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Vårmöte och städdag
Vårmöte och städdag höll vi lördagen den 6 maj. Ett fyrtiotal kolonister deltog och gjorde ett
gott dagsverke. Tack alla för er insats.
Årsmötesprotokollet
Bifogas till de som har mail. Övriga kan rekvirera detta från Björn Qvarfort tel 070-328 60 31.
Pga nya personuppgiftslagen GDPR kommer protokollet inte att sättas upp i bastuduschen
som tidigare.
Farbror Grön
Alltså Johannes Wätterbäck bjöds in av Regionföreningen. Han pratade om stads- och pallkrageodling. Ett uppskattat föredrag och ca 50 personer deltog. Gästföreläsare blir något som
regionföreningen kommer att satsa på framgent.
Loppis
Blir det lördagen den 26 maj kl.11.00-15.00. Inlämning fredag 25 maj kl.16.00-18 anmälan till
Lasse och Gun tel 070 512 08 15. Ni som önskar ha loppis i er trädgårdar vänligen betala 50kr
till fritidsklubben. Fritidsklubben har utgifter för annonsering mm.
Pubafton
Festkommittén har skjutit på pubafton på valborg. Istället hålls den lördagen den 2 juni kl
2000. Vi serverar öl och vin, varmkorv och varma mackor. Dansmusiken står vi själva för.
Gökotta
söndag 10 juni kl.10.00 med grötfrukost. anmälan till Lasse och Gun senast den 5 juni
tel 070 5120815
Syn
Första synen kommer att gå av stapeln måndagen efter midsommar, alltså den 25 juni. Det vi
kommer att bedöma 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. Observera att om ni
bygger ett staket eller plank i vattugången, måste det finnas en grind eller annat som går att
öppna. Detta gäller alltså lotterna mot ån på Kolonivägen och Nedre Åvägen, samt området
mellan Övre och Nedre Åvägen.
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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.
Inbjudan till 100-årsjubileet den 11 augusti
Skickas ut om ett tag. Tanken är att ni som vill käka middag, betalar in avgiften till föreningen
i förskott och sedan fyller i en inträdesbiljett.
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 mig Björn Qvarfort
antingen per telefon eller mail bjorn.qvarfort@hotmail.se. Jag 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.
Att teckna/måla tillsammans.
Detta blir en aktivitet i sommar. Birgitta Ernlund och Anna Lönnroos Lanzarin kommer att
hålla i det hela. Det finns inga krav på förkunskaper, utan alla som vill teckna/måla är välkomna. Sammankomsterna i föreningshuset på söndagar kl 1400. Det är bara att komma.
Godkännande av personliga data
Ett 40-tal medlemmar har inte skickat in ”Godkännande av personliga data att införa i medlemsregistret för Biskopsängens koloniträdgårdsförening”. Föreningen måste ha ert skriftliga
godkännande. Om du har ”tappat bort” blanketten kontakta Gunnar.
Blanketten ska snarast skickas till Gunnar Wahlsten Langenbergsgatan 5 722 17 Västerås
Övrigt
Föreningshusets tak är nu renoverat och klart.
Lasse Engvall mfl har under våren arbetat med vår båt. Den är nu nymålad och ser nästan ny
ut. Bra jobbat. Sjösättning blir inom kort.
Åror och nycklar till båten finns i tvättstugan för den som vill låna den.
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