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Hej på er alla medlemmar

När ni får detta brev är det redan juli.
Våren har redan passerat.
Midsommar också. Vilket underbart väder vi hade.
Sill och potatis. Jordgubbar och grädde. Kanske träffa mamma och pappa, barn och barnbarn,
vänner och bekanta.
Husbilar, motorcyklar och övriga turister kommer och ser sig om i vårt fina område.
Många kommer till badplatsen för att fika eller grilla. Några har tagit sitt första dopp.
För er som har båt bör den vara sjösatt nu.
Det blev en sommar i Sverige i år också som Sven-Ingvars sjunger.
Vad mer kan man önska.

Vägar:
Alla vägar har saltats. I år lades det på ungefär 1500 kg. Något mer än förra året eftersom det
blev lite dåligt på vissa ställen. Framförallt på vändplatser.

Arbetsdag:
Vi hade även i år en frivillig arbetsdag som inträffade den 10 april.
Det finns som vanligt alltid något att göra. Potthål, snökäppar, samla ris, elda etc. Varje gata
har ju sitt eget ansvarsområde att ta hand om. Gatufogdarna har här ett ansvar att samordna. .
Det känns bra att ändå så många ställer upp under arbetsdagen trots att den är frivillig.
Det ser ju mycket trevligare ut efteråt.
Till nästa gång hoppas jag verkligen att alla restriktioner är borta så det kan återgå till
normalläge.

Götene Kommun:
Götene Skogsvårdsgrupp har efterröjt lite från förra årets röjning. Även farmartjänst har
varit och röjt på några ställen.
Vandringsleden har färdigställts. Start och stopp är nu officiellt vid Klostercafeet.
Naturligtvis börjar ändå många vid hamnen eller badparkeringen. I år tycker jag att antalet
vandrare minskat markant och de märks inte mycket.
Det är många som har med sig sin hund och vandrar och vi försökte få Götene K. att sätta ut
behållare som man kan slänga plastpåsen med hundbajs i. De gick inte med på detta utan
hänvisade till att det är varje hundägares plikt att plocka upp bajset och ta med sig påsen till
närmsta avfallsuppsamling. Det är absolut förbjudet att slänga ut påsen i naturen var man än
är. Ser ni någon som gör detta så påtala detta för hundägaren.
Vid badet finns en sopcontainer som Remondis tömmer ungefär var 14 dag från 1 maj och
september ut. På vintern tas den bort. Den är endast till för besökare på badplatsen eller
vandringsleden. För fastighetsägare i Villastaden gäller Götene Kommuns
renhållningsregler. Varje fastighet är skyldig att ha sophämtning eller enskilt avtal. Se
hemsidan för Götene vatten o avlopp/Avfall.



Bryggorna och flotten har kommit på plats som vanligt någon vecka efter skolavslutningen.
Man vill ju vänta med att lägga i dem för det kan vara en del festande på badplatsen innan
dess.
Tyvärr, tyvärr är det också en del nedskräpning på badplatsen och framförallt runt
sopcontainern. Det ligger ofta skräp på ovansidan. Det finns tydligen personer som inte
klarar av att öppna luckorna. Vi har påtalat detta för kommunen. Sture och jag har själva
varit och städat upp några gånger. Det kanske är fler som städat som jag inte känner till.

Götene kommun har också fått göra en snabbutryckning och städat badområdet en gång.
När några tidiga badgäster på morgonen möttes av krossat glas, burkar, papper etc . De
tyckte inte det var trevligt alls och ringde Medborgarkontoret på Götene K. som agerade
snabbt.
Det finns ju också en del skyltar på badplatsen som naturligtvis skall efterlevas. Men det går
inte att sätta upp skyltar för allt utan vanligt sunt förnuft skall gälla.

En arbetsgrupp på kommunen jobbar med planeringen av badparkeringen. Vi hade efter
årsmötet ytterligare ett möte med dem på parkeringsplatsen och framförde de synpunkter
som Villastaden kommit fram till. Nu har vi fått ett uppritat förslag hur de tänkt göra. Det
stämmer med våra önskemål. Se förslag längst ner i bladet, och det finns även på hemsidan
och uppsatt på anslagstavlan. Denna sommar blir det naturligtvis inget klart utan nu hoppas
vi att det blir klart inför nästa badsäsong. I år får vi hålla tummarna att allt ordnar sig ändå.
Det beror ju på vädret.

