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Årsmötet genomfördes som planerat den 10 april med Helena Westerling från 
Koloniträdgårdsförbundet som ordförande för mötet. Mötet var välbesökt trots 
vädret.  
 
Styrelsen det kommande året är 
Ordf.  Svante Bylund    Kolonivägen 23 
Kassör  Bengt Wallin Kolonivägen 43 
V ordf.  Cicki Johansson Övre Åvägen 8  
Sekr.  Eva Sjöstrand Nedre Åvägen 46 
Ledamot  Nabaz Moheden Övre Åvägen 36 
Suppleant  Görel Holby Nedre Åvägen 35 
Suppleant  Staffan Björe   Kolonivägen 15 

också byggansvarig 
 
Mötet beslutade att höja medlemsavgiften med 500kr till 4.250kr från 2023. 
Mötet beslutade även att höja inträdesavgiften med 1.000kr till 6.000kr. Detta 
ska gälla omgående. 
 
Övriga valda funktionärer anslås på anslagstavlorna inom kort. 
 
Sommarvattnet 
sätts på inom kort. De kalla nätterna med minusgrader gör att vi avvaktar. 
 
Städdagen och vårmöte den 7 maj 
Kl. 11.00 träffas vi i föreningshuset för en kort information innan städningen börjar. 
 
Sopkärlen  
öppnas till helgen 30 april. Första tömningen av VAFAB är 5 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 snarast. 
Om du inte själv har möjlighet be om hjälp av din granne. 
 
Toaletterna 
Föreningshusets toaletter, tvättstuga samt duschar är öppna. Övriga öppnas inom 
kort. 
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Byggansvarig 
Staffan Björe Kolonivägen 15 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 Staffan. Han nås på tel. 070-312 62 29 eller  
e-mail staffan.bjore@gmail.com 
 
Bästa Biskopsängen  
är en Facebook sida som startades av Åsa Lindberg för ett par år sedan. Den är end-
ast till för 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 gillar sidan så 
kan blir du även medlem när Åsa har godkänt dig. Du måste vara kolonist på Bis-
kopsängen för att bli medlem i gruppen.  
 
Inbrott 
Vi har även i år haft ett antal inbrott i förråd de senaste veckorna.  
Förrådsdörrar har brutits upp men väldigt lite har stulits. De verkar bara vara ute att  
förstöra. Det är Kolonivägen som är värst drabbad.  
 
Föreningshuset 
Uthyrning av föreningshuset sköts av Sophie Elmén tel.  072-326 80 56  
e-mail sophieelmen@gmail.com 
Kontakta henne om du önskar hyra lokalen. 
 
Grävarbeten Övre Åvägen. 
Vattenläcka i norra toaletthuset gör att grävarbeten måste utföras på Övre Åvägen 
vilket kan leda till olägenheter.  
 
 
Styrelsen 
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