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Sommaren har nu beslutat sig för att ta time out till nästa år.  
 
Ljusfesten  
den 28 augusti blev en succé och välbesökt. Förra året blev ju alla aktiviteter inställda. Därför 
var det verkligen kul att åter igen träffas i föreningshuset. 
 
Boule 
Gränsta Open deltog tre deltagare från Biskopsängen. Vår Bosse Wretman kom tvåa. 
 
Höstmötet 
var välbesökt. Vi fick ju bara vara 50st enligt nuvarande pandemiregler men det fungerade 
mycket bra. Äntligen fick vi nu träffas fysiskt. 
 
Följande togs upp 
Presentation av styrelsen 
Närvarande styrelseledamöter presenterades. 
 

Presentation av nya kolonister  
9 nya kolonister har tillkommit sedan årsmötet 2020-08-23. 
 

Allmän information 

- En toalett i föreningshuset hålls öppen under vintern. 
- Tvättstuga och duscharna i föreningshuset stängs 31 oktober 
- Norra och södra toaletthusen är stängda under vintern 
- Soptömningen slutar 29 september 
- Containrar ställs upp mellan 8–10 oktober. En vid norra och en vid södra infarten och 

två mindre vid föreningshuset 
- Sommarvattnet stängs av vecka 41 

 
Kurser. 
Studieansvarige Sandra Granberg vill ha info om önskade kurser som kan anordnas genom 
regionens försorg. Karina Stenman Qvarfort informerade om webbinarier som körs genom 
Koloniträdgårdsförbundet regi då dom firar 100år. Gå in på förbundets hemsida och så finns 
det ett brett utbud. www.kolonitradgårdsforbundet.se 
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Allmän uppmaning. 
Tänk på och uppmana besökare och andra att: 

- Hastighetsbegränsning till 15 km/tim gäller 
- Fyll i potthålen när dom uppstår 
- Vägarna har varit mycket bra under sommaren men så fort regnet kom återkom  

potthålen. Detta beror både på regnet och till stor del att hastigheten inte hålls. Det  
påpekades också att hastigheten sjunker betydligt när det finns potthål och ökar när 
dessa försvinner 
 

Vattenproblem vid Rocklundaåsen 
Svante Bylund informerade om problemet med vattnet från Rocklundaåsen. Kontakt har skett 
med kommunen och vi har blivit utlovade att få ordning på vattnet som rinner ner mot  
Paviljongvägen. Det stora problemet som kommunen har idag är att få tag på grävare. Det är 
tydligen kö på dessa f.n. Dock är medel avsatta för att lösa problemet. 
 

Mätningarna av markrörelserna närmast åkanten. 
I våras genomfördes en geoteknisk borrning, utförd av en firma på kommunens uppdrag. 
Vi har pratat med kommunens ansvarige. Han väntar på den geotekniska slutrapporten som 
bör bli klar under nästa månad. Rapporten kommer att innehålla någon form av förslag till  
åtgärd. Vi inväntar rapporten och kommer naturligtvis höra av oss till alla berörda då! 
Har du några frågor hör då gärna av dig till ordförande Svante Bylund. 
 
Belysningen är nu åtgärdad. Det vädjades att så fort någon lampa inte lyser  
kontakta då styrelsen. 
 

Kaninerna 
Svante informerade om tänkbara åtgärder för att få bort kaninerna. Det har även visat sig att 
sork dykt upp på området. Problemet med katter är inte så stort och dessutom håller dom 
råttor och möss på avstånd. Nuvarande katter verkar inte vara vildkatter.  
 

Grannsamverkan. 
Sonia Kämpenberg informerade om att alla inbrott ska anmälas till ansvariga för  
grannsamverkan på Ängen och till kommunen. Det är viktigt att polisen får information om 
var inbrotten f.n. begås. Sonja Rygren informerade om vilka åtgärder man kan vidta för att 
minska besök av obehörig. 
 
Synen en uppföljning 
En uppföljning är gjord. En klar förbättring har skett i år. Det är dock några kolonister som 
styrelsen kommer kontakta. 
 
Styrelsen 
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