Årsmöte:
Hölls digitalt den 20 maj. Endast 15 anslutningar var uppkopplade inkl. de som vi i styrelsen
använde. Vi bedömer att det var ungefär 25 medlemmar närvarande. Det tycker vi var lite
för dåligt. Några hade problem med uppkopplingen vilket inte är konstigt. Nästa årsmöte
hoppas vi kan hållas som vanligt i gemensam lokal och hoppas på bättre uppslutning.
Årsmötet genomfördes och Lilian skickade i efterhand ut en videolänk för de som ev. var
intresserade. Årsmötesprotokollet har ni också fått på mail och det ligger också på hemsidan
och på anslagstavlan i korsningen. Nödvändiga beslut togs och arbetet kan löpa på som
vanligt till nästa årsmöte. Utdebiteringarna har skickats ut. Glöm inte att sista
betalningsdatum var den 30/6 så alla bör ha betalt in avgiften.

Avloppsystem:
Äntligen så hoppas och tror vi att vi fått ordning på avloppspumpen mellan Ekvägen och
Lindvägen. Felet var nivåvippor som var trasiga och byttes men felet återkom och det visade
sig även vara kabelbrott på ytterligare en nivåvippa. Då togs beslutet i samråd med
Elektrolytbyrån att byta alla nivåvippor.
Bra att ni är uppmärksamma och meddelar oss när det larmar (röd lampa lyser). Det är det
enda larmsystem vi har. Nu får vi hoppas att vårt vatten och avloppssystem kommer att
fungera under högsäsongen och framöver.
Vi tackar Bertil och Sven-Erik som jobbat med detta och varit där var fjärde timma på dagtid
och pumpat ur manuellt. Det tar ung. 4 timmar tills det är ganska fullt i brunnen. Tel.nr till
Bertil och Sven-Erik hittar ni på hemsidan.

Övrigt:
Som vi nämnde på årsmöte har trafikverket besiktigat våra vägar och gjort en omklassning
vilket innebär att vi mister hälften av bidraget. Vi blev också ålagda att ta ner
hastighetsskyltarna som vi saknar tillstånd för. Därför har vi nu bytt ut dessa till blå
anvisningsskyltar med max 30 km/tim och även kompletterat med 2 extra från hamnen och
badet. Varningsskyltar för gupp på Hamnvägen har också bytts ut.



Gräskanterna blev slagna söndagen före midsommar ung. som vi brukar. Vi slog även vägen
upp till Hällekisvägen.
Sture har varit och kört med röjsågen runt korsningen till Hällekisvägen. Vi har även röjt
undan några buskar där.  För att få bättre sikt naturligtvis. Trafikverket slår för sent tycker vi.
Även utmed räcket i Hamnbacken har vi handröjt lite gräs och sly.
Våra kära får har ju också kommit. I år är det 32 st fjolårstackor.  De kommer från
Hangelösa och ägarna heter Mattias o Jenny Nilsson. 070-4493053 (076-9279072). Det är
Götene Kommun som sköter vattningen och även att stängslet är ok. Gräset under stängslet
måste också slås för att elen skall fungera.
Håll gärna ett vakande öga på dem när ni går förbi. Om något verkar fel kontakta ägarna.
Spara deras tel.nr så ni har det tillhands vid behov.
Nyligen uppmärksammade en liten flicka att ett får var lite skadat och därför kontaktade vi
ägarna. Det visade sig att det haltade men det var inget allvarligt. Det händer tydligen ibland.

Om det är något problem som berör vårt område och ni vill påtala detta för Götene Kommun
ring Medborgarkontoret tfn. 0511-59307 eller växeln 0511-386000.

Hittills i år har två fastigheter bytt ägar, nya ägare är:
Hasselvägen 9, Katrin Kossel, Christian Kossel
Rävstigen 9, Lars o Boel Pettersson

och vi hälsar dom naturligtvis väldigt välkomna.

Återigen,
Ni som hjälper till att röja nedfallna träd, släpar ris, 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.

Trots allt som nu händer överallt i vår värld, njut av sommaren gärna här i Blomberg. Vårt
lilla paradis vid foten av det blommande berget Kinnekulle i hjärtat av Sverige.
Nu går det mot ljusare tider när alla snart också fått sin andra spruta.

Kom ihåg:
Glöm ej att meddela förändringar (namn, tel.nr, adress, email, etc.) till styrelsen. Viktigt därför att vi
måste hålla vårt medlemsregister aktuellt.

Gå gärna in på vår hemsida någon gång då och då för att kolla läget. Där står det mesta vi
informerat om: www.blombergsvillastad.se

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

http://www.blombergsvillastad.se
mailto:blombergsvillastad@gmail.com


Förslag för parkeringen vid badplatsen:


