna med det är bl a 

             •       Vi tidigarelägger på året beslut om fastställande av redovisning och förvaltning av föregående 

år. 

•       Vi möjliggör att förslag om ändringar, arbeten m m som ska genomföras kan ske redan under 
innevarande år 

•       Budget och ev förändrad utdebitering hinner med att verkställas på det innevarande året. 

•       Mot förslaget kan invändas att många fritidsboende inte flyttat ut för sommaren men i regel är 
det väl så att när vårsolen värmer vill man se till sitt fritidsboende. 

Kommer vi fram till att förändra tidpunkten vill vi som ett starkt motiv ha att det är förankrat hos Er och att 

tidpunkten möjliggör för så många medlemmar som möjligt att närvara på våra årsmöten. 



Vi motser nu Era synpunkter på ovanstående förslag och maila dem gärna till föreningens e-post eller 

kontakta någon av oss i styrelsen för att framföra Era åsikter i frågan. 

Med dessa synpunkter som grund är det styrelsens avsikt att ev komma med förslag till ändring av 

stadgarna för när på året årsmötet ska hållas. Email: blombergsvillastad@gmail.com 

Belysning 

Beslutet om bidrag till belysningen verkar dröja. Ärendet ligger hos Jordbruksverket och vi har stött på ett 

antal gånger, utan resultat. Vi hoppas på ett positivt beslut, så installationsarbetet kan påbörjas under 

våren 2018. 

Nedtagning av skog. 

Vi har även här vid ett antal tillfällen stött på kommunen angående resultatet av försäljning av virke och 

flis under 2017, utan resultat.  Osäkerhet råder om även den skog som nu är nedtagen söder om det 

kommunala badet skall ingå. Vi saknar information om detta från kommunen. Vi återkommer… 

Fiber. 

Installationen rullar på. När det gäller nergrävning av fiber kommer Götene Elförening lägga ner 2 rör så 

att även Bredbandsbolaget kan lägga ner fiber vid samma grävning. 

Övrig information 

Länsstyrelsen sagt att det får röjas 2 m från diket upp emot ”klevkanten” och att träd med en diameter 

upp till 1 dm får sågas ner i Naturskyddsområdet. Ett nytt besök är inplanerat någon gång efter det att 

träden fällt sina löv, för att få en bättre överblick. De insatser som då beslutas, kommer Länsstyrelsen 

själva att åtgärda. Naturskyddsområdet börjar ungefär vid Pumphuset på Blombergsvägen, och 

fortsätter norrut. 

Gräsklippning av dikeskanterna inför arbetsdagarna var uppskattad så styrelsen beslöt att det i 

fortsättningen skall göras varje år. Det har inte inkommit några klagomål av förläggningen av 

arbetsdagarna vid samma helg så styrelsen beslutade att vi fortsätter med det kommande år. 

Ett löfte från Kommunen finns att en ny stig skall röjas ”uppe på åsen” mellan badets parkering och 

”våran” badplats. Orsaken är att slippa gå i den sanka / leriga delen av stigen (där bäcken rinner ut). Vi 

får väl se vad som händer. 

Till sist önskar Styrelsen er alla, en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 

Styrelsen 

gm Ordförande Hans Wahlström. 
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