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Hej på er alla medlemmar 
 
 
Nu har det redan gått 3 månader sen ni fick förra villastadsbladet. Tiden går fort trots att det är som 
det är. 
Här kommer lite info om vad som hänt under hösten och bra att tänka på inför vintern som jag 
hoppas kommer i år också.  
 
Alla måste hjälpa till att kolla så att vattenavrinningen fungerar i våra diken och rör. Det kan fastna 
gräs och grenar som stryper flödet. När ni går eller åker förbi kolla efter detta. Om det hänt något 
försök att fixa det själv i första hand innan ni kontaktar ansvarig.  
Snöröjning och sandning sköts som vanligt av Edward Hamilton. Han snöröjer på fler ställen än hos 
oss och han bedömmer själv när det behöver skottas. Vi behöver normalt inte kontakta honom alls. 
Det har fungerat väldigt bra hittills. 
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. 
 
Kontaktlista för det viktigaste, se nedan. Spara den på ett bra ställe. 
 
För sophämtningen under vinterväder gäller samma som förra året. Vägen skall vara plogad och vid 
behov grusad även framför soptunnorna. Om chauffören bedömer att vägen ej är farbar så kommer 
inte tömning av soptunnorna att ske. 
  
 
 



Arbetsdag:  
Vi hade en frivillig arbetsdag 17 okt. som jag tror var uppskattad av många. Många var ute 
och jobbade.  
Det var kanske inte så mycket som behövde göras för samfälligheten. Lite rensning av 
pinnar och sten i våra diken för att säkerställa vattenflödet är det viktigaste. Sätta upp 
snöpinnar. Jag vet att många också passade på att göra sin tomt iordning för vintern och 
även röja och elda i anslutning till sitt område.  
I efterhand har vi kompletterat med lite snöpinnar på vissa avsnitt som ej blivit uppsatta. 
Varje gata har sitt ansvarsområde. 
Saknar någon snöpinnar som skall upp kontakta någon i styrelsen så skaffar vi mera. 
Vår snöröjare vill gärna att det sitter lite pinnar utefter vägkanten. 

 
Götene Kommun 

Skogsvårdsgruppen är och jobbar med färdigställandet av vandringsleden som vi tidigare 
informerat om. Finns att läsa på hemsidan under arkiv/juni 
Fortfarande en del som går vandringsleden. 
 

Markarbeten 
Spolning av rör bakom Oxelvägen och Ekvägen som mynnar ut i diket mot sjön nedanför 
Oxelvägen. Det var planerat eftersom vi grävt diket i sommar. Det var mycket grus och jord 
i det.  
Spolning av rör under Blombergsvägen före infart till Badvägen. Stor sten satt i röret. 
Markarbeten och byte av skadad och otät dräneringsledning från dagbrunnen på Älgstigen 6 
och mot sjön.  Cementrören har bytts till plaströr. Här har några boende på Älgstigen jobbat 
hårt. 
Spolning av rör under Hamnvägen. 

 
Grannsamverkan: 

Händer det något som berör alla är det lätt att informera ut detta på ett snabbt sätt på 
samverkansappen. 
Vi får också då och då fortlöpande lite information från polisen som distribueras vidare till 
oss av kontaktmännen. 

 
GDPR/Medlemsregister 

Lilian har skickat ut första utgåvan på medlemsregistret som jag hoppas alla fått. Det är 
endast för eget bruk och skall inte distribueras till obehöriga. Ni får kolla om era uppgifter 
stämmer. Ni som ej är med men vill det kontakta Lilian så kommer ni med på nästa utgåva. 

 
Övrigt 

Sist men inte minst har 2 fastigheter bytt ägare under året. 
Anna o Anders Berg på Rävstigen 12 
Kristina o Anders Jacobsson på Rådjursstigen 5 
Vi hälsar er hjärtligt välkomna 
  
 

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: 
 

Medborgarkontoret Götene Kommun  0511-386001  
öppet 08:00-17:00, Epost:gotene.kommun@gotene.se 
Anders Jonsson Götene Skogsvårdsgrupp 0511-32926 
Per Skårstedt Lindvägen  0703-919346 
 
Sture Kjell Askvägen 0706-614717 
Lars Fahlgren Lindvägen  070-6314140 
Sven-Erik Gilbertsson Rådjursstigen 0703-173078  

 
Snöröjning, sandning: 

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  
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