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Vilken fantastisk sommar vi haft. Vi har haft några dagar med rekordvärme 
men det saknas regn. Sommaren är ännu ej slut och vi har förhoppningsvis 
många sköna dagar kvar. 
 
Vi vill återigen påminna om att det är varje lottinnehavares skyldighet 
att fylla igen potthålen på sin sida av vägen. Dessa har nu 
återuppstått efter den senaste tidens regn. 
 

Aktiviteter i augusti och september 

 

Information nya kolonister 17 augusti kl. 18.00 i föreningshuset. 

Särskild inbjudan har skickats till berörda kolonister. 

 

Besök 

 

Den 21 augusti kl. 13.00 får vi besök av Köpings Trädgårdsförening. Styrelsen kommer 
att informera om vårt fina Biskopsängen och därefter blir det rundvandring. Bjud gärna 
in och visa era trädgårdar när besöket går förbi. 

 

Gröna Västerås 

 

27 augusti arrangeras Gröna Västerås på Vallby friluftsmuseum kl. 11-16. 

- Koloniträdgårdsföreningen om sin idé och historia 

- Fritidsodlarnas riksorganisation (FOR) informerar och visar invasiva växter 

- Västerås Trädgårdssällskap visar var de kan erbjuda 

- Svenska Pionsällskapet berättar om pionernas skönhet 

- FOBO förbundet organiska biologisk odling. Berättar om vad organisk odling är 
och vilka fördelar det kan vara för en biologiska mångfalden. 

- Vår kolonist Sweet Meng Yong visar vad man kan göra med blommor och andra 
växter. 

- mm 

Allt i samarbete med Vallby Friluftsmuseum, Koloniträdgårdsförbundet region 
Västmanland, Hälla koloniförening och Biskopsängens Koloniträdgårdsförening 

Mer info www.vallbyfriluftsmuseum.se 

 

http://www.biskopsangen.se/
http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/
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Ljusfesten den 27 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 19.00 och 01.00. 
Öl och vin, korv, snacks, varma smörgåsar, lotteri med fina priser och trevligt sällskap. 
Se bifogade inbjudan 

 

Höstmötet 
 
Den 18 september kl. 15.00 i föreningshuset, Information om vad som hänt under året.  
Höstmötet brukar vara välbesökt. 
 

Containrar  
 
kommer även i år att ställas ut fredagen den 30 september tom söndag  
den 2 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. 

 
 

 

Styrelsen 

http://www.biskopsangen.se/

