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Mitt i säsongen händer en hel del. Försöker med en sammanfattning. 

Tyvärr har vi pga. Coronapandemin tvingats ställa in nästan alla aktiviteter på  

Biskopsängen. Tråkigt men vi kommer igen nästa sommar. 
 
Synen 
Vi har haft syn och resultatet är att de flesta sköter sina lotter föredömligt.  

I år var det bättre än tidigare år. 

Dock är några häckar mot vägarna alldeles för höga. Enligt ordningsreglerna får endast  

lotterna inhägnas av låga staket, stängsel och häck – maximal höjd 1.20 meter. Dessutom får 

inte häckar eller friväxande buskar inkräkta på vägbanan eller annans tomt. 

Avsikten med vårt koloniområde är att både vi kolonister och våra besökare ska kunna se in 

på lotterna och njuta av våra trevliga trädgårdar. 

Brev har skickats till berörda. 

Grus 
Grus finns vid föreningshuset, norra och södra infarten.  
Gruset är i första hand till för att sköta om sin väghalva enligt ordningsföreskrifterna.  
Dock finns möjlighet att köpa grus till vattgångar och egna tomten.  
Då kostar gruset 25kr/skottkärra.  
Glöm ej att betala detta till föreningens bankgiro/swishkonto. 

Parkering 
Parkering framför föreningshuset är enbart tillåten för hyresgäster till föreningshuset. 
Ni som har gäster och inte får plats på tomten finns parkering vid fickan på Skultunavägen,  
under E18 bron samt vid kyrkogården.  
 

Sopkärlen 

Är enbart till för hushållssopor. Inget annat får slängas där. Kartonger och övriga  

skrymmande sopor ska ni själva transportera till återvinningen. Det förekommer att det 

slängs elartiklar och liknande, vilket är absolut förbjudet. När ni ändå åker hem varför slänga 

soporna i föreningens kärl när ni lika gärna kan slänga dem hemma.   

Det har flera gånger varit fullt i kärlen och då ställs soporna utanför behållarna till gagn för 

råttor/fåglar/djur som vi absolut inte vill ha på området. 

VAFAB ansvarar bara för tömning av kärlen. Det som står utanför tar dom inte hand om.  

http://www.biskopsangen.se/


                
___________________________________________________________________ 

www.biskopsangen.se       gilla oss på facebook 

Månadsinformation Juli 2020 
 
   

2 
 

 
Trädgårdsavfall 
På förekommen anledning vill vi påminna om att det är absolut förbjudet att kasta  
trädgårdsavfall i Svartån. Trädgårdsavfall ska komposteras eller köras till återvinningen.  
 

Vad händer under juli och augusti på området 

 

- Inställda aktiviteter är fritidsklubbens pubafton den 11 juli samt festkommitténs  
pubafton den 1 augusti och ljusfesten den 29 augusti. 

- Det uppskjutna årsmötet från april kommer att hållas utomhus framför föreningshu-
set den 23 augusti kl 15.00. Begränsning av antalet deltagare är en per lott. Möjlighet 
till poströstning kommer att ges. Mer information kommer att skickas per mail till er 
som har mailadress och per post till er som inte har mail. 

- Boulegänget har träning måndagar och torsdagar kl. 18.00 bakom föreningshuset. 
Det är bara att komma dit om du är intresserad av att delta. 

 

Trädgårdsloppiset helgen 27 – 28 juni blev en succé. Fint väder och många besökare och då 
särskilt på lördagen. Det blev mycket uppskattat. 

Grannsamverkans  
ansvariga Sonia Kämpenberg 076-306 73 27, Sonja Rygren 070-345 59 44 samt  
Christina Hydling 070-447 05 60 vill ha information om något otillbörligt händer på  
området. Skicka helst ett sms. 

 

Styrelsen 
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