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Sommarvattnet 
En hel del diskussioner och kritik mot att sommarvattnet ännu ej är påsatt har skett både på 
facebook och via sms till styrelsen. 
Orsaken till att vatten inte satts på är att det fortfarande varit flera minusgrader på nätterna. 
Vissa nätter har det varit minusgrader flera timmar. 
Tappkranarna är dyra och förra året frös några vilket gör att våra ”vattenmän” som gör ett 
fantastiskt arbete inte vågat sätta igång sommarvattnet.  
Förhoppningsvis kan sommarvattnet sättas på inom kort.   
Vatten finns att hämta på norra toaletten, föreningshusets toalett samt i tvättstugan. 
 

Vårmöte och städdag den 8 maj 
Inställt även i år pga. läget. Vi hoppas vi kan återkomma med nytt datum när  
restriktionerna lättar. 
 

Årsmötet 
Genomfördes med poströstning. 41 röster kom in och samtliga av styrelsen och  
valberedningen förslag godkändes. 
 

Ny styrelse 
Ordförande   Svante Bylund 
V ordförande                      Cicki Johansson 
Kassör  Gunnar Wahlsten 
Sekreterare  Eva Sjöstrand 
Ledamot  Nabaz Moheden 
Suppleant  Staffan Björe  
Suppleant  Görel Holby 
 

Byggansvarig 
Ny byggansvarig efter Tomas Lovehed är Staffan Björe, Kolonivägen 15,  
tel. 070-312 62 29 eller staffan.bjore@gmail.com. Han 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 Staffan. 
 

Samtliga funktionärer med kontaktuppgifter finns nu på anslagstavlorna 
 

Information nya kolonister 
den 19 maj är uppskjuten. Nytt datum återkommer vi om. 
 
 
 

http://www.biskopsangen.se/


                
___________________________________________________________________ 

www.biskopsangen.se       gilla oss på facebook 

Månadsinformation Maj 2021 
 
   

2 
 

Boule  
Boulegänget spelar boule måndagar och torsdagar bakom föreningshuset.  
Du som vill börja spela boule är välkommen kl. 18.00.  
De börjar spela i mitten av maj. Ingen föranmälan behövs.  
De håller Coronaavstånd och stannar hemma om de är sjuka. 
Har du frågor kontakta Bo Ericsson 070-584 53 00 eller Bo Wretman 070-256 11 72 
 

Syn 
Synen kommer att gå av stapeln måndagen efter midsommar den 28 juni.  

 

Vägarna  
Sladdning av vägarna kommer att ske inom kort. Fyll därför i potthålen 
 

Information från Västerås Stad 
Mätningar av markrörelser närmast åkanten. 
Det sitter ett flertal mätpunkter på hus, andra konstruktioner och i marken, och dessa mäts 
ca 2ggr om året, för att skaffa data om ev. markrörelser och storlek på dem. Det har visat sig 
att vid några enstaka mätpunkter rör sig marken något, tomt 59–61, lite påskyndat av erosion 
i ån pga. vattenströmning, bearbetningar av mark och borttagande av växtlighet där rötterna 
försvinner som armerar den branta slänten ner i ån. Inga rörelser eller sättningar på hus har 
visat sig i mätningarna. Det som händer framöver är att mätningarna kommer fortgå samt att 
kommunen äskar pengar för en geoteknisk utredning under 2021 där vi kommer ta några 
borrprover i marken närmast ån för att kunna göra stabiliseringsberäkningar bla. Dessa borr-
ningar i mark kommer förmodligen att ske från vattnet och flottar, men vi återkommer med 
mer info när vi vet omfattning och tidpunkt. Visar det sig i utredningen att någon åtgärd kan 
komma att behöva göras för att bromsa rörelserna eller förstärka tex strandkant eller slänt, 
kommer det arbetet utföras när utredningen påvisar behovet, tex 2022 om så är fallet, men 
inget som vi kan informera om idag då det fortfarande är okänt. Tills vidare pågår mätningar 
bara, och kommande geoteknisk utredning kommer att informeras om i god tid före utföran-
det. 
 
På förekommen anledning har Västerås Stad begärt att alla frågor om detta ska ske 
genom vår ordförande Svante Bylund. Har du några frågor kontakta Svante på tel. 070-
873 23 09 eller svante.bylund@hotmail.com.  
Kontakta inte kommunen. 
 

Styrelsen  
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