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Månadsinformation April 2016 
 
Årsmötet 
Nu är årsmötet avhållet. In i styrelsen valdes några ledamöter så nu består den av: 
Ordförande Björn Qvarfort   
Kassör Gunnar Wahlsten 
V ordf Mona Holmgren 
sekreterare Björn Revenäs 
V sekr Ewa Wester  
suppleant Kristina Jörnlind 
suppleant        Siv-Gun Högström  
En lista på övriga förtroendevalda sätts upp på anslagstavlorna 
 
Årsavgiften 
Årsmötet beslöt också att föreningen tar ut en avgift på 250 kr om inte årsavgiften betalas senast 30 
april och det gäller från i år.  
 
Frågor från höstmötet som styrelsen skulle utreda och ge förslag till togs upp: 
 
Beslut: Någon ändring av körriktningen på vägarna görs inte 
 
Beslut: De vattugångar ner mot Svartån som är förbyggda skall öppnas om omständigheterna kräver 
detta. De byggnader som finns får vara kvar, men de får inte byggas om. 
 
Beslut: Det extra vattenledningar som finns inkopplade på några färskvattenledningar skall tas 
bort. 
 
Sommarvatten är nu påsatt 
 
Valborg 
Firar vi med en liten brasa, någonting att äta och någonting att dricka i lokalen. Välkomna 
 
Boulesäsongen 
Börjar den 18 april och träning varje måndag och torsdag kl 18.00. Mer information om b 
Bouleturneringen och Gränsta Open finns på vår hemsida och på anslagstavlorna. 
Golf 
Det har framkommit önskemål om att vi ska anordna ett klubbmästerskap i golf och även anordna en 
golfturnering för de som spelar golf. Ni som är golfare och är intresserade av att vi ordnar ett golf KM 
alternativt en golfturnering hör då av dig till Gunnar Wahlsten  
tel. 070-680 16 32 eller skicka ett mail till gunnar.wahlsten@f-komp.se.  
Om intresse finns måste vi också ha några som är intresserade av att arrangera detta.  
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Grannsamverkan 
Sonia Kämpenberg, Nils-Gustaf Johansson och Sonja Rygren är med i Grannsamverkan och vurmar 
för detta på Biskopsängen. Som medlem får man direktinformation från polisen om eventuella 
kriminella aktiviteter i sitt närområde. För oss på Biskopsängen innebär Grannsamverkan att vi 
meddelar polisen och varandra om det finns spår av olagliga aktiviteter. Dessutom vill styrelsen att ni 
anmäler alla inbrott och skadegörelser till Gunnar Wahlsten 070-680 16 32 eller mail 
gunnar.wahlsten@f-komp.se. Detta oavsett om anmälan till polisen gjorts eller ej. 

Ombyggnaden 
av toaletterna och duscharna i föreningshuset är genomförda och klara.  Styrelsen har tagit in 
offerter även på södra och norra toaletterna men har inte beslutat om och när detta ska sättas igång. 
Ekonomin för avgöra detta.  
 
Vårmöte, städdag 
Har vi lördagen den 7 maj kl 1100. Samling vid lokalen.  
 
Containrarna 
På plats onsdag den 4 maj, tas bort måndag 8 maj. Vi kollar upp om någon container är full redan på 
torsdag den 5. Då kan vi beställa nya på fredag. OBS. Kom ihåg att det måste gå att dra över 
presenningen på de containrar som har en sån. Fyller ni för mycket hämtas inte containern, utan vi 
får rätta till det själva och betala för en extra container. 
Containrar kommer att stå vid södra infarten, vid föreningshuset samt vid norra infarten. 
 
Biologisk mångfald 
" Skapa biologisk mångfald och goda odlingsförutsättningar i trädgården" är en föreläsning som 
Vuxenskolan arrangerar tillsammans med oss den . Mer information kommer att finnas på hemsidan 
och med i utskicket. 3 maj 1730 i vår föreningslokal går detta av stapeln 
 
Vallby 
Vi kommer att fortsätta samarbetet med Vallby i år också. Det kommer att finnas lite skrivet material 
om koloniverksamheten i Västerås och om koloniverksamheten i övrigt, som våra guider kan 
använda. Som guide får ni också en muntlig genomgång om stugans och kolonilottens historia och 
innehåll. Anmälan till Karina eller Björn nedan 
 
 
 1000 Trädgårdar. 
Vi har anmält föreningen till Öppen Trädgård, söndagen den 3 juli 1000-1700.  
 
Anmälningar till  Karina Stenman 073 152 31 73  
 karina.stenman@hotmail.com  
Eller  Björn Qvarfort 070 328 60 31  
 bjorn.qvarfort@hotmail.com  
 
Ni får då en liten Svensk flagga att sätta upp vid porten. Denna visar besökare att här får man gå in 
och titta. 
 
Styrelsen 
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