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Välkommen till ett nytt nummer av Gessie Villastads Infoblad! 
 

Styrelsen vill här informera boende om saker och aktiviteter som berör vårt område 
på ett eller annat sätt. 

 
Informationsbladet finns också att hämta på vår hemsida. 

 
 

STYRELSEN INFORMERAR 

 
Då har avstampet för 2015 startat, vi vill passa på att önska alla medlemmar en god fortsättning på                  
året. Styrelsen hade sitt första möte den 11 januari och började därmed sitt planerande inför årsmötet                
som kommer att hållas i april. Eventuella motioner som Ni vill lägga fram skall vara styrelsen                
tillhanda senast den 28 februari. Styrelsen har redan sen förra årsmötet 2 st motioner under               
behandling gällande allén och björkar på grönområdet. 
 
Kommunens planer med cykelvägen är äntligen klara och planerad byggstart är nu i vår, och               
entreprenören skall ha färdigställt den senast i augusti, se mer information på hemsidan under              
nyheter.  
 
Information som styrelsen fått från Vesab är att fiberdragning kommer göras i samband med              
byggnation utav cykelbanan och installation inne i Villastaden kommer antagligen att ske under             
hösten.  
 
Storgatan har skiftat namn till Allégatan, nya gatuskyltar är redan uppsatta och områdestavlan vid              
infarten kommer att uppdateras inom kort. 
 
Vi har en ny övergiven bil som står nere vid båthuset, polis och kommun är informerade och vi får                   
hoppas att kommunen löser även denna bil till oss. 
 
Eon kommer att lägga en ny matarkabel från Gessievägen och in till vår elcentral vid gula huset på                  
gröningen. Man kommer att gå in på höger sida i infarten och sen gräva över Ringvägen och trycka                  
den under Allégatan så att den nya asfalten inte skadas. Exakt när detta sker vet vi inte ännu. 
 
Vi skulle behöva någon som vill ta över och sköta om Gula huset med uthyrning och allt vad det                   
innebär nu när Helen efter många år vill lämna över. Vi behöver någon som kan ta över från                  
april/maj. Hör av Er till styrelsen. 

 
 
 
 
 

KOMMANDE AKTIVITETER 

 
 

  



Årsstämma 2015 - Datum: 16 april - Start: 19.00 
 
Vårstäddagen är i år planerad till söndagen den 26 april med start kl. 10.00. Vidare information                
kommer att publiceras i senare. 
 
 

 
 

ALLMÄNT 

 
Parkering 
Tänk på att inte parkera så att det ställer till problem för grannen att komma ut och in på sin uppfart.                     
Försök att i möjligaste mån parkera inne på egen uppfart. Några medlemmar har påtalat att det finns                 
bilar som bara står, det är 24 timmars regeln som gäller på gatorna i vårt område. Ber vederbörande                  
att flytta dessa bilar.  

 
Återvinningsstation 
Denna är inte helt klar ännu då man lovat att tidningstunnorna skall försvinna, man har nog inte haft                  
helt klart för sig från kommunens sida då man påbörjat detta arbete. 
 
Vintern 
Vintern lär komma och så gör säkert också snön. 
Gert (vår snöröjare) har påtalat att vissa träd och buskar hänger ut över gatan och dessa slår i hans                   
traktor då han plogar. Detta drabbar även andra stora fordon i området. Man bör ha en fri höjd om                   
minst 4m så att träd/buskar inte går i fordonen. 
Gert ser gärna att så lite bilar som möjligt står på gatorna. 
 
Hundar 
Det har kommit in klagomål på hundar som springer lösa. Vill bara påminna om att det är                 
koppeltvång för alla hundar inom området. 
 
Billister, cyklister och gående på Gessievägen 
Vi har fått in rapporter om nära olyckor på Gessievägen pga att människor inte bär reflexer eller har                  
fungerande lampor på sina cyklar vilket innebär att man inte ser individen på tillräckligt långt               
avstånd. Med tanke på att Gessievägen är smal så kan en olycka lätt hända om man t ex. får mötande                    
trafik samtidigt som någon är ute och går eller cyklar. Vi ber därför alla som är ute och kör på                    
småtimmarna eller under den mörkare delen av året att vara extra försiktiga. Sen ber vi alla Er som                  
är ute och går eller cyklar att tänka på att Ni bör synas rejält, så på med reflexerna och kolla över                     
Era lampor till cyklarna. Låt oss klara oss fram till dess att vår efterlängtade cykelbana är färdig.  
 

 
Hälsningar Styrelsen 

  


