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Hej på er alla medlemmar 

 

Nu märks det att sommaren närmar sig. När ni får detta brev har vi redan hunnit fira 

midsommar. En av årets absoluta höjdpunkter. Många längtar efter en välbehövlig 

semester. Andra är lediga hela året. Det är nu som alla vill komma ut till sin stuga och 

ha det så skönt och ladda batterierna. Vi i styrelsen hoppas att alla får en riktig trevlig 

sommar ihop. Kanske träffas vi på stigen, vid badet eller någonstans och slänger 

några ord med varandra. Stressa ner. Ta det lite lugnt och må bra. 

 
 

 Nu har det redan gått ung. 7 veckor sedan vi hade vårt årsmöte i Källby pastoratsgård. 

 Vi var ung. ett 45 tal intresserade personer  

Vi startade med information om grannsamverkan, därefter lite fika innan själva 

årsmötet startade 

   

Grannsamverkan: 

Kommunpolis  Elisabeth Oliv besökte oss och informerade hur man startar upp och 

går vidare. Hon är ansvarig och håller i alla samverkansgrupper i Skaraborg. Hon är 

stationerad i Skara. Bor i Skövde. 

För att starta upp grannsamverkan skall det utses gärna 1 person på varje gata som 

kontaktombud och som kan vara lite mer aktiva för en uppstart. Deras uppgift är att 

lämna information från polisen till alla i grannsamverkansgruppen engagera och 

informera nyinflyttade och hålla deltagarregistret aktuellt. 

 

De namn vi fått in är: 

Älgstigen: Tomas Sunnercrantz 

Rådjursstigen: Sven-Erik Gilbertsson och Jan Johansson 

Rävstigen: Christina Mårtensson och Maria Granath  

Oxelvägen: Urban Hallberg 

Askvägen: Per Carlsson 

Lindvägen: Kerstin Carlsdotter som även är representant för styrelsen 

 

För att få använda Grannsamverkansskylten och övrigt material från samverkan mot 

brott måste vi uppfylla några enkla minikrav. 

1. Vaksamhet 

Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt 

2. Om du är bortrest 

Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar 

3. Värdesaker 

Förvara värdesaker på ett tryggt sätt 

4. Förebyggande åtgärder 



Var förtrogen med de förebyggande tips som som finns på 

www.samverkanmotbrott 

  

Ytterligare information: 

www.samverkanmotbrott.se 

www.polisen.se 

www.ssf.nu 

 

  

Årsmöte: 

 Beslut som togs 

  Ändring av stadgar 

  Förändring av arbetsdag. Leja för röjning med röjsåg och motorsåg 

  2020 testar vi med att flytta arbetsdagen från oktober till april.  

  Regler för ledningsrätt (dräneringar, Va rör etc) 

Årsmötesprotokoll och tillhörande bilagor är utskickade på mail, sitter på anslagstavla 

och finns nu även på hemsidan. Gå in och läs för mer information och vilka mer beslut 

som togs.  

 

Hemsida: 

På årsmötet informerade Patrik Hallström om vår nyss uppstartade hemsida. Den är 

fortfarande i sin linda men vi bygger på allt eftersom. Gå in med jämna mellanrum och 

se om det hänt något . Lilian ansvarar för denna i styrelsen.  

Det kommer finnas en rubrik om Villastadens historia. Det är bara en början. Vi vill 

och hoppas att vi får er hjälp med att fylla på med många fler händelser  om 

Villastadens utveckling. 

  

Saltning 

Vi har gjort en tidig saltning av våra grusgator (dyrt). Tänk på att det ryker mer ju 

högre hastighet ni håller 

 

Klippning av vägkanter har skett veckan före midsommar. Fortsätt gärna att hålla 

efter så att inte gräset går upp. Kolla också lite extra i diken om det ligger några stenar 

etc. som kan hindra vattenavrinningen. Det händer att klippaggregatet slår ner stenar 

från vägkanten. 

 

Trädfällning Götene Kommun 

 Det finns några fällda träd som ligger vid stigen mellan badet och mot norra området. 

Är det någon som vill ha lite brasved kan man ta hand om dessa 

Kommunen har röjt bort småbjörk i fårhagen mot badet och lite sly vid badet och 

parkeringen samt tagit ner några träd 

De har haft mycket jobb på övriga ställen i kommunen med att ta ner granskog pga 

granbarkborren. 

  

Beläggning väg 

Vägen mellan tågstationen och Hällekisvägen har fått en rejäl ansiktslyftning. Ny asfalt 

och utfyllt med sättgrus i kanterna. Kommer att hålla i många år framåt hoppas vi. 

Det lönar sig att trycka på ibland. 

  

Häcken vid korsningen Stationsvägen och Hamnvägen. 

Götene kommun har konstaterat att häcken ligger fel och är för hög. Kommunen för 

en dialog med ägaren och hoppas att det går att lösa. 

http://www.samverkanmotbrott/
http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen.se/
http://www.ssf.nu/


  

Hamnvägen 

Asfalten i backen börja gå sönder och det är även sprickor i vägen där. 

Även Hamnvägen nedanför Älgstigen och Badvägen är rejält slitna. 

Vi har börjat föra diskussion med Kommunen hur vi skall gå vidare.  

 

Båtklubb brygga 

Båtklubben i hamnen planerar att skaffa ny brygga, ersätta C-bryggan, som är helt 

utsliten. För detta krävs också en del muddringsarbete. Ansökan har gjorts till Götene 

kommun och eftersom båtklubben arrenderar marken av Götene kommun (51%) och 

Villastaden (49%) har även Götene Kommun informerat oss och vill ha våra 

synpunkter.  Styrelsen ställer sig positiv till detta. 

Götene kommun upprättar handlingar som Villastaden också skall ge sitt medgivande 

till. Ärendet skall upp i Kommunstyrelsen i september. Vi hoppas att Kommunen ger 

sitt godkännande och önskar båtklubben lycka till.  

 

Dagvattenledningar 

Vi har varit ute och försökt leta upp våra dagvattenbrunnar men lyckades inte hitta 

alla. Många ligger under jord. Vi får lita på att vår gamla ritning stämmer någorlunda 

när vi ritar om den. Vi får besluta senare  hur vi sedan går vidare med  kartläggningen. 

 

Fåren har kommit 

17 st inkl. 2 svarta. Ser ut att må bra och är lite nyfikna. Det är samma fårägare som 

tidigare. 

Mattias o Jenny Nilsson 070-4493053 (076-9279072) 

 

Årsfest 

Medlemmarna på årsmötet ville gärna ha kvar någon form av gemensam aktivitet. 

Eftersom vi nu flyttat årsmötet till maj mot tidigare augusti och då haft lite samkväm 

efter årsmötet försvinner detta. 

Styrelsen efterlyser några driftiga personer som vill ställa upp och fixa detta. 

 

 

Skylt som varnar för gupp i vägen vid Lotsatorpet är lagad. 

 

Ni som har hjälpt till att röja nedfallna träd, klipper gräs vid vägkanter och stigar och på 

andra sätt sköter området så att det ser trevligare ut. Tack skall ni ha.  

Alla kan göra en insats. 

 

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 

mailto:blombergsvillastad@gmail.com

