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Detta är årets första månadsbrev. Månadsbrev som ges ut under vinterhalvåret  
november – mars skickas också ut per post till de som inte innehar e-mail.  
Anslås alltid på anslagstavlorna.  
 

Årsmötet 

Pga. Coronautbrottet har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet.  

Vi återkommer med nytt datum så fort läget har förbättrats. 
 

Trädgårdsmässan 

Trädgårdsmässan har efter Coronautbrottet ställts in. 

 
Städning föreningshuset 

Föreningshusets tvättstuga, toaletter och duschar öppnas för säsongen den 1 april. Även i år 

kommer städningen att skötas av Seniorproffsen. 

Norra toaletten öppnar också den 1 april men södra öppnar den 18 april. Städningen sköts 

av kolonister. 

 

Vårmöte och städdag 

Är den 2 maj. Vi träffas kl. 11.00 i föreningshuset för information och tilldelning av uppgifter. 

Medtag kratta och spade. Vi hoppas att detta kan hållas som planerat. 

 
Vägarna 

På grund av den milda vintern och regnet har våra vägar tagit stryk. Vill återigen påminna om 

att det är varje kolonists ansvar att fylla igen groparna på sin del av vägen. Detta sköts 

mycket bra av de flesta kolonister men vissa tror tydligen att det inte rör dom. 

 

Containrarna 

Containrar har ställts ut vår och höst som en service till kolonisterna.  

Tyvärr har kostnaden för dessa ökat kraftigt. Därför har styrelsen beslutat att ställa ut con-

tainrar enbart en gång under säsongen och då i slutet av september.  

Vårens trädgårdsavfall måste ni själva se till att det transporteras till återbruken. 

http://www.biskopsangen.se/
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Föreningshuset 

Vill också påminna om att det går att hyra föreningshuset vid födelsedagsfirande, bröllop  

eller annat du vill fira. Du kanske har en bekant som har något att fira.   

Kontakta Gunilla Francke tel. 070-554 74 90 eller gu.francke@telia.com. 

Avgiften för kolonisterna på Biskopsängen är subventionerad. 

 

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. 
 

Parkslide 

Bifogar en bilaga för information angående Parkslide som finns på vårt område.  

Hur ska den bekämpas? 

 

Vår tidigare kassör Marianne Andersson har avlidit efter en tids sjukdom. Marianne har varit 

mycket engagerad i både regionen och i styrelsen i många år. 

 
Styrelsen 

http://www.biskopsangen.se/
mailto:gu.francke@telia.com
mailto:lovehed56@gmail.com

