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Råttor på området
Som meddelats tidigare, finns det både råttor, modell större, och möss på området.
Får de ingenting att äta, så försvinner de. Se därför till att ni inte lägger ut matrester
direkt i komposten. Kompostbehållaren skall vara helt sluten om ni vill kompostera
matrester. Mat till fåglarna äter de också gärna. Får ni problem, så ta kontakt med
ditt försäkringsbolag. Ofta finns en skadedjursdel på hemförsäkringen.
Studiebesök Hälla.
Vill bara påminna om studiebesöket på Hälla Koloniförening. Den 18 juli klockan 1800
är vi välkomna för en rundvandring. Samling vid deras föreningshus.
100-årsjubiléet.
Planeringsgruppen fortsätter sitt arbete. Den kommer att begära att få hjälp av
frivilliga, med servering med mera, nästa år.
Bilder från förr.
Vi har tänkt att i föreningshuset ha ett bildspel då vi firar våra 100 år, med bilder från
området och från de senaste 100 åren. Så har ni sådana bilder, ta kontakt med Björn
Qvarfort antingen per telefon eller mail bjorn.qvarfort@hotmail.se. Björn har en bra
scanner och kan på så vis överföra era pappers- eller filmbilder till digitalt format, om
ni vill låna ut dem. Givetvis får ni tillbaka bilderna även i digital form. Alla bilder är
välkomna.
Årets syn.
Genomfördes den 26 juni. Några anmärkningar blev det och berörda har fått brev sig
tillsända. Det allmänna omdömet var dock att ni sköter era lotter bra.
Kraftledningar
Under kraftledningarna som går över området mot kyrkogården, växer det träd.
Dessa är nu så höga att de behöver beskäras. Det kommer alltså att dyka upp
underhållspersonal som ordnar till detta.
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Telefonledningarna.
Flera av berörda har tagit bort sina telefonledningar, men det finns några kvar. När
alla berörda, tagit ner ledningarna meddelar vi med som ansvarar för stolparna, så
kommer de och tar bort dem.
Fester med mera under sommaren.
Lördagen den
15 juli har Fritidsklubben en Pubafton
Lördagen den
5 augusti har festkommittén en Pubafton
Lördagen den 26 augusti hålls den traditionella Ljusfesten. Börja redan nu förbereda
för en strålande ljusfest, så att vi kan hålla traditionen vid liv.
Boule
Årets Boule-tävling mellan Biskopsängen, Gränsta och Hälla är avgjord. Biskopsängen
stod som klar segrare. Gränsta blev tvåa och Hälla trea.
Conny Andersson, Hälla och tävlingsledare, förärade oss en fin statyett.
Den avgörande omgången, Gränsta-Biskopsängen, spelades 20/5 där våra spelare,
Eva Dahlgren, Kjell Olsson och Bo Wretman gjorde en heroisk insats och vann med
utklassningssiffrorna 13-0, 13-3.
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