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Föreläsning: 
11 augusti kl 1800 i föreningslokalen Hälla håller Börje Remstad, ordförande i FOBO, 
Föreningen OrganiskBiologisk Odling en föreläsning om "Tips för trädgården till exempel hur 
man kan använda täckodling för både grönsaker och blommor" 
 
Kolonilotten på Vallby 
På midsommarafton fanns Karina Stenman och Björn Qvarfort på plats och visade stugan och 
lotten för intresserade. Det dök upp ca 200 besökare. Museichefen och trädgårdsmästarna 
på Vallby tycker att det är toppen att vi kan bemanna kolonilotten. De bjuder också på kaffe 
med bröd och smörgås. Vi försöker att få frivilliga som vill ställa upp på helgerna. Det är 
tänkt att det skall vara 2 kolonister som samtidigt finns på plats. Museet är öppet 10-17, 
men ni får själva avgöra hur länge ni vill vara där. Björn Qvarfort lämnar information på plats 
och hjälper till med att låsa upp stugan. Kolonilotten skall representera 50-tal. Växterna är 
sådana som var populära på den tiden. I stugan finns en hel del grejer från 50-talet. Så ta 
kontakt med Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller mail bjorn.qvarfort@hotmail.com om ni vill 
göra en insats för kulturarvet. 
 
Resultat av syn den 23 juni 
Det vi kunde konstatera är att Biskopsängen är ett fint koloniområden med många välskötta 
lotter (några undantag finns tyvärr). 
 
Vi gjorde också en indelning i 3 grupper, "betyg" 1, 2 och 3, av hur vägarna var skötta. Betyg 
1 var välskött, 2 sådär och 3 inte godkänt. 5 lotter fick betyget 3, tyvärr så många som 36 
betyg 2. Vi kommer att följa upp detta i samband med återsynen den 18 augusti. 
 
Vi har också synat vattugångarna lite extra. Tyvärr är det allt för många som har för mycket 
vegetation i gångarna. Ni som är berörda kan gärna ta en titt, rensa och gallra. 
2 lotter har en byggnad på gången. Dessa tar vi kontakt med för att få en lösning.  Några 
lotter har för höga häckar. De lotter som vi bedömer som inte godkända kommer att få ett 
brev. 
 
Styrelsen har fått klagomål på att det på några vattenkranar för sommarvatten finns 
extraledningar. Vi kunde konstatera att detta finns på 4 vattenkranar. Vi kommer att ta bort 
extraledningarna i samband med att vattnet stängs av för säsongen. 
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Boulekampen avgjord. Resultatet blev: 
 1. Hälla,  3 segrar  
 2. Biskopsängen, 2 segrar 
 3. Gränsta,  1 seger 
  
 Gränsta open hålls den  29/8. 5 spelare från oss får delta. 
 Klubbmästerskapet  spelas  7/8.  Anmälan till Sonia. K   076-3067327 eller   
Kjell B. 070-6979277 senast 31 juli.  
Träningen fortsätter onsdagar kl 18.00 och söndagar 10.00 
 
Byggregler 
Styrelsen skall alltid godkänna en ny- eller ombyggnad. Den byggansvariges uppgift är att 
hjälpa er med att ta fram uppgifter som behövs om storlek, höjd och placering. Dessutom 
förståss en beskrivning vad som skall göras. Är avståndet till grannen för byggnader mindre 
än 4.5m måste ni ha ett skriftligt godkännande från denne. En beskrivning om vad som skall 
finnas med kommer att finnas på hemsidan. 
För en snabbare process kan byggansvarig utsedd av styrelsen godkänna byggnation mellan 
styrelsemöten förutsatt att allt underlag finns. Då behöver ni inte vänta tills nästa 
styrelsemöte innan ni börja bygga. Byggansvarig är Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller 
bjorn.qvarfort@hotmail.com 

Grus 
Grus till vägarna är gratis. Använder man grus på lotten eller vattgångarna kostar det 25 SEK per 
kärra. Vi vet att några använt grus till annat än vägen och inte har betalt. Se därför till att betala in 
det tagna gruset på föreningens plusgirokonto. 
 
Pubafton 
Kom ihåg pubafton den 18 juli och 1 augusti båda börjar kl 2000. 
 
Hastigheten 
Tänk på att hålla hastigheten inom området. Fortfarande kör många alldeles för fort. Det är 
15km/tim som gäller. Så här i semestertider är det många som har barnbarn på besök. Det kan 
snabbt komma ut någon från en tomt och då hinner du inte stanna. Det har förekommit flera 
incidenter men lyckligtvis har ingen ännu blivit skadad. Dessutom dammar det en hel del när vägarna 
är torra. 
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