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Månadsinformation November 2021 
  

Inte heller 2021 blev vad vi planerade inför året. De flesta aktiviteter blev inställda pga. 
pågående pandemi. Årsmötet genomfördes genom poströstning. Ljusfesten och 
höstfesten genomfördes som planerats. Även information för nya kolonister kunde 
genomföras i augusti.  

Nu ser vi fram emot 2022 och att vi kan genomföra planerade aktiviteter. 

Glöggmingel  

Den 12 december kl. 15.00 bjuder festkommittén Biskopsängens kolonister på 
glöggmingel utanför föreningshuset. Se separat inbjudan som bifogas. 
 
Adressändring 

 
Om du har ändrat adress, telefonnummer eller e-mailadress ska du meddela detta till 
föreningens kassör Gunnar Wahlsten gunnar.wahlsten@f-komp.se  
eller 070-680 16 32. 
 
Duschrummen och tvättstugan föreningshuset 
är nu låsta för vintern och öppnas igen i vår. En toalett är öppen 
 
Vägunderhåll 
 
I samband med allt regnande under oktober/november har stora potthål 
uppstått.  
Det är varje kolonists ansvar att fylla igen potthålen. Påminner därför att detta 
ska göras snarast. F.n. är det på några ställen djupa potthål och vi vädjar till dig 
att åka ner och åtgärda detta snarast. 

 
Årsmöte 
 
Årsmötet 2022 bli söndagen den 10 april kl. 15.00. Boka in det redan nu.  
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Kaninerna 
 
Föreningen har nu beslutat anlita jägaren Niclas Fyhr för att komma till rätta med vårt 
kaninproblem. 
Niclas är licensierad att jaga inom detaljplanerat område och ofta anlitad av kommunen. 
Han kommer att finnas på Biskopsängen under november "till och från". Dock ej helger. 
  
Frågor om detta kan ställas till Svante Bylund svante.bylund@hotmail.com 

 
 

Funktionärer 
 
För att vårt fina Biskopsängen ska fungera behövs många frivilliga kolonister som 
hjälper till. Detta är en förutsättning. 
Styrelsen vill framföra ett stort TACK till alla som hjälpt till under 2021.  
Många är valda funktionärer men en hel del frivilliga har också hjälpt till med  
olika göromål, men vi behöver fler. Kontakta oss i styrelsen vad du kan hjälpa till med. 
 
Åkanterna 
 
En separat information angående problemet med åkanterna finns med som bilaga. 
Informationen kommer från kommunen. 
 
Styrelsen vill önska alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 

Svante Bylund          Cicki Johansson   Nabaz Moheden          Gunnar Wahlsten      
Eva Sjöstrand            Görel Holby          Staffan Björe 
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