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Hej på er alla medlemmar 
 
 
1:a styrelsemötet för året har hållits i Båtklubbens samlingslokal i hamnen. Det var 
ganska coronasäkert eftersom vi kunde sprida ut oss i lokalen. Vi har legat lite lågt 
delvis pga. corona men också därför att det inte hänt så mycket sen förra mötet. 
Nu börjar ljuset komma tillbaka både när det gäller årstiden och även med tanke på 
pandemin. Det börjar hända lite positiva saker och det kommer en sommar i år också. 
 
Snöröjning och sandning har hittills fungerat bra. Det har ju snöat ganska lite men det 
kan komma mer. 
   
Om ni hört ljudet från röj och motorsågar så kan det vara från Götene 
Skogsvårdsgrupp som håller på och färdigställer vandringsleden efter de ändringar vi 
kom överens om i höstas 
Det kan också vara Farmartjänst som vi lejt för att köra på vissa ställen under några 
dagar. 
 
Vi har beslutat att hålla ett digitalt årsmöte torsdagen den 20 maj kl. 19:00. Det 
kommer mer information om detta senare. 
Har ni någon fråga eller motion som berör verksamheten och skall behandlas på 
årsmötet måste den vara styrelsen tillhanda senast under mars månad. 
 
Arbetsdagen kommer även denna gång vara frivillig på grund av omständigheterna. 
Den är planerad till lördagen den 10 april. Det finns möjlighet att plocka lite ris efter 
farmartjänst röjning och rensa diken eller vad man bedömer behöver göras. Jag 
hoppas att gatufogdarna samordnar som vanligt trots att det är frivilligt. Vi kommer 
att rabattera årsavgiften med 500 kr för alla vid debiteringen efter årsmötet p g a 
Covid-19 för att ingen ska känna oro för smitta. Vi hoppas att många ändå tittar ut 
och hejar på varandra.  
Vattenavläsningen vill Sture som vanligt ha in till 1 maj. Meddela gatufogden er 
förbrukning i god tid. 
Debiteringar skickas ut efter det att årsmötet hållits. 
 



Kerstin har ju sammanställt en historielogg på vad som hänt sen starten av föreningen 
genom att läsa gamla protokoll och skrivelser etc. Jag tycker att det är en intressant 
läsning och man kan se att det är en hel del som hänt under årens lopp. Det finns 
inget som bara kommer av sig självt, någon måste jobba för det. Vi önskar få den 
kompletterad med fler intressanta uppgifter och även granskad om det finns 
felaktigheter. Särskilt Ni som varit med länge, kanske tom från början borde ha 
intressanta uppgifter att komplettera med. Det behöver inte vara rena fakta utan också 
upplevelser som ni vill dela med er av. 
Hör av er. 
Historieloggen ligger redan på hemsidan.  
 
Vi har även börjat föra en loggbok över de arbeten som vi genomför, stora som små. 
Även den önskar vi få hjälp med att datera upp. 
Vi lägger även in loggboken på hemsidan. 
 
För att grovt hålla reda på kostnader och vilka arbeten som skall utföras för vi en 
underhållsplan. Den ligger till grund för budgeten kommande år. 
Budgetförslaget informerar vi om på årsmötet. 
  
Lilian har skickat ut ett medlemsregister till alla. Det är bara de som svarat på 
förfrågan och godkänt GDPR som är med på listan. Om det är någon som nu i  
efterhand ändå vill vara med går det bra att meddela Lilian detta så kommer ni med 
på nästa utskick. Vi vill naturligtvis ha en så komplett lista som möjligt 
. 
Vi har också en mer komplett medlemslista som Sture håller i för att sköta bl.a vår 
ekonomi. Denna lista är inte offentlig.  
 
Vi hade nyligen ett tillfälle med en planerad vattenavstängning därför att en 
avstängningsventil före vattenmätaren i huset måste bytas och servisventilen till 
fastigheten ej fungerade att stänga. Hela området stängdes av eftersom vi stängde 
huvudventilen i pumphuset. Vi tror att det är fler servisventiler som inte fungerar (bl.a 
min egen). Det finns också ventiler för att stänga varje gata (utom Hasselv. och Askv. 
som stängs gemensamt). Funktionen på dessa är också lite osäker. Jag vet att en ventil 
till Rävstigen är ur funktion. Det är ganska kostsamt att byta dessa och vi har fått 
rådet att inte röra dem om det inte är alldeles nödvändigt. 
Det betyder att vi stänger i pumphuset och stoppar vattnet några timmar varje gång 
som något behöver göras före avstängningsventilen i huset eller om vi upptäcker ett 
vattenläckage någonstans. Vi funderar på rutinen lite mer och återkommer. 
 
När vi stoppade vattnet skickade vi ut ett mail och vi informerade även över 
grannsamverkansappen. Vi tycker att appen fungerar bra att informera ut på. Det är 
enkelt och går snabbt och mottagarna får det direkt i mobilen och kan även lätt skicka 
en fråga tillbaka. Vi önskar att fler ansluter sig till appen då får vi en bättre täckning. 
Det är bara att ladda ner den och anmäla sig till Blombergs Villastad men du måste ha 
ett BankID. Har du frågor kontakta Sol-Britt Starck. 



        
Kerstin har efter lång och trogen tjänst beslutat sig för att sluta. Vi förstår detta 
mycket väl.  
Valberedningen jobbar nu med att hitta en ersättare. Det finns säkert många som vill 
engagera sig lite i samfälligheten.  
Vi ställer inte så stora krav som Götene Kommun gör i den senaste platsannonsen.    
Jag citerar: 
Vi söker en humorlös och blek kommunikatör till vår trista och färglösa 
kommunikationsavdelning. Du har vett att sköta ditt jobb utan att hitta på en massa 
`lustigt` trams. Vår devis är att kul det har vi på fritiden. Om favoritfärgen är 
kommunalgrå så premieras det. Liksom att ha byråkratisk rappakalja som 
förstaspråk… och förmåga att förstå ironi är ett plus… 
 
Ha det nu bra allihopa! 
 

 
 
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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