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Inbjudan till 100-årsjubileet den 11 augusti
En sådan är utskickad till samtliga kolonister som mail eller brev. Ni anmäler er genom att
betala in 350:- per person till föreningen och fyller sedan i en talong som finns i inbjudan.
Om ni saknar möjlighet att skriva ut talongen eller inte hittar inbjudan i mailinkorgen, kan ni
kontakta Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller bjorn.qvarfort@hotmail.com.
Anmälningstiden gick ut den 15 juli, men vill ni ändå komma ring Björn.
Festligheterna börjar kl 16.00 och slutar inte förrän kl 01.00.
Den 11 augusti så vore det bra om så många (helst alla) som har flaggstång hissar flaggan för
att hylla vårt område på 100årsdagen.
Resultat av syn
Årets syn visade att de allra flesta sköter om sina lotter på ett föredömligt sätt. Resultatet
blev också något färre anmärkningar än förra året. De berörda med anmärkningar har fått en
påminnelse om sina skyldigheter.
Bilder från förr
Vi har tänkt att i föreningshuset ha ett bildspel, då vi firar våra 100 år, med bilder från området och från de senaste 100 åren. Så har ni sådana bilder, ta kontakt med mig Björn Qvarfort
antingen per telefon 070 328 60 31 eller mail bjorn.qvarfort@hotmail.se. Jag har en bra
scanner och kan på så vis överföra era pappers- eller filmbilder till digitalt format, om ni vill
låna ut dem. Givetvis får ni tillbaka bilderna även i digital form. Alla bilder är välkomna.
Tusen trädgårdar
Antalet besökare var cirka 30 stycken, vilket var sämre än förra året. Flertalet verkade dock
nöjda med besöket och lovordade koloniområdet. Ett varmt tack till er som ställde upp och
visade era trädgårdar.
Ljusfesten
Det känns lite tråkigt att redan nu ta upp ljusfesten. Den är ju som en avslutning på sommaren. Men börja gärna fundera på hur ni skall pryda er lott. Ljusfesten är ju en fin tradition,
som tyvärr har fått färre deltagare de senaste åren. Hjälp till att bryta trenden och visa Biskopsängen från sin ljusaste sida.
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Fritidsklubbens aktiviteter
Pubaftonen den 14 juli bjöd på en härlig sommarkväll med smörgåsar, vin, öl och många
trevliga gäster.
Kommande program är:
Samkväm lördag 18 augusti kl.15.00 i föreningslokalen
Sopplunch lördag 1 september kl.13.00 i föreningslokalen. Anmälan till Lasse och Gun 02112 49 23 eller 070-512 08 15 senast den 26 augusti.
Alla är hjärtligt välkomna till fritidsklubbens aktiviteter.
Att teckna/måla tillsammans.
Detta är en aktivitet som pågår i sommar. Birgitta Ernlund och Anna Lönnroos Lanzarin håller
i det hela. Det finns inga krav på förkunskaper, utan alla som vill teckna/måla är välkomna.
Sammankomsterna i föreningshuset på söndagar kl 1400. Det är bara att komma.
Godkännande av personliga data
Några medlemmar i föreningen har fortfarande inte skickat in ”Godkännande av personliga
data att införa i medlemsregistret för Biskopsängens koloniträdgårdsförening”. Föreningen
måste ha ert skriftliga godkännande. Om du har ”tappat bort” blanketten kontakta Gunnar.
Blanketten ska skickas till
Gunnar Wahlsten
Langenbergsgatan 5
722 17 Västerås
Medlemsmatrikeln 2018
Till årsmötet i våras blev den nya medlemsmatrikeln klar. Den tidigare var från 2010. I häftet
finns samtliga kolonister noterade under dessa 100 år som Biskopsängen funnits.
Där finns namnen på samtliga ägare som haft just din lott.
Den finns att köpa hos Gunnar Wahlsten Kolonivägen 62A tel. 070-680 16 32
eller gunnar.wahlsten@f-komp.se. Priset är 50kr. Boken Biskopsängens historia finns också
att köpa för 60kr. Mycket intressant läsning.
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