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Hej på er alla medlemmar 
 
Jag sitter på terassen och njuter av det fina höstvädret. Någon bil kör förbi då och då. 

Skillnad mot när vädret var som bäst i sommras och många kom för att bada på vår 
fina badplats. Då var det en jämn ström av bilar till badet och även hamnen hela 

dagen. Sommaren har varit bra. Kanske inte som förra året men helt ok. Badet drar 
mycket folk när det är fina dagar. Då blir det som vanligt en del problem med alla 

parkerade bilar utefter Blombergsvägen och på en del vändplatser. Det verkar som 
fler och fler letar sig hit. Bryggan hade breddats och några träd och buskar hade röjts 

till årets säsong. För er som har båt är det  hög tid att ta upp den om inte detta är gjort. 
Vattenståndet i Vänern har återhämtat sig. Det är bra, det känns lite tryggare för man 

har lite mer plats under båten och även badplatsen blir betydligt bättre. 
Många pular och ordnar i sina hus och trädgårdar inför vintern. 

Flera längtar säkert till arbetsdagen den 19 okt. för då får vi återigen en chans att 
träffas och snacka med varandra för den som önskar och även då sitta på terassen och 
njuta om vädret vill.  

Tänk på hastigheten. Många bilar kör för fort. Ett olyckstillfälle i korsningen 
Hamnvägen-Blombergsvägen vet jag om . Det vare en cyklist som kom nedför 

backen och skall svänga höger mot badet samtidigt stod en bil från Blombergsvägen 
och väntade. Cyklisten kom i för hög fart och var tvungen att slänga sig ner men han 

klarade att inte köra in i bilen.   
Jag vill också göra er uppmärksamma på att strax före 30 skyltarna innan korsningen 

har hjortarna ett övergångsställe. Det är tur att inget hänt. Det är många som kommer 
med hög fart nedför backen.   
 

Grannsamverkan: 

 Namnen på våra kontaktombud har skickats in till kommunpolis Elisabeth Oliv. 

Kontaktombuden skall ha en maillista på de som är intresserade att vara med. Har ni inte 
meddelat kontaktombudet att ni skall vara med är det hög tid att göra det.  

Kontaktombuden kommer att kallas till ett möte i Götene tillsammans med 
grannsamverkansombuden i Skara måndagen den 11 november kl 18:00-20:00 
Vi väntar på dekaler och skyltar från polisen. 

 

Arbetsdag: Lördagen 19 oktober. 

Arbetsdagen närmar sig. I år blir det lite annorlunda mot tidigare enl. beslut på årsmötet. Det 
är inte tillåtet att köra med röjsåg eller motorsåg under den tid som arbetsdagen pågår. 
Gatufogden bestämmer när arbetsdagen är slut. Efter det är det fritt fram att köra.  

Farmartjänst har varit och röjt innan arbetsdagen så det blir att samla ris och grenar och 



kanske elda. Rensa diken etc. Gatufogden vet mer. 
Anders på Götene Kommun säger att de hämtar riset om det ligger utefter vägen. Då skall 
det ligga med rotändarna åt samma håll. Lättare att plocka med kranen. Han kan inte säga 

när de kommer. Senare i vinter eller nästa år? Ni får själva avgöra hur ni gör. Elda eller lägga 
på hög. Det kan ju också blåsa eller regna om vi har otur. 

Jag skrev förra gången att vi har problem att hitta alla dagvattenbrunnar.  En del ligger under 
jord. De som går att ta fram vill vi ha hjälp med att kolla funktionen. Försök gärna att spola 
med vatten för att se om det rinner och vilket håll. Även spolbrunnar (en till varje fastighet) 

för avlopp skall letas fram och markeras. Det finns en karta som visar där de bör ligga. Prata 
med gatufogden. Vattenventilen till sin fastighet skall man också veta var den är och helst 

synas. Helst markerad med en stolpe. Vattenventilen för hela gatan får ni hjälpa gatufogden 
att ta fram. 
På arbetsdagen träffar vi varandra och det är ett jättebra tillfälle att diskutera saker man tänkt 

på som kan vara bra för Villastaden.  
Glöm inte fikat och trevligt samkväm.  

 

Farmartjänst 

 Sköter i år arbetet med röjsåg och motorsåg och de är här vecka 41. 

De röjer i diken för vattenavrinning, över dagvattenrör och avloppsledningar samt tar ner 
några träd. 

De har sågat en del träd i lagom längder till braskaminen. Klyva får man göra själv. 
Om ni är intresserade av lite ved till braskaminen får ni anmäla ert intresse till någon i 

styrelsen, senast den 16/10 så fördelar vi  det så rättvist som möjligt på arbetsdagen 

den 19/10. 
 

Hemsida: 

Den är fortfarande i sin linda men vi bygger på allt eftersom. Gå in med jämna mellanrum 
och se om det hänt något. (blombergsvillastad.se).   

Det finns 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. Jag tror många av er som varit här ett 

tag har mycket att berätta. Även foton från förr och nu är välkomna.  
 

Klippning vägkanter 

Klippning av vägkanterna gjordes vecka 40. . Som vi skrivit på hemsidan klipper vi denna 
gång med kedjor. Klippresultatet blir något sämre men det tar mer sly. 

 

Götene Kommun 

Har lovat att påbörja det uppskjutna arbete med skötselplanen i vinter. 

  

Asfaltering Hamnbacken 

 Vi har beställt lagning av asfalt i hamnbacken med en så kallad snabellagare. 
 Det är endast en lagning av det nödvändigaste. Hur vi går vidare får vi planera efter hand. 

Det är svårt att säga när det blir av men vi hoppas naturligtvis detta året. Det är ett litet jobb 

så Svevia kan ej säga när. De tar det när de har andra jobb i närheten. 
Vi måste också var överens med Götene Kommun innan arbetet påbörjas.  

 
Häcken vid korsningen Stationsvägen och Hamnvägen. 

Byggnadsnämnden har skickat föreläggande som fastighetsägaren måste lösa ut. 

Föreläggandet innebär att häcken skall vara nerklippt den 23 sept. Är inte häcken nerklippt 
den 23 sept. och om fastighetsägaren inte löst ut förläggandet på posten kommer frågan om 

utdömande av vite att tas upp på Byggnadsnämndens sammanträde den 29 oktober. Vi följer 
med intresse utgången.   



  

Detaljplan Götene Blomberg 2:99 (Södra Kleven) 

 Styrelsen har framfört nedanstående synpunkter till Götene Kommun. 

 
Vi har tagit del av detaljplanen och vill med anledning av denna lämna följande synpunkter. 

 
Inledningsvis vill vi framhålla att vi är positiva till att en utveckling sker av området och det 
därmed även stärker attraktionskraften på kommunen och området. 

 
Vi representerar genom vår samfällighetsförening 81 fastigheter som är både fast- som 

fritidsboende runt småbåtshamnen och den allmänna badplatsen i Blomberg. Vatten och 
avlopp är reglerade genom en gemensam samfällighetsförening för samtliga boende i 
området. 

 
Skötsel och underhåll av gator är reglerade via gemensamhetsanläggningen Blomberg GA:5 

och där även Götene kommun har andel. Anslutningen sker vid allmän väg 2714:2. 
 

 Styrelsen har framfört några synpunkter på föreslagen detaljplan. 

1. Byggnationen kommer att innebära en ökad frekvens av trafik till småbåtshamn, badplats 
och vandringsleder i Blomberg och därmed ökat slitage på vägar. Vi som fastighetsägare 

i Blombergs Villastad har en betydande del av underhåll-och skötselansvar enligt GA:5 
och därför anser vi att Götene Kommun ska ta ett betydligt större ansvar i 
gemensamhetsanläggningen GA:5. 

2. Enligt redovisad kartskiss kommer det vara tre utfarter norrut på väg 2714:2. Denna väg 
är smal och särskilt under vår- och sommartid är det mycket biltrafik här.  Vägen är 

relativt smal och både ur den aspekten samt som tidigare näms trafikintensiteten, bör det 
övervägas om inte tillfart till nybildade fastigheter på området kan ansluta söder ut eller 
åtminstone begränsas till en utfart från området. Därutöver ska framhållas att utfarten 

från väg 2714:2 till väg 2714, Källby – Hällekis, har begränsad sikt och oavsett hur 
trafiksituationen löses bör kommunen i samråd med Trafikverket vidta åtgärder så en 

förbättrad säkerhet kan uppnås. 
 

Vi motser att våra synpunkter beaktas och ställer gärna upp för en dialog för att utveckla 

våra synpunkter. 
 

Båtklubb brygga 

Båtklubben i hamnen planerar att skaffa ny brygga, ersätta C-bryggan, som är helt utsliten.  
Kommunen har nu gett sitt godkännande och vi har fått en kopia på beslutet. Nu måste 

Båtklubben börja söka bidrag för att klara av att genomföra detta.  
 

Fåren 

Det kom några fler får denna säsongen. I år har det inte varit brist på bete. Som ni vet så 
sköter Götene Kommun fåren. 

Några gånger har det varit brist på vatten i plastlådorna. Några uppmärksamma medlemmar 
fixade detta på egen hand. Tackar. 

 

Årsfest 

Det blev ingen fest i år. Det fanns ej någon som var intresserad att anordna den. 

Vi hoppas på nästa år. 
 

Återigen  

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

