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Lite info från styrelsen    Nr. 4 2019-12-10 
 

 

Hej på er alla medlemmar 

 
Här kommer lite info vad som hänt i vår lilla del av världen och vad som är bra att tänka på inför 

vintern. 

Den första snön kom i slutet på november. Snöskottning och sandning i backen fungerade perfekt. 

Det blåste också en del och på morgonen låg det ett träd över vägen i backen. Sture fick rycka ut 

med sågen. 

De som börjar jobbet tidigt kunde inte komma förbi men fick ta vägen nedanför kleven mot Källby. 

Den är gropig men fungerar i nödfall. 

När det gäller snöröjning och sandning sköter Edward Hamilton detta utan att vi behöver agera. Om 

det ändå måste göras något kontakta i första hand Hans Wahlström (tel. se nedan) som är vår 

kontaktman i dessa frågor.  Om inte Hans kan nås kontakta Sture Kjell. (tel. se nedan) 

När det gäller nedfallna träd över vägen eller på annat sätt risk för skada skall i första hand 

medborgarkontoret på Götene Kommun kontaktas (tel. se nedan) eller Per Skårstedt (tel. se nedan). 

Den som först upptäcker problemet bör ringa. Om man inte får kontakt se lista nedan. I riktigt 

nödläge är det tillåtet att själv försöka röja undan så det går att komma förbi. Man får själv bedöma 

om man kan använda en motorsåg på säkert sätt. I dessa fall sker det på egen risk och ej någon 

beordring från styrelsen.  

Det kan ta lite tid innan hjälpen kommer men då får man ha lite tålamod och hålla humöret uppe. 

Det kommer en dag imorgon också. 

 

Kontaktlista för det viktigaste, se nedan. Spara den på ett bra ställe. 

 

När vi ändå pratar om detta vill jag också att alla hjälper till att kolla att vattenavrinningen fungerar. 

Framförallt är det diket utefter klevkanten och rören under vägen. 

Det kan fastna gräs och grenar som stryper flödet. När ni går eller åker förbi kolla efter detta.  

Detta är naturligtvis mest aktuellt under snösmältningen eller häftiga regn. 

När jag var nere vid badplatsen, slutet av november, såg jag att bryggorna var upptagna men inte 

flotten. Orsaken till detta är att man måste anlita en dykare för att lossa och få upp kättingarna som 

håller flotten. När jag passerade sopcontainern såg jag att det låg några påsar med hushållsavfall 

utanför containern. Götene Kommun låser containern när det inte är säsong. Man har alltså bara lagt 

soporna utanför. Det är väldigt tråkigt och ser för jäkligt ut. Troligtvis är det väl gäster på 

badplatsen som lagt det där. Jag tror verkligen inte att det är någon av oss medlemmar i Villastaden 

som gjort detta. Ni som har hyresgäster tänk på att även informera dem om detta. Om man ej har 

abonnemang på soptömmning får man ta med sig soporna hem. Vi måste hjälpas åt att hålla rent. 

För sophämtningen under vinterväder gäller samma som förra året. Vägen skall vara plogad och vid 

behov grusad även framför soptunnorna. Om chauffören bedömmer att vägen ej är farbar så 

kommer inte tömning av soptunnorna att ske. 

  
Grannsamverkan: 

 Skyltar är uppsatta och varje fastighet har fått dekaler. 

  



 

Arbetsdag:  

Vädret var inte det bästa. Det kom några skurar under dagen om jag kommer ihåg rätt. 

Det var svårt att få igång eldningen. Några lyckades, några försökte och några tyckte inte det 

var lönt alls. 

Skogsvårdsgruppen hos Götene Kommun har varit och samlat upp riset. Det ligger lite ris 

kvar som man inte fick med sig. Vi får samla ihop det lite bättre. Det får inte ligga ivägen för 

vattenavrinningen. 

Jag har fått svar från de flesta gatufogdarna att de var nöjda med dagen. 

Farmartjänst gjorde jobbet med motorsåg och röjsåg åt oss i år.  Jag är mycket nöjd med det 

arbete de gjorde. De glömde att köra på några ställen med röjsågen men det får vi åtgärda 

nästa år. Det är svårt att informera vad som skall göras i förväg utan man måste vara med 

hela tiden. 

Nästa arbetsdag är tänkt att hållas i början av april (slutet mars)? Hur vi planerar den får vi 

återkomma till. 

De flesta tyckte nog att det var en trevlig dag överlag och dessutom fick vi tillfälle att träffa 

varandra.  

 

Götene Kommun 

Götene Skogsvårdsgrupp har fått utökade resurser.  

De har lovat att påbörja det uppskjutna arbetet med skötselplanen i vinter. 

De kommer därför att påbörja arbetet med utvidgning av fårhagen nedanför Oxelvägen och 

mot badet och parkeringsplatsen och kanske hinna med lite till.  

  

Asfaltering Hamnbacken 

Lagning av asfalt har gjorts i Hamnbacken, Blombergsvägen och Hamnvägen med en så 

kallad snabellagare. 

Ser ganska bra ut så här långt. Vi får se hur länge det står sig. 

  

Häcken vid korsningen Stationsvägen och Hamnvägen. 

Byggnadsnämnden har försökt att nå fastighetsägaren ett otal gånger (Telefon, mail, brev) 

men får ingen kontakt. Regeln är sådan att man måste få ett verifierande från 

fastighetsägaren av förläggandet innan någon mer åtgärd kan göras. Det är dödläge. Just nu 

kan inte Kommunen göra något mer säger man. Vi fortsätter att följa ärendet och hoppas 

verkligen att det händer något innan sommaren. Jag tycker det är ett ganska litet problem 

som är lätt att åtgärda men tydligen svårt att tillmötesgå. Finns inte viljan är det svårt. 

   

Båtklubb brygga 

 Båtklubben har stött på problem från Länsstyrelsen när de ansökt om tillstånd att ändra 

bryggan. Länsstyrelsen säger att det inte finns något tillstånd att driva en småbåtshamn.???? 

Hamnen har ju funnits sen 1850-talet. Nu får man först lösa detta.  

 

Övrigt 

Lantmäteriet godkände inte vår formulering i stadgeändringen §2 eftersom där endast får 

anges de uppgifter vi har som fastställts i en förrättning. 

De accepterade att vi gjorde en ändring enl. deras anvisningar i de stadgar och protokoll från 

2019-05-11 utan att utlysa eller invänta ett nytt årsmöte. De godtog att vi ändrade 

formuleringen och skickade in uppdaterade dokument eftersom vi var överens om att det var 

en rättelse av formulering.   

Även justeringsmännen är informerade om ändringen. 

Nu har vi fått det godkända registreringsbeviset och godkänd ändring av stadgarna som 

också finns på hemsidan.   



Återigen  

Ni som hjälper 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. 

 

 

 

 

 

Kontaktlista:    Bra nummer att ha till hands: 

   

 Nedfallna träd: 

 

Per Skårstedt        Lindvägen   0703-919346 

Medborgarkontoret  Götene Kommun  0511-386001  

öppet 08:00-17:00, Epost:gotene.kommun@gotene.se 

Anders Jonsson Götene skogsvårdsgrupp 0511-32926 

Sture Kjell   Askvägen        0706-614717 

Lars Fahlgren  Lindvägen  070-6314140 

Sven-Erik Gilbertsson Rådjursstigen 0703-173078   

 

  

 Snöröjning, sandning: 

  Hans Wahlström  Oxelvägen  0707-398244 

  Sture Kjell      0706-614717 

Lars Fahlgren     070-6314140   

 

 Vatten o Avlopp: 

  Bertil Gustavsson     070-6726879 

  Sven-Erik Gilbertsson     0703-173078  

   

 Översvämning diken: 

  Försök att lösa det själv först 

  Någon i styrelsen     se hemsida 

 

 Sophämtning: 

  Götene Vatten o Värme   Kundtjänst   0511-386906 

  Remondis Infinitum AB   Kundtjänst   0504-791300  

 

 Belysning: 

  Lars Starck     070-3660541 

 

 Hemsida: (om ni vill ha ut någon info på hemsidan) 

  Lilian Hallström    072-3231733 

  Styrelsen     se hemsida    

  

 

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 önskar alla en god jul och ett gott nytt år 

 
Styrelsen  
gm/Lars Starck     

        
 

mailto:blombergsvillastad@gmail.com

