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Hej på er alla medlemmar 
 
Ja nu har denna vintern också gått och det är skönt att äntligen våren kommit. Det är tidigt. I år är 
det väldigt speciellt med tanke på coronaviruset som verkligen har ställt till det. Vi måste alla vara 
försiktiga och försöka undvika smittspridning. Alla måste ta sig en tankeställare och fundera vilka 
konsekvenser detta får och hur världen blir efter detta när det är över. 
Det har varit en lindrig vinter. Vägarna behövde bara skottas en gång tror jag med efterföljande 
sandning. Ett träd blåste ner och blockerade hamnbacken men det röjdes snabbt undan. 
Vattenflödet var ganska högt under några veckor men det funkade bra med avrinningen.  
Vattenståndet i Vänern har varit väldigt högt och är fortfarande ganska högt men sjunker. 
Grundvattennivån är återställd med marginal 
Sopning av Hamnbacken är gjord. 
 
Husbilar, motorcyklar och övriga turister kommer och ser sig om. 
Många kommer redan till badplatsen för att fika eller grilla. Några har redan tagit sitt första dopp. 
För er som har båt börjar det bli dags att lägga den i sjön. 
Våra kära husdjur fåren har kommit. I år är det 35 st fjolårstackor. De väger mellan 40-50 kg och 
äter upp sig några kilo på sommaren. 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. 
Ramslöken doftar och har också börjat blomma. Flera bilar stannar varje dag nedanför hamnbacken 
för att plocka bladen. 
Då måste det vara vår. 
  
Vägar: 

På södra området har vägarna grusats och saltats. På norra området endast saltats. Vi 
bedömde att de var i så bra kondition att det räckte med saltning. Det kom lite regn efter 
saltningen vilket är bra. 
Innan saltningen var det mycket torrt på vägarna och därför mycket damm när bilarna kör 
förbi. Tänk på att ju fler bilar och högre hastighet desto mer ryker det. När nu vägarna på 
södra området fått nytt grus och potthålorna är borta bör inte hastigheten öka för att vägen är 
jämn.  
Omläggning av slipers har gjorts vid järnvägsövergången.  

 
Grannsamverkan: 

När det gäller information från polismyndigheten, Elisabeth Oliv, har vi fått ett mailutskick 
som gått ut till våra kontaktombud på respektive gata. Hoppas att detta har skickats vidare 
till alla som skrev upp sig på maillistan. 
Till er som är med i grannsamverkans-appen, (33 st), som vi har gjort reklam för, har det 
också gått ut några meddelanden. Det är ett snabbt sätt att informera vad som händer på vårt 
område. Det är bara att ladda ner appen och anmäla sig. Men man måste ha ett mobilt 
bankid. 
 



Arbetsdag:  
Arbetsdagen som skulle varit i början av april i år blev som bekant inte av. Vi ställde in den 
pga coronaviruset. Se hemsidan om arbetsdag i coronatider. De som tillhör en riskgrupp 
skall absolut inte utsätta sig för någon risk.  
Men helt fantastiskt var att många ändå var ute den dagen och gjorde ett jättejobb. Andra 
gjorde ett jättejobb någon annan dag som passade dem. I år fanns det mycket ris att släpa 
ihop. Det känns bra att så många ställer upp på vårt område. 
Det ser ju mycket trevligare ut efteråt. 

 
Götene Kommun: 

Götene Skogsvårdsgrupp har jobbat med skogsvårdsplanen och gjort ett stort arbete som ni 
nog märkt. Vi har tidigare på hemsidan presenterat vilka jobb som skulle utföras. Nu till en 
början kan det se ut att man gått lite hårt fram men när växtligheten kommer igång tror jag 
det blir bra och vad jag förstår tycker de flesta så. Nu återstår att hämta resterande timmer 
och flisa allt ris som ligger samlat i högar. Det kommer säkert bli en del störningar i trafiken 
utefter Blombergsvägen och Hamnvägen när man flisar de högar som ligger där. De kan ej 
säga när de kommer men inom 2-4 veckor hoppas vi. 
Efter flisning blir det säkert en del pinnar kvar från högarna. Det vore trevligt om vi kan 
hjälpas åt att samla ihop resterna på ett bra sätt. 
Har ni förresten provat att gå den nygamla stigen mellan hamnen och badet. Om inte kan ni 
testa. 
Det finns en del enstaka trädstammar i varierande storlek som ligger kvar på de ytor som 
röjts. Tycker ni att det passar till brasved går det bra att hämta.

 
Häcken vid korsningen Ramslöksbacken (Stationsvägen) och Hamnvägen: 

Fastigheten har sålts på exekutiv auktion men försäljningen har överklagats. Vad som 
händer nu vet vi inte. Faktum kvarstår att häcken står kvar som förut. Kör försiktigt. 
 

Övrigt: 
Under våren kommer vi rensa och gräva en del av våra diken för att säkerställa bra 
vattenavrinning. Vilka arbeten det gäller har vi tidigare informerat om på hemsidan. 
 
Götene elförening har bytt våra elmätare. Det är ett lagkrav. De nya mätarna detekterar din 
elanvändning varje timme på dagen och skickar automatiskt denna information till Götene 
elförening. 
 
Som vi tidigare meddelat är årsmötet flyttat till 2020-08-15 i Pastoratsgården Källby. Vi 
hoppas att det går att genomföra men vi följer utvecklingen av Coronaviruset. 
 
Avläsningen av vattenmätare är gjord och eftersom debiteringslängden fastställs på årsmötet 
kommer räkningarna ej skickas ut förrän detta varit. Se hemsidan om arbetsdag i 
coronatider.  
 
 

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 njut av våren och sommaren gärna här i Blomberg. Vårt 
lilla paradis vid foten av det blommande berget Kinnekulle i hjärtat av Sverige. 



Om inte förr så träffas vi på årsmötet i augusti hoppas vi. 
 
 

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.  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  
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