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Hej på er alla medlemmar

Nu är det äntligen sommar igen.

I maj höll vi vårt årsmöte i Källby pastoratsgård. Mycket dålig uppslutning tyvärr. Jag tror vi var 31
st. Vi som var där, styrelsen plus några intresserade medlemmar klarade av årsmötet och avslutade
med trevlig samvaro med kaffe och smörgås. Ni har alla fått ut årsmötesprotokollet på mail. Det
finns också på vår hemsida och även uppsatt på informationstavlan.

Vi informerade på mötet att det är 50 år sedan vår förening bildades och att vi ville uppmärksamma
detta med en jubileumsfest.
Ni har fått ut några mail om detta med bla intresseanmälan. Vi hoppas att anslutningen blir stor
naturligtvis. Ni har väl inte glömt att svara på mailet?
Har ni några bra förslag på aktiviteter så välkomnas detta väldigt mycket. Även lite hjälp med att
arrangera är tacksamt.

En annan sak som vi informerade om var att Götene kommun vill ha hjälp med bekämpningen av
invasiva växter i vårt område. Det är jättebalsaminen som man koncentrerar sig på och finns på ett
antal ställen här. Kommunen har en grupp som jobbar med detta på heltid och önskar vår hjälp i
området. Det var ett reportage i NLT för ett tag sedan och det var mycket balsamin som samlades
upp. Det är viktigt att den bekämpas vid rätt tidpunkt Juli-september för att motverka att plantorna
sätter frö. Nu är vi där.
Vi har haft ett möte på badparkeringen med ansvarig för bekämpningen.
Jättebalsaminen skall dras upp med rötterna. De lossnar ganska lätt. De är inte farliga men det kan
vara bra att ha handskar på sig och täckt klädsel.
Växterna samlas upp i stora plastsäckar som kommunen levererar. Säckarna skall tillslutas och inte
blandas med andra växter.
Säckarna slängs i container på badparkeringen. Om containern saknas lägg säckarna i gemensam
hög tills den är tillbaka.
Vi vädjar till alla att göra en insats för att bekämpa jättebalsaminen innan den tar över för mycket.
Bekämpningen kanske kommer att pågå flera år framöver.
Vi hoppas och tror att våra gatufogdar kan verka som samordnare och pådrivare för detta. Kolla var
balsaminen finns. Samla ihop ett gäng och gå ut och samla i säck. En gång, flera gånger. Vi behöver
se över hela vårt område. Även om den inte finns på min gata så kan vi hjälpa till någon annanstans.
Stora bestånd finns utefter Badvägen, vändplatsen Oxelvägen, vandringsleden bortom Lotsatorpet,
hamnvägen nedanför Rådjursstigen, bäcken mellan Rådjursstigen och Älgstigen, innan badet men
säkert också på fler ställen som ni själva hittar.
Mer Information om hur den bekämpas finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida,
naturvårdsverkets.se. Vi har även bifogat Länsstyrelsens utskick och lagt upp det på hemsidan.

Blombergs Båtsällskap har fått en förfrågan av yrkesfiskare från Karlsborg som vill börja fiska och
ha Blomberg som hemmahamn. Företaget heter Kultes gård. Det är fiske i småskalig verksamhet



med 1-2 båtar. (6 meters båtar ev. senare investera i en 12 m båt) Idag utgår de från Mövik på
kålland men har efter noggrann reserch kommit fram till att Blomberg är bättre logistiskt sett.
Tanken är att de använder den gamla stenpiren nedanför scoutstugan och ev. förlänger den något.
Bygger ett tak ung. 8m brett och 20 m långt med delvis öppna sidor och avslutar med kylhus och
toalett upp mot parkeringen. Framför detta anläggs också en grusplan där det idag är röjt för sly.
De landar med båtarna och lossar fisken till kylrum. Ingen förädling. Varje dag transporteras fisken
sedan till Karlsborg för förädling. 2-3 pickupbilar om dagen.
Eftersom Båtklubben arrenderar marken av Götene Kommun och Villastaden har de även
informerat oss.
Götene Kommen är positiva och även vi i styrelsen har inga invändningar eftersom det är en
småskalig verksamhet och inte kommer att öka belastningen på vår väg nämnvärt. Däremot kanske
det ger ett lyft till Båtklubben som kan dra fördel av verksamheten.
Tidplanen är att i höst ha en färdig plan vad som skall göras på plats, under och över vatten. Våren
2023 skicka handlingar till myndigheter. Byggnation startar hösten 2023.

I år är badparkering iordningställd med 31 nya platser. Uppmärkta platser för parkering och även
handikapparkeringar 2 st. Framkomligheten blir bättre även för utryckningsfordon. Vi hoppas att det
kommer räcka till med platser utan att ha en massa bilar på övriga vägar.

Vi vill också hälsa 2 nya medlemmar välkomna. Det är Älgstigen 20 som bytt ägare.
Hjärtligt välkomna till Blombergs Villastad, Niklas och Erika Bodin från Västra Frölunda.

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.

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
och telefon går naturligtvis också bra.
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