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Sommaren har nu beslutat sig för att ta time out till nästa år. Hösten har kommit och höst-
mötet var det sista som hände på området. Nu är det inom kort dags för att stänga igen för 
vintern.  
Vi räknar med att skicka ytterligare ett månadsbrev innan vi stänger för i år. 
Boka in årsmötet som blir den söndagen den 19 april 2020 kl. 15.00 i Föreningshuset. Mer 
information kommer som vanligt i febr/mars. 
 
Containrarna 
Dessa ställs upp lite tidigare i år. De är på plats torsdag den 26 tom söndag 29 september. 
Dessa ställs upp vid södra infarten, vid föreningshuset samt norra infarten (kyrkogårdens 
parkering) 
 
Höstmötet 
Gick av stapeln söndagen den 15 september. Följande togs upp: 

- Vattnet stängs av v 42 
- Soptömningen slutar den 25 september 
- Vägarna har de senaste veckorna varit i bedrövligt skick. Allt för många kolonister har 

inte fyllt i potthålen efter regnet. Dessa har fått påminnelse om att sköta om sin 
halva av vägen. 

- Hastigheterna har återigen ökat. Vi måste hålla hastigheten max 15km/tim. Gäller 
även cyklister. 

- Parkering framför föreningshuset är enbart tillåtet för den som har ärende till  
föreningshuset. Detta missbrukas – tyvärr. 

- Information om enkelriktningen som också missbrukas. Alla vägar är enkelriktade 
utom den delen av Kolonivägen mellan nerfarten från Skultunavägen och Vallbybron. 
Den är dubbelriktad. Uppmanade alla att informera besökare och hantverkare vilka 
regler som gäller inom området. Det är varje kolonists ansvar. 

- Diskning vid vattenposterna är inte tillåtet. Diskning ska skötas på sin egen tomt. 
- Informerades om nya dataskyddslagen GDPR som gäller från maj 2018.  
- Föreningshuset 

Herr och damduscharna samt tvättstugan stängs för säsongen den 31 oktober.  
En toalett kommer att vara öppen efter den 1 november.  
Norra och södra toaletterna hålls stängda under vintern. 
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- Till våra pubkvällar söker föreningen alkoholtillstånd för slutet sällskap. För att få det 
måste föreningen ha en alkoholansvarig vilket vi har, men tyvärr bara en person. Det 
behövs utbildas ytterligare en person som ansvarig. Är du intresserad och vill hjälpa 
till kontakta Gunnar Wahlsten 070-680 16 32 eller gunnar.wahlsten.@f-komp.se  
så får du mer information om vad uppdraget innebär. 

- Frågan om midsommarfirande diskuterades. Styrelsen är mycket positiv till att åter 
ta upp midsommarfirandet men då måste någon kolonist ta på sig ansvaret för  
genomförandet. Tidigare hade Fritidsklubben hand om midsommarfirandet men då 
allt för få hjälpte till med förarbetet lades firandet på ner för några år sedan. 

- Teckna/måla tillsammans fortsätter även nästa sommar med start den 1 juni i  
Föreningshuset. Mer information kommer. 

  
Ljusfesten den 25 augusti 
Ljusfesten var välbesökt i lokalen. Lite mat och dricka som vanligt. På festen spelade också 
The Partyz. 
Som segrare i publikens val av finaste ljussättningen på lotten blev Anna-Karin Francke  
Paviljongvägen 9. 
 
Synen en uppföljning 
En uppföljning är gjord. Trots sommarens torka, har det ändå växt en hel del. Tyvärr så har 
detta medfört att alldeles för mycket växtlighet hänger ut på vägarna. På vissa ställen så 
mycket att den riskerar att skrapa bilarna. Så ta sekatören och klipp. 
Några lotter är misskötta. En försämring har skett sedan tidigare år. Lotternas skötsel  
kommer att prioriteras vid synen nästa år. 
 
Hemsidan 
Det finns en hel del information på hemsidan. Bl.a. fotografier från förr under bildgalleri. 
Ni som har bilder från Biskopsängen som kan vara av intresse för övriga kolonister. Skicka 
gärna in dessa till gunnar.wahlsten@f-komp.se eller kontakta Gunnar på  
telefon 070-680 16 32. 
 
 
Styrelsen 
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