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Månadsinformationen mailas till alla med mailadress och sätts upp på 
anslagstavlorna. 
 
- Det är viktigt att ni omgående meddelar ändringar om ni får ny adress, nytt 
telefonnummer eller ny mailadress. Ändringen meddelar ni till Gunnar 
Wahlsten 070-680 16 32 eller e-mail gunnar.wahlsten@f-komp.se. 
 
-Ni kommer väl ihåg att koloniträdgårdsföreningen Gränsta har bjudit in oss på 
studiebesök den 10 juni kl 1800. Plats parkeringen vid Gränsta föreningshus. 
Alla är hjärtligt välkomna till en rundvandring, en portion historia och fika 
förstås. 
 
-Vårt samarbete med Vallby Friluftsmuseum har tagit fart och några har redan 
anmält sitt intresse. Hoppa satt du hjälpa till med att bemanna kolonistugan på 
Vallby och att sprida information om koloniverksamheten. Tanken är att minst 
två skall stå samtidigt under en för- eller eftermiddag och gärna en helg. Är du 
intresserdad kan du ta kontakt med Björn Qvarfort  070 328 60 31 eller 
bjorn.qvarfort@hotmail.com. 
 
-Vi behöver hjälp av er som är duktig på att snickra, har elbehörighet eller VVS-
behörighet. Om Du är kunnig och villig att hjälpa föreningen med de behov som 
finns med att hålla föreningens egendomar i bra skick kontakta då Björn eller 
Gunnar Wahlsten 070-680 16 32 eller e-mail gunnar.wahlsten@f-komp.se. 
 
Fritidsklubbens aktiviteter i föreningslokalen: 
Gökottan den 14 juni  
Samkväm den 1 juli  
Pubafton den  18 juli  
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Föreningens aktiviteter:  
Syn görs den  23 juni  
Pubafton den 1 augusti.  
Eftersyn görs den 18 augusti  
Informationen till nya kolonister sker den 25 augusti  
Ljusfesten glimrar och sprakar 29 augusti 
Höstmötet håller vi den 20 sept. 
 
Mer om aktiviteterna anslås på anslagstavlorna. 
 
-Kom ihåg att ställa bilen på lotten så att den inte sticker ut på vägen. 
Dessutom är det inte tillåtet att tvätta bilen på koloniområdet. Detta är samma 
krav som Västerås Stad ställer på sina invånare i tätorten. 
 
-Ett förtydligande om byggreglerna. Även om ni vill riva en gammal byggnad 
och bygga en exakt likadan, så meddela byggansvarige. Ta också kontakt med 
byggansvarige INNAN ni startar, Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller 
bjorn.qvarfort@hotmail.com, så kan vi gå igenom vad som gäller i just ert fall. 
  
-2018 firar föreningen 100 år. Vi har tänkt fira detta och vi vill gärna ha frivilliga 
till en aktivitetsgrupp. De ekonomiska ramarna sätts av styrelsen, men sedan är 
det tänkt att gruppen får arbeta självständigt. En rapport styrelsen då och då 
under arbetets gång behövs dock. 
 
-På väggen i föreningshuset finns ett antal fotografier som visar en del av 
kolonistugorna före 90-årsjubileet. Önskemål har framkommit om att dessa 
foton uppdateras. Om ni INTE vill ha med er kolonistuga på bild, meddela detta 
till Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller bjorn.qvarfort@hotmail.com 
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