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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.
Håll koll på vår hemsida www.biskopsangen.se och på våra anslagstavlor om
aktiviteter.
Årsmötet
Årsmötet blir den 10 april enligt utsänd kallelse.
Trädgårdsmässan
I år är trädgårdsmässan fysisk igen. Älvsjömässan den 31 mars -3 april 2022.
Mer information se www.kolonitradgardsforbundet.se eller
www.nordiskatradgardar.se.
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 lördagen den 7 maj. Vi träffas kl. 11.00 i föreningshuset för information och tilldelning
av uppgifter. Medtag kratta och spade.
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 måste alla hål vara ifyllda.
Påfyllning av grus vid södra infarten och vid föreningshuset kommer att ske inom kort. 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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Byggtillstånd
Innan du påbörjar en byggnation läs först byggreglerna och sök byggtillstånd innan. Gäller
även om du ska riva.
Ansökan ska skickas till Staffan Björe tel. 070-312 62 29 e-mail staffan.bjore@gmail.com
som även hjälper dig om du har några frågor.
Sopstationer
Sopstationerna öppnas i mitten av maj. Mer information kommer. De är placerade vid norra
och södra infarten. Samma nyckel som till toaletterna gäller.
Loppis
Årets första loppis hålls i trädgårdarna den 2 juli mellan kl. 11-15.
Information för nya kolonister
Blir den 18 maj kl. 18.00 i föreningshuset. Inbjudan skickas till berörda.
Uppfarten från Paviljongvägen/Skultunavägen
Västerås kommun har infört ett förbud om vänstersväng vid uppfarten till Skultunavägen. Om
du ska åka norrut från Biskopsängen använd då utfarten vid kyrkogården i fortsättningen.

Styrelsen
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