
   

 

 

 

 

 

  

www.biskopsangen.se gilla oss på facebook 
 

Månadsinformation Augusti 2021 
  
 

 

 

Vilken fantastisk sommar vi haft. Juni och juli har ju varit rekordvarma. 
Sommaren är ännu ej slut och vi har förhoppningsvis många sköna dagar 
kvar. 
 
Synen 
 
En uppföljning görs den 25 augusti. Det växer ordentligt i våra trädgårdar och en hel 
del växtlighet hänger ut på våra vägar och kan skrapa i våra bilar. Klipp ner så att 
inget hänger ut på vägen! 

 

Aktiviteter  

 

Information nya kolonister 17 augusti 

 

Särskild inbjudan har skickats till nya kolonister 

 

Ljusfesten den 28 augusti anordnas av festkommittén 

 
Ljusfesten är en gammal tradition där vi lyser upp våra trädgårdar i augustimörkret och 
samtidigt träffas i föreningshuset. Puben är öppen mellan 20.00 och 01.00. 
Öl och vin, korv, snacks, varma smörgåsar, lotteri med fina priser och trevligt sällskap. 
Vi kommer också att ha levande musik genom “The Partyz” som även spelade 2019 
och på 100-årsjubileet. Boka in kvällen. Årets sista och enda festafton.  
Vi får endast vara 50 st inne i föreningshuset pga pågående restriktioner men ute 
kan vi vara fler. 

 

Höstmötet 
 
Den 19 september kl 15.00 i föreningshuset, Information om vad som hänt under året.  
Höstmötet brukar vara välbesökt. 
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Containrar  
 
kommer även i år att ställas ut fredagen den 8 oktober tom söndag  
den 10 oktober. Containrar kommer att finnas tillgängliga vid södra infarten, vid 
parkeringen, kyrkogården samt framför föreningshuset. Klipp/såga ner grenar i 
mindre bitar, då ryms det mer i containrarna. OBS! enbart trädgårdsavfall. 

 
Kaninerna 
 
Det har varit ett inslag på radio Västmanland ang våra kaniner. 
Gå in på https://sverigesradio.se/artikel/fler-kaniner-betyder-problem-i-kolonitradgard 
och lyssna. 
 

Blötlagd Paviljongväg 
 
Vi har fått problem på Paviljongvägen. Det är vatten som kommer från Rocklundaåsen 
och rinner under Skultunavägen.  
Flera brunnar som ska hantera detta är gamla, vissa igensatta och mer eller mindre ur 
funktion. 
Teknik och fastighetsförvaltningen har varit på plats för att se och informera sig om 
problemet. 
Vi avvaktar besked om omfattning och åtgärder. Vår ordförande Svante Bylund har 
kontakt med kommunen. 

 

Styrelsen 
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