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Sommaren har nu beslutat sig för att ta time out till nästa år.  
 
Styrelsen har utsett Tomas Lovehed till tillförordnad ordförande fram till årsmötet då vår  
ordförande Lennart Östman avsagt sig ordförandeskapet av hälsoskäl.  
 
Vem är Tomas? 
 
Tomas Lovehed heter jag som utsetts till tillförordnad ordförande fram till årsmötet nästa år. 
En del av Er har kanske varit i kontakt med mig när det gäller ansökan om bygglov, eller i 

andra frågor som gäller föreningens väl och ve. 

Jag och min fru har haft vår lott i drygt åtta år och har under den tiden jobbat hårt med att 

ställa såväl stuga som tomt i ordning efter många år av eftersatt underhåll. 

Mitt yrkesliv har jag tillbringat till största delen på räddningstjänsten i Västerås och nu är vi 

faktiskt tre brandgubbar i föreningen. Vi är taktiskt fördelade på södra, mellersta och norra 

delen av området. Strategiskt utspridda med andra ord i händelse av ett tillbud ☺. 

Jag har ett arbete, andra föreningsuppdrag och intressen som tar upp en stor del av mitt liv 

och har accepterat förfrågan att iträda mig rollen som tillförordnad ordförande då vår  

eminenta ordförande av hälsoskäl valt att träda tillbaka. Min intention är att, tillsammans med 

god hjälp av övriga styrelsen, hålla skutan flytande fram till årsmötet. Vissa viktiga beslut 

måste fattas fram till mötet och andra får eventuellt vänta tills en ny ordinarie ordförande 

valts av er medlemmar. 

 
Årsmötet  
 
blir söndagen den 28 mars kl. 15.00 i föreningshuset. Hoppas att vi kan genomföra den som 
planerat. 
 
Vattnet stängs av när frosten närmar sig. Normalt i mitten av oktober 
 
Sopkärlen är nu låsta över vintern. När vi öppnar dessa i vår måste ni använda nyckel för att 
lämna sopor. Samma nyckel som till toaletterna. Tyvärr har icke kolonister använt våra  
sopkärl som gjort att dessa fyllts alltför snabbt. För att motverka det så har vi gjort dessa  
låsbara. 

  
Föreningshuset 
Herr och damduscharna samt tvättstugan stängs för säsongen vecka 44.  
En toalett kommer att vara öppen under vintern.  
Södra toaletthuset är stängt för säsongen. Norra kommer att hållas öppen någon vecka till 
beroende på vädret.  

http://www.biskopsangen.se/
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Vägarna 
 
Det är viktigt att ni fyller i potthålen med grus. Varje lottinnehavare har ansvar för sin 
väghalva. Nu när regnet kommit så har det uppstått potthål som måste åtgärdas. 
 
 
Utbildning 
 
Vi kan söka bidrag av Koloniträdgårdsförbundet för studier och/eller utbildande aktiviteter 
inom odling och föreningskunskap. Vi vill därför veta om intresse finns att under 2021  
genomföra kurser inom 
 

- Ekologisk odling och trädgårdskunskap 
o Allt med odling, skötsel av trädgård och sådant som bidrar till den biologiska 

mångfalden 
- Utbildning för förtroendeuppdrag (styrelse, valberedning, revisorer mm) 

 
Tacksam om du meddelar föreningens studieansvarig Sandra Granberg på  
e-mailadress granberg55@gmail.com vilka intressen som kan finnas. Därefter  
återkommer styrelsen med förslag till kurser. 
Sandra vill ha detta senast 2020-11-06. 
Mer information om detta finns på www.biskopsangen.se 
 
Skötsel 
 
Området mellan Skultunavägen och staketen efter Kolonivägen fram till Paviljongvägen ska 
skötas av föreningen.  
Alla lottinnehavare är medlemmar i föreningen.  
Därför bör de som har lott mot Skultunavägen fram till Paviljongvägen sköta detta själva. Om 
det är problem med stora träd och buskar eller att det av andra orsaker inte finns möjlighet 
att sköta detta kontakta då Tomas Lovehed 070-541 42 20 för en diskussion om detta. 
Det som växer på andra sidan det låga vägstaketet är kommunens ansvar. 
 
Området mellan Skultunavägen och staketet norr om Paviljongvägen och nerfarten till  
Kyrkogården har kommunen ansvar för. 
 

Styrelsen 
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