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Vatten som rinner in på området 
 
I samband med regn inträffar 2 saker som berör koloniområdet. Vatten rinner nedför åsen  och 
Skultunavägen och sedan ned i dagvattenavloppet. Regnar det kraftigt kanske avloppet inte hinner 
med att dränera av. Vatten kan då rinna in på området. Detta inträffar företrädesvis vid den norra 
infarten. 
En del av vattnet sjunker ner i marken och rinner sedan utmed åsens sluttning. För att Skultunavägen 
inte skall bli underminerad, är den byggd med ett dräneringslager i botten. Detta medför alltså att 
vatten kan rinna in på området under markytan och sedan dyker det upp någonstans. Ett sådant 
ställe är vattugången mellan Kolonivägen 66 och 68. Det man kan göra, för att det inte skall bli för 
blött,  är att försöka dränera bort vattnet. 
 
Årsmötesprotokoll och medlemslista 
Dessa finns uppsatta utanför herrduschen i föreningshuset. 
 
Syn 
Denna görs 27/6 och  eftersyn 15/8. 
 
Nya kolonister 
Nya kolonister inbjuds till träff med styrelsen den 18 augusti kl 18.00. Styrelsen kommer då att 
informera om Biskopsängens Koloniträdgårdsförening. Ett sätt att lära känna varandra. 
Separat inbjudan kommer att skickas ut i god tid. 
 
100-årsjubileét 2018 
2018 firar föreningen 100år vilket ska firas ordentligt. Sven-Erik Åhlander har tagit på sig rollen som 
jubileumsgeneral. Han har fått en budget av styrelsen och får själv styra hur arbetet genomförs. 
 
Vallby 
Vi fortsätter samarbetet med Vallby i år också. Som guide får ni en muntlig genomgång om stugans 
och kolonilottens historia och innehåll. Anmälan till Karina eller björn nedan 
 
Vallbybron 

Kommer att repareras fram till midsommar. Därför är parkeringen delvis avstängd. Den kan också bli 
helt avstängd. 
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 1000 Trädgårdar. 
Vi har anmält föreningen till Öppen Trädgård, söndagen den 3 juli 1000-1700.  
 
Anmälningar till    Karina Stenman  073 152 31 73  

  karina.stenman@hotmail.com 
eller   Björn Qvarfort 070 328 60 31  

  bjorn.qvarfort@hotmail.com 
 
Ni får då en liten Svensk flagga att sätta upp vid porten. Denna visar besökare att här får man gå in 
och titta. 
 
Grannsamverkan 
Sonia Kämpenberg, Nils-Gustaf Johansson och Sonja Rygren är med i Grannsamverkan och vurmar 
för detta på Biskopsängen. Som medlem får man direktinformation från polisen om eventuella 
kriminella aktiviteter i sitt närområde. För oss på Biskopsängen innebär Grannsamverkan att vi 
meddelar polisen och varandra om det finns spår av olagliga aktiviteter. Dessutom vill styrelsen att ni