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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 27 juni
Första synen kommer att gå av stapeln måndagen efter midsommar, alltså den 27 juni.
Det vikommer 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
arrendeavtalet. Dessa kommer också att bedömas.
Aktiviteter
Pubafton med italienskt tema den lördagen den 16 juli samt den traditionella ljusfesten
lördagen den 27 augusti.
Information nya kolonister kommer att ske den 17 augusti. Separat inbjudan kommer att
skickas ut till berörda kolonister.
Boule spelas måndagar och torsdagar kl. 17 – 18 nedanför föreningshuset.
Boulegänget välkomnar fler att börja spela
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 var den 29 maj och var mycket välbesökt. Nästa loppis blir den 2 juli
mellan klockan 11–15.
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Tvättstugan
Tvättstugan har funnits i många år och är väldigt uppskattad av Biskopsängens kolonister.
Avgiften är blygsamma 25 kr för max 4 timmar. Då kan man använda båda maskinerna.
Bokningen görs på lista i tvättstugan. Den är också grund för betalning av användandet.
Vi har upptäckt att det finns dom som tvättar och inte vare sig betalar eller skriver upp sig på
listan. Detta är inte OK. Därför vädjar styrelsen till samtliga som använder tvättstugan att boka
tiden och även betala för den tid den använts.

Vädjan till markägare: Ta bort invasiva växten. Artikel i VLT maj 2022.
Jättebalsaminen är vacker men förrädisk, och ställer till stora problem.
Den kan bli tre meter hög och blommar i lila, rosa eller vitt.
Jättebalsamin sprider sig snabbt genom att frukterna exploderar vid beröring och sprätter iväg
frön flera meter. Den kväver övrig vegetation, vilket leder till minskad artrikedom och matbrist
för pollinerande insekter. Men trots den snabba spridningen är den relativt lätt att bli av med
genom att dra upp eller bryta av växten.
”Vi vet att jättebalsamin finns på många platser och vill uppmana alla att ta bort den från sin
mark”
Mer information om invasiva växter finns på www.invasivaarter.nu

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