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Vårmöte och städdag den 7 maj
Äntligen verkar det som att vi nu kan genomföra det som planerats. Lördagens
städdag var välbesökt trots vädret. Tack alla som ställer upp för vårt fina
Biskopsängen.
Vattnet och toaletthusen
Sommarvattnet är nu på och samtliga toaletter och duschar är öppna
Boule

Boulegänget spelar boule måndagar och torsdagar bakom föreningshuset.
Start blir måndagen den 23 maj kl. 17.00
Du som vill börja spela boule är välkommen ingen föranmälan.
Det är bara att komma.
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 27 juni.
Festkommittén
Den 21 maj är årets första pubafton i föreningshuset. Det blir då dansk afton med
levande musik.
Loppis
Loppis anordnas i några trädgårdar den 29 maj 11–15, den 2 juli 11-15.
Bästa Biskopsängen
är en privat facebook sida startad av Åsa Lindberg. Den är för alla Biskopsängens
kolonister. Syftet är att det ska vara en plattform att utbyta erfarenheter, tips och råd
på vårt område. Det kan vara att förmedla fröer och plantor, ge bort den gamla
kökssoffan i stället för återbruket mm. Sidan sköts helt av Åsa. Om du går in och
gillar sidan så kan blir du även medlem när Åsa har godkänt dig.
Du måste vara kolonist på Biskopsängen för att bli medlem i gruppen.
Om någon har en fråga som rör styrelsen så ska kontakt tas direkt med styrelsen inte
via Bästa Biskopsängen.
Styrelsens kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida www.biskopsangen.se
samt på anslagstavlorna.
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Grävningarna vid norra toaletten har nu slutförts.
Arbetet blev betydligt mer omfattande än vad som beräknades från början.
Detta berodde på en vattenläcka som nu åtgärdats.
Vägarna
I förra veckan så samlades några glada herrar för att fylla i potthålen. Ansvaret för att
dessa fylls i ligger på respektive kolonist. De flesta sköter detta på ett mycket bra
sätt. Dock anser tydligen några att det får andra sköta. Om vägarna ska bli bra så
måste alla göra sin del.
Inom kort kommer vägarna att sladdas och då måste alla potthålen fyllas i.
Detta gjordes för att slippa den extra kostnad som tillkommer vid sladdning om
potthålen inte är ifyllda.
Det är varje kolonists ansvar att sköta sin sida av vägen. Läs i arrendeavtalet pkt 7.
Den som av olika orsaker inte kan eller orkar sköta detta. Kontakta grannen som
säkert ställer upp och hjälper till.
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