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Städdagen den 12 juni 

På städdagen ställde många upp och rensade ogräs, städade tvättstugan, fixade delar av 
panelen på föreningshuset, oljade in möbler och de ”gamla” bänkarna som ska tillföras 
bryggan vid föreningshuset. 

Vid norra toaletthuset börjades det redan på fredagen. Vi var ca 40 kolonister som ställde 
upp. Föreningen bjöd på korv från grillen inkl. läsk. 

Vi hade tur med vädret. Regnet började när sista korven serverades. 

 

Vägarna 
Nyligen skrapades våra vägar och blev nästan gropfria. När groparna försvann ökade även 
hastigheten på vägarna. (Detta gäller både bilister och cyklister) 
Det är varje kolonists ansvar att Informera de som kör för fort.  
Olycksrisken är stor förutom att det dammar när hastigheten ökar. 
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. 

 
Syn 28 juni 
Första synen kommer att gå av stapeln måndagen efter midsommar, alltså den 28 juni. Det 
vi kommer att bedöma extra noga är: 
Hur ser vägarna ut. Finns det för mycket ogräs, finns det för djupa gropar. 

Vattugångarna. Är dessa fria, så att man obehindrat kan gå ner där. 

Uthängande träd och buskar. Träd och/eller buskar får inte gå utanför staket eller annan 

begränsning av lotten mot vägen. Observera att detta gäller upp till 3 meter över vägytan. 
Vägen skall också ha en bredd på minst 3 meter. 

Lottens skötsel. Vi kommer också att bedöma om kolonilotten är välskött, eller inte. 

Andra avvikelser. Det kan förekomma avvikelser från ordningsföreskrifterna eller  

arrendeav talet. Dessa kommer också att bedömas. 
 
Föreningshuset 
Ommålning av föreningshuset är nu slutförd. Fasaden inkl. dörrar och grund har fått ny färg.    
Aros Måleri har utfört arbetet.  
Aktiviteter  
Den 8 augusti ställer kolonister på Biskopsängen ut sin konst på väggarna runt   
föreningshuset. Så gjordes även förra året. Mellan kl. 11-15 pågår utställningen 
Ansvarig är Anna Lönnroos-Lanzarin. Du som inte anmält att du vill visa dina alster kontakta 
Anna på tel. nr 070-654 46 62. 
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Information nya kolonister kommer att ske den 8 juli. Separat inbjudan har skickats ut.  
 
Boule Boulegänget spelar måndagar och torsdagar kl. 18:00. De välkomnar fler att börja.  
Ingen föranmälan. Vid frågor kontakta Bosse Wretman tfn nr 070-256 11 72 eller Bo Ericsson 
tfn nr 070-584 53 00   
 

Loppis i trädgårdarna har det varit två ggr under våren/försommaren. Bägge mycket välbesökta 
och uppskattade. 

 
Pubafton 31 juli och ljusfesten den 28 augusti Hoppas vi kunna genomföra som 
planerat. Om detta får vi återkomma. Allt beroende på pandemin. 
 
Information ang. markrörelserna vid åtomterna från Västerås kommun. 
Vi har mätt markrörelserna några år vid ett flertal punkter i området, både mark och hus, samt 
mätt in botten och slänter ner mot ån för att få en helhetsbild över vad som händer och var, 
samt ge förutsättningar för fortsatt utredning. 
I nästa fas kommer vi nu borra för en geoteknisk undersökning där vi ser hur marken ser ut ner 
till fast botten, dvs lerlager, typ av lera, jord, morän mm och tjocklekar på lagren.  
Firman som borrar kommer använda handhållna maskiner som förr i tiden, mest för att göra så 
lite åverkan som möjligt och enkelt att förflytta sig mellan tomterna, så inga bandburna 
maskiner som lämnar spår efter sig. 
De borrar på 7st punkter på tomterna 57-3 både ner mot ån och i linje framför husen, det låter 
naturligtvis lite medan de borrar och det som syns efter arbetet är bara ett litet hål, ca 10cm i 
diameter, som vi fyller igen. 
Dessa borrpunkter är utmärkta med stakkäppar nu plus att de har haft kabelvisning i området 
närmast för att påvisa var alla ledningar i mark ligger. 
Resultatet från borrningarna kommer sen att vara underlag för geotekniska beräkningar och ta 
fram eventuella åtgärdsförslag om något skall göras för att stärka upp marken eller slänter ner 
mot ån tex. 
Västerås Stad återkommer sedan, troligtvis i augusti, med en information om fortsatt arbete 
och eventuella åtgärder och när de ska utföras i så fall.  
Eventuella åtgärder kommer att planeras i god tid före utförandet tillsammans med föreningen 
och kommer utföras troligen under en höst/vinter från vattnet, oavsett om det blir 2021/22 
eller senare. 
 
 

Styrelsen vill även passa på att önskar er alla en riktigt härlig 
midsommar. 
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