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Årsmötet
Årsmötet hölls den 14 april och 71 röstberättigade deltog. Tillsammans var vi drygt 100 personer närvarande.
4 motioner behandlades
- Anlägga en ny boulebana vid grönområdet där före detta majstången står avslogs
- En tömningsplats för kemtoaletten vid norra toaletthuset avslogs
- Två motioner om föreningens medlemskap i koloniträdgårdsförbundet. Styrelsens förslag att låta årsmötet besluta om inledandet av en process att utträda ur förbundet
avslogs.
Vi har nu fått svar från Länsstyrelsen ang. vattenuttag för bevattning på Biskopsängen från
Svartån.
Våra kolonistugor omfattas av ett undantag från tillstånds-/anmälningsplikt enligt miljöbalken.
Användning av vatten för hushållsändamål, som t.ex. bevattning av trädgård huvudsakligen
avsett för eget behov omfattas av undantaget. Bevattning för eget behov innebär att bevattning av trädgårdsland mm är tillåten. Att vattna gräsmattor anses inte vara av eget behov.
Detta innebär att bevattning från ån är tillåten dock gäller detta inte gräsmattor.

Nya styrelsen 2019 består av:
Ordförande Lennart Östman
Ny ordförande efter Björn Qvarfort
Kassör
Gunnar Wahlsten
Sekreterare Svante Bylund
Vice ordf
Annelie Kullgren
Ledamot
Tomas Lovehed
Suppleant Eva Sjöstrand
Suppleant Görel Holby
Kontaktuppgifter till styrelsen kommer inom kort att anslås på anslagstavlorna

Sommarvattnet
Sommarvattnet är nu påsatt

Matrikel
Vi har gett ut medlemsmatrikel 2003, 2010 samt 2018 med samtliga kolonister under Biskopsängens drygt 100år. Ni som inte har köpt den senaste kontakta vår kassör Gunnar
Wahlsten Kolonivägen 62 A. Tel 070-680 16 32 Priset är 50kr.

Vårmöte och städdag
Vårmöte och städdag blir lördagen den 4 maj. Samling i föreningshuset kl 11.00. Vi börjar
med en presentation av styrelsen. Fortsätter med lite allmän information och fördelar ut arbetsuppgifter. Vi avslutar med kaffe/te och smörgås och en varmkorv. Medtag gärna krattor
och spadar.
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Containrar
Dessa ställs ut som i fjol. Det vill säga, på torsdagen den 2 maj ställs de ut. Är någon container sedan full på fredag morgon, byts den ut mot en tom. Ni som har möjlighet, använd
gärna torsdagen till att fylla containern, så att de som bara kan utnyttja helgen, får chansen
då. Försök packa ihop allt så mycket som möjligt. Är någon container överfull, måste vi beställa en till och flytta över från den överfulla. Detta kostar extra. Containrarna tas bort på
måndagen den 6 maj.
Sopkärlen
Öppnas till helgen 27–28 april. Första tömningen av VAFAB är den 2 maj

Att teckna/måla tillsammans.
Det blir en fortsättning på den populära aktiviteten i sommar. Birgitta Ernlund och Anna Lönnroos Lanzarin kommer att hålla i det hela. Det finns inga krav på förkunskaper, utan alla som
vill teckna/måla är välkomna. Sammankomsterna i föreningshuset på söndagar. Det är bara
att komma.
Första söndagen i juni är det premiär = 2 juni kl. 15.00.

Vägarna
Inom den närmaste tiden kommer vägarna att sladdas. Vill dock att ni fyller i potthålen för att
underlätta sladdningen. Håll även hastigheten max 15 km/tim

Loppis
Fritidsklubbens vårloppis är den 18 maj mellan kl. 11 – 16.
Inlämning fredag mellan 16 – 18.
Anmälan till Lasse eller Gun Johansson tel. 021-12 49 23, 076-465 84 41

Byggärenden
Ska tillsvidare skickas till vår nya ordförande Lennart Östman på e-mail
lennartostman14@gmail.com.
Ny byggansvarig efter Björn Qvarfort kommer att utses under våren.

Toaletterna
Föreningshusets toaletter, tvättstuga samt duschar är öppna. Likaså norra toaletthuset efter
renoveringen invändigt. Utvändig renovering kommer att slutföras under våren
Södra toaletthuset öppnar veckan efter påsk
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