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Vägarna
Nyligen skrapades våra vägar och blev nästan gropfria. Dock har hastigheten både med cykel
och bil ökat vilket gör att det redan har bildats nya gropar efter regnen.
Dessa gropar måste fyllas igen och det är resp. kolonists ansvar enligt ordningsreglerna.
Alla måste hålla hastigheten. Det gäller cyklister, mopedister och bilister. Informera de ni
bjuder in att hålla hastigheten. Vi vill inte att en olycka ska inträffa.
Glöm heller inte att fylla i potthålen.
Syn 24 juni
Första synen kommer att gå av stapeln måndagen efter midsommar, alltså den 24 juni. Det
vi kommer att bedöma extra noga är:
Uthängande träd, grenar och buskar samt höjden på dessa. Vägen skall också ha en bredd
på minst 3 meter.
Hur ser vägarna ut. Finns det för mycket ogräs, finns det för gropar/potthål?
För övrigt samma som tidigare år.
Sopkärlen
Vi har fått anmärkning på att i sopkärlen finns förpackningar modell större – kartonger mm
som inte får läggas där. Dessa måste lämnas på återbruken. Föreningen får betala extra för
överfulla kärl.
Besök
Lördag den 15 juni kommer Koloniträdgårdsförbundets region Örebro och besöker vårt
område. Vi kommer att informera om Biskopsängen och även visa vårt fina område för våra
besökare. Om ni undrar vilka som vandrar omkring i området så är det våra besökare.
Pubafton 1 juni
Trots tråkigt väder genomfördes pubaftonen på ett utmärkt sätt. Tack alla som kom och som
hjälpte till så att kvällen blev så trevlig.

___________________________________________________________________
www.biskopsangen.se

gilla oss på facebook

Månadsinformation

Juni 2019

Brandinformationen
Vid brandinformationen den 10 juni deltog 25 kolonister. Tomas Lovehed gjorde en mycket
bra presentation och vi fick många goda råd med oss. Tack Tomas för en bra och tänkvärd
kväll. Mycket uppskattat.

Aktiviteter juni och juli
Att teckna/måla tillsammans.
Detta är en aktivitet som pågår i sommar. Birgitta Ernlund och Anna Lönnroos Lanzarin håller
i det hela. Det finns inga krav på förkunskaper, utan alla som vill teckna/måla är välkomna.
Sammankomsterna i föreningshuset på söndagar kl. 15.00. Det är bara att komma.
Boule
Boulegänget spelar måndagar och torsdagar kl. 18:00. De välkomnar fler att börja. Kontakta
Sonia Kämpenberg 076-306 73 27 eller sonia.kampenberg@hotmail.com om du har några
frågor.
Gökotta
Söndag 16 juni anordnar fritidsklubben Gökotta. Mer information – se anslagstavlorna
Pubafton
Fritidsklubben anordnar nästa pubafton den 13 juli kl. 20.00. Mer information – se anslagstavlorna
Festkommittén kommer den 3 augusti att anordna ytterligare en pubafton. Boka in kvällen.
Loppis Lördag den 6 juli har några kolonister på Nedre Åvägen och Kolonivägen loppis i sina
trädgårdar.
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