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Hej på er alla medlemmar 

 
 

Det har inte hänt så mycket sen förra brevet och vintern kanske inte är riktigt slut ännu men  

här är lite vad som hänt 

 

Efter den storm som drog över i början av januari blåste några träd ner. Några är omhändertagna 

och några vill vi ha hjälp med från Götene kommun.  

  

Snöröjning och sandning har fungerat bra 

 

Snösmältningen har varit lindrig men det uppstod ett stopp i inloppet för vägtrumman före 

pumphuset som kunde tas bort med kratta.  (gräs och stenar) 

 

Styrelsen håller på att planera en förändring av rutinen på arbetsdagarna. Bakgrunden är regler och 

ansvar gällande arbeten med motor- och röjsågar. Vi återkommer med mer om detta senare. 

 

Hemsidan är under uppbyggnad 

 

Vi har pratat med trafikverket ett antal gånger och även Götene kommun har varit i kontakt med 

dem angående väg 2714.2 från landsvägen (till Hällekis) och till Blombergs station. Vi har fått 

besked att vägen ligger med i trafikverkets tidplan men för närvarande prioriteras E20. Finns inga 

pengar över i nuläget. Vårt förslag om att sätta upp en spegel i korsningen vid Stationsvägen och 

Hamnvägen för bättre sikt förkastar Trafikverket. Deras erfarenhet är att det orsakar mer olyckor 

med spegel. Högerregeln gäller. 

De har också påpekat för ägaren till häcken som skymmer att den behöver klippas för bättre sikt. De 

följer upp resultatet 

Götene Kommun har också beviljat bygglov för 6 villatomter uppe på södra kleven och man kan se 

att grävningsarbeten startats för vatten och avlopp mot Källby.  

 

Obs!  

Årsmötet är planerat att hållas lördagen den 11 maj i Pastoratsgården i Källby.  

Före Årsmötet har vi information om Grannsamverkan kl 14:00. Därefter lite fika innan själva 

årsmötet börjar runt kl 15:00. 

Kallelse kommer senare 

 

Vattenavläsning skall också göras och lämnas till gatufogdarna senast 1 maj. 

 

Vi vill också hälsa våra nya medlemmar på Oxelvägen varmt välkomna 

Daniel Ilic och Anne Ilic Nettelbladt 

 
     



 

 

Kom ihåg: 
Glöm ej att meddela förändringar  (namn, tel.nr, adress, email, etc.) till styrelsen. Viktigt därför att 

vi måste hålla vårt medlemsregister aktuellt. 

 

 

 

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

 blombergsvillastad@gmail.com 

-telefon går naturligtvis också bra 

 

 

 

Styrelsen 
 

gm/ Lars Starck 
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