
Hej alla Blombergsbor ! 

Så var det dags igen för lite info från styrelsen. Tiden rasar iväg och sommaren är i full gång. Just nu 
förbereder styrelsen inför årsmötet i augusti. Ni kommer att få alla handlingar inför mötet i brevlådan, 
som vanligt. Årsmötet går av stapeln den 4 augusti 16.00. 
Den långa vandringen till att få belysning i området är nu över. Vi har fått bidrag från Jordbruksverket 
och Götene kommun (Totalt cirka 400.000). Vi stöttar med en mindre summa till installation.  
Vi kommer att sätta en belysningsstolpe vid varje gatauinfart, tre lampor i backen, två efter Älgstigen 
mot hamnen  och två stycken mellan vägkorset (backen) och badplatsen. Det är inte tänkt som en 
regelrätt gatubelysning, utan se det mer som en allmän belysning. Arbetet kommer att påbörjas efter 
semestern och hålla på i fjorton dagar ungefär. Efter att installationen är klar, kommer vi att söka ett 
årligt belysningsbidrag  från Kommunen.   

Återställningen efter fiberinstallationen är nu klar, och vad jag förstår är alla nöjda med detta. 

 Jag ber er att läsa INFOHÄFTET då och då. Det är en vägledning om hur vi vill att det ska fungera i vår 
lilla ”by”. Har ni ideèr  får ni gärna höra av er.  

Föreningen söker en V/A ansvarig från och med nästa år. Kennet Gustavsson slutar efter många års 
trogen tjänst. Är du intresserad, kontakta någon i styrelsen för information om arbetsuppgifter. 

Glöm inte att meddela till sekreteraren alla förändringar i ägande, boende, mailadresser, 
telefonnummer o.sv. så vi får en aktuell medlemsförteckning. 

Årets höststädning/arbetsdag är plannerad till lördagen den 6:e oktober för Norra området, och 
söndagen den 7:e för Södra området.  
Det här är det sista utskicket jag skriver för föreningen, då jag har valt att inte ställa upp för två år till 
som ordförande. Jag vill tacka för erat förtroende, de senaste fyra åren.  

Ha en skön sommar! 

 Styrelsen 

gm/Hans Wahlström 

 

http://o.sv/

