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Vårmöte och städdag 
Fick vi tyvärr ställa in pga. Coronapandemin, dock har några kolonister ställt upp och   
städat föreningshusets kök och gjort inventering av porslin. Fönstren kommer inom 
kort att tvättas på både ut och insidan.  
Plantering av blommor framför föreningshuset samt vid norra och södra toaletthusen 
har också utförts. 
Tack till er som ställer upp för vårt fina Biskopsängen. 
 
Vi behöver ytterligare hjälp och då med ogräset runt föreningshuset samt att olja in 

bänkarna vid föreningshuset och trappen ned till damernas duschrum. 

Några som är villiga att hjälpa till kontakta föreningens ordförande Lennart Östman 

tel. 070-755 22 54 
 
Årsmötet 
Har ju som bekant skjutits upp. Vi hoppas vi kan genomföra det den 23 augusti.  
Vi återkommer med mer information. 
 
Loppis 
Fritidsklubben kommer i år inte att arrangera loppis. Dock kommer det att bli loppis i 
några trädgårdar den 28 juni mellan kl. 11-15. Boka in det.  
 
Pubafton 
Vi vet ännu inte om Fritidsklubbens pubafton kan genomföras den 11 juli.  
Detsamma gäller festkommitténs pubafton den 1 augusti och ljusfesten  
den 29 augusti. 
Vi har ju tyvärr tvingats ställa in flera av våra planerade aktiviteter i år. 
Återkommer när mer information finns. Osäkert om det går att genomföra.  
 
Gökotta den 16 juni 
Om det går att genomföra den kommer fritidsklubben att meddela detta på  
föreningens anslagstavlor.  
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Att teckna/måla tillsammans. 
Räknar vi dock med att genomföra. Det blir en fortsättning på den populära  
aktiviteten även i sommar. 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. 14:00. Det är bara att komma. 
Start söndagen den 24 maj. 
 
 
Boule  
Boulegänget spelar boule måndagar och torsdagar bakom föreningshuset.  
Du som ännu ej anslutit är välkommen kl. 18.00. Ingen föranmälan behövs.  
De håller Coronaavstånd och stannar hemma om de är sjuka. 
Började måndagen den 18 maj. 
 
 
Brandinformation 
Den 11 juni är inställd. 
 
Byggansvarig 
Tomas Lovehed Kolonivägen 51 tel.  070-541 42 20  e-mail lovehed56@gmail.com 
tar emot bygglovsansökningar. 
Innan du påbörjar en byggnation läs först byggreglerna och sök bygglov innan du  
påbörjar bygget. Gäller även om du ska riva. Är du osäker vad som gäller kontakta  
Tomas. 
 
Syn 
Synen kommer att gå av stapeln måndagen efter midsommar, alltså den 22 juni.  

 
Vägarna 
Vi vädjar till att ni håller hastigheten på våra vägar. Detta gäller självklart även cyklis-
ter.  Max 15km/tim är tillåtet. Det är allt för många som inte kan hålla hastigheten.  
Det finns kolonister med elcyklar som kör alldeles för fort. Tänk er för! Vi vill inte att 
det ska hända en olycka. Det har varit nära några gånger.  
Respektera att alla vägar är enkelriktade. Det finns en orsak till att så är fallet.  
Allt för många kör mot enkelriktningen. 
 
Styrelsen  
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