
  

Villastadsbladet 

 
Lite info från styrelsen      2018-08-21 

 

Sommaren är slut. Men vilken sommar det varit. De flesta måste vara mer än nöjda även om 

man längtade efter lite regn ibland. Nu närmar sig hösten och lugnet har återigen lagt sig över 

Villastaden. De flesta semesterfirare har åkt hem men som tur är har vi några bofasta invånare kvar 

som håller ett vakande öga över området. 

Det har nog varit rekord på badgäster till vår fina badplats i år. Strålande solsken och varmt i vattnet 

lockar många. Det innebär också mycket bilar som inte får plats på parkeringen utan står utefter 

Blombergsvägen. Vändplatser har också använts som parkerinsplats 

Till naturområdet över norra området letar sig också en del besökare 

``Vita pricken´´, udden utefter badet är mycket populärt för de som inte vill trängas vid badplatsen. 

Även hamnen har varit välbesökt och många åker dit för att ta sig ett dopp från bryggorna. 

Trots en del problem är det något vi får leva med. Vi bor i ett sommarstugeområde och det är 

normalt inte så många dagar som det är strålande sol och bra badtemperatur. Vi får samsas allihop 

på bästa sätt.  

 

I år har vi sluppit mördarsniglarna. De har fått krypa ner men ligger antagligen bara och väntar på 

lite regn. 

Grillsäsongen slutade tidigt i år pga mycket stor risk för bränder.  Det var lite tråkigt men måste så 

klart respekteras. 

  

Fåren har också haft det varmt i år. Gräset har inte växt som det brukar. Vattnet har tagit slut någon 

gång för dem. Eloge till de som varit och fyllt på deras vattenbyttor och meddelat komunen att det 

behöver fyllas mer vatten. 

Fårägarna heter Mattias och Jenny Nilsson från Hangelösa. Tel. 070-4493053. Det går bra att ringa 

dem om något verkar konstigt med fåren. 

För hagar, stängsel, vattning, träd etc. ansvarar Götene Kommun.  Tel 0511-386001. 

Det var intressant att se när fåren förflyttades mellan hagarna med hjälp av en vallhund. Han vallade 

fåren perfekt och lystrade på minsta anrop från ägaren. Jag har aldrig sett ett får hoppa men vid ett 

tillfälle kom ett får ifrån flocken och hoppade över elstängslet men på kommando klarade det att  

hoppa tillbaka över till gatan. 

 

Efter den storm som drog över i början av aug blåste några träd ner och även detta fixade några 

rådiga medlemmar genom att ringa kommunen som kom ut och tog bort dem och fixade 

fårstängslet.   

  

 

Årsmötet hölls som vanligt i tältet vid Sigrid Storråda den 4 aug. 

Uppskattningsvis var vi 80 personer på själva mötet och 52 personer som önskade förtära lite 

(mycket) god mat från Järpås. Det var god stämning både under mötet och senare under förtäringen. 

De sista gästerna lämnade ungefär kl.21:00 

 

Valberednings gedigna arbete med styrelsemedlemmar och övriga viktiga funktioner gillades av alla 

närvarande.  

. 



De stadgeändringar som styrelsen föreslagit godkändes 

 -möjlighet att förlägga årsmötet fom maj tom aug  

 -motioner till styrelsen måste då vara inlämnade senast mars månad 

 -kallelse till årsmötet kan ske genom brevkallelse men även skickas ut på E-mail  

 

Diket vid korsningen och utmed Blombergsvägen återremmiterades efter diskussioner för och emot. 

Styrelsen försöker få Götene Kommun att bidra med pengar eftersom de äger 51 %.  

 

Övriga frågor gällde säkerhet i korsningen Ramslöksvägen–Hamnvägen, vägen upp till 

Hällekisvägen och hastigheten på våra vägar. 

 -Häcken vid Ramslöksvägen är för hög och skymmer sikten. 

 -Ev sätta upp (måla) lämna företräde 

 -Spegel  

 -Vägen upp till Hällekisvägen  är smal med stora asfaltkanter vilket innebär att det är svårt 

   att mötas. Vägen bör breddas. 

 -Trädet vid korsningen bör tas ner pga skymd sikt vid utfart. 

 

Detta ligger egentligen utanför Villastadens område men Styrelsen ombads ta kontakt med Götene 

Kommun och Trafikverket för att försöka påverka. 

 

För allas säkerhet och trevnad håll hastigheten 30 km inom Villastaden och 50 km i hamnbacken. 

Detta är alltså max hastighet.  

 

Det är mycket positivt att våra stigar på området sköts så bra. Dock önskas fler som hjälper till att 

hålla det så fint. 

 

I övrigt hänvisar vi till årsmötesprotokollet. 

 

Nya Styrelsen har haft sitt första möte den 16 aug.  

 

Konstituerande för att fastlägga ansvar och befogenheter. 

 -Lars Starck  Orförande 

 -Björn Hendin  Vice Ordförande  

 -Sture Kjell   Kassör 

 -Kerstin Carlsdotter Sekreterare 

 -Bertil Gustafsson Ledamot o VA-ansvarig 

 -Lilian Hallström Ledamot o Web-ansvarig 

 

för att hålla extra koll på vårt VA nät har Sven-Erik Gilbertsson, Rådjurstigen 9, utsetts. 

Han har telefon 070-3173078. 

Alla kan hjälpa till att kolla lamporna som sitter på elskåpen vid avloppsbrunnarna när man tex går 

en liten kvällspromenad. De skall ej lysa, men om någon gör det kontakta i första hand Sven-Erik 

och i andra hand Bertil Gustafsson tel. 070-6726879.   

 

de punkter som står först på agendan fför styrelsen är  

 -skötselplanen 

 -belysningsprojektet 

 -planering inför arbetsdagarna 

 -planera för snöröjning o sandning inför vintern 

 -samråda med Götene Kommun 

 

Som bilaga till detta mail skickas Styrelsen i Villastaden 2018 med namn och telefonnummer 



Glöm ej att meddela förändringar  (tel.nr, adress, email, namn etc.) till styrelsen. 

Viktigt därför att vi måste hålla vårt medlemsregister aktuellt. 

     

Hört från gatan: 

 -cyklist kunde ej stanna utan gjorde en rejäl vurpa och klarade sig precis från att landa i   

  diket vid korsningen 

 -bil klarar ej att köra över vägbulor. Stannar och ber att få låna brädor för att lägga ut på   

  vägen för att ta sig över 

 -bilar rundar vägbulor vid sidan över gräs istället för att chansa och köra över 

 -cykel stulen på Hasselvägen i sommar 

-sönderslagen bilruta på badparkeringen, handväska hittas i hamnbacken där den har slängts. 

 Pass och kontanter var borta. Ägaren kunde kontaktas    

 

-Båtklubben har satt upp en hjärtstartare i klubbhuset innanför ytterdörren som för 

det mesta är öppen 

 

Kom ihåg: 

 -Har ni några frågor eller andra synpunkter kan ni maila till oss på  

  blombergsvillastad@gmail.com 

 -telefon går naturligtvis också bra 

 

Styrelsen önskar alla god fortsättning och hoppas att vi ses på arbetsdagarna den 6 

och 7 oktober. 
 

Styrelsen 

 

gm/ Lars Starck 

mailto:blombergsvillastad@gmail.com

