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Årsmötet kommer att genomföras genom poströstning. Handlingar för detta är 
utskickade per mail till de som angett mailadress samt per post till övriga. 
Sista dag för röstning är den 23 april. Din röst kan skickas till  
info@biskopsangen.se eller till Gunnar Wahlsten, Langenbergsgatan 5, 722 17 
Västerås. 
Du behöver inte använda medskickad blankett utan skicka bara ett mail eller 
meddela per post hur du vill rösta. Glöm ej att meddela namn, adress på  
Biskopsängen samt lottnr. 
 
Sommarvattnet 
sätts på inom kort. De kalla nätterna med minusgrader gör att vi avvaktar. 
 
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.  
 
Städdagen 8 maj 
Betr. städdagen ber vi att få återkomma om vi kan genomföra den som planerat. 
Osäkert läge f.n. pga. restriktionerna. 
 
Sopkärlen  
öppnas till helgen 30 april. Första tömningen av VAFAB är 6 maj.   
När du ska slänga sopor glöm ej att ta med ”toanyckeln”. Den behövs för att 
öppna luckan. 
 
Vägarna 
Inom den närmaste tiden kommer vägarna att sladdas. Fyll därför potthålen. Om du 
inte själv har möjlighet be om hjälp av din granne. 
 
Underhåll 
Under våren kommer hela föreningshuset att målas om. Anbud har inkommit och 
kommer att utföras av Aros Måleri AB. Om vädret tillåter så kommer detta att ske 
första veckorna i maj. 
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Byggansvarig 
Tomas Lovehed Kolonivägen 51 tel. 070-541 42 20 e-mail lovehed56@gmail.com tar 
emot bygglovsansökningar. 
Innan du påbörjar en byggnation läs först byggreglerna och sök bygglov innan du  
påbörjar bygget. Gäller även om du ska riva och bygga nytt på samma ställe.  
Är du osäker vad som gäller kontakta Tomas. 
 
Bästa Biskopsängen  
är en ny Facebook sida startad av Åsa Lindberg. Den är för alla Biskopsängens  
kolonister. Syftet är att det ska vara en plattform att utbyta erfarenheter, tips och råd 
på vårt område. Det kan vara att förmedla fröer och plantor, ge bort den gamla  
kökssoffan i stället för återbruket mm. Sidan sköts helt av Åsa. Om du går in och gil-
lar sidan så kan blir du även medlem när Åsa har godkänt dig. Du måste vara kolo-
nist på Biskopsängen för att bli medlem i gruppen. 
 
Inbrott 
Vi har på Biskopsängen haft många inbrott under senaste veckorna. Förrådsdörrar 
har brutits upp men väldigt lite har stulits. Verkar bara vara ute att förstöra.  
Det är Kolonivägen som är värst drabbad men även Paviljongvägen och Åvägarna 
har haft påhälsningar. 
 
Toaletterna 
Föreningshusets toaletter, tvättstuga samt duschar är öppna samt norra toaletthuset 
Södra toaletthuset öppnas 13 maj. 
 
 
 
Styrelsen 
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