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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. Pga. den pågående pandemin kommer vi säkerligen 
att bli tvingade att ändra/flytta planerade aktiviteter.  
Håll koll på vår hemsida www.biskopsangen.se och på våra anslagstavlor 
 
Årsmötet 
Vi återkommer med besked om årsmötet kan hållas enligt plan. Tyvärr osäkert med nuva-
rande restriktioner. 
 

Trädgårdsmässan 

I år trädgårdsmässan digital den 25-28 mars 2021.  

Mer information se www.nordiskatradgardar.se 

 

Städning föreningshuset 

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

städningen att skötas av Seniorproffsen. 

När Södra och Norra toaletthusen öppnas återkommer vi till. 

 

Vårmöte och städdag 

är den 8 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 

Vill återigen påminna om att det är varje kolonists ansvar att fylla igen groparna på sin del av 

vägen. Kanske kan du ta hjälp av en stuggranne om du inte kan ta dig ut nu när groparna 

börjar komma fram. 

Under våren (troligtvis april) kommer vägen att sladdas och då bör alla hål vara ifyllda. Påfyll-

ning av grus vid södra infarten och vid föreningshuset kommer att ske under veckan. Grus till 

vägarna finns ju på tre ställen. Södra infarten, föreningshuset samt norra infarten. 

 

Containrarna 

Ställs ut enbart en gång per säsong och då i slutet av september som förra året.  

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

 

Byggtillstånd 
Innan du påbörjar en byggnation läs först byggreglerna och sök byggtillstånd innan du  
påbörjar bygget. Gäller även om du ska riva. Kontakta byggansvarig Tomas Lovehed  
tel. 070-541 42 20 e-mail  lovehed56@gmail.com om du har några frågor. 
 
Inbrott 
Det var inbrott i ett förråd på Kolonivägen den gångna helgen. Lyckligtvis inget stulet.  
Föreslår att ni åker ner till Ängen kollar så att ni inte blivit drabbade. 
 

Sopstationer 
Då våra sopstationer vid norra och södra infarterna utnyttjas av andra än våra kolonister på 
Biskopsängen, har styrelsen satt in lås på resp. kärl. Nyckeln till toaletterna är samma nyckel 
till sopstationerna. När ni ska slänga sopor så ta alltid med den nyckeln. 
Avgiften har ju ökat kraftigt och vi vädjar till er alla att inte kasta kartonger och andra skrym-
mande sopor i våra kärl. Dessa ska ni själva transportera till återbruken. Enbart hushållsav-
fall får lämnas.  
Är kärlen fulla så ställ inte det utanför utan ta hem avfallet. VAFAB tar inte med det som inte 
finns i kärlen.  
Sopstationerna öppnas i mitten av maj. Mer information kommer. 
 
Underhåll 
Under våren kommer hela föreningshuset att målas om. Anbud har inkommit och kommer att 
utföras av Aros Måleri AB.  
Från Rocklundaåsen rinner vatten ner till Övre Åvägen vilket gör att vi kommer att leda om 
detta under våren. Anbud har inkommit och kommer att utföras av R4 Schakt. 
Likaså vägen mellan Övre och Nedre Åvägen med samma problem. Därför kan vägarna en 
kort tid vara avstängda. 
 
Styrelsen 
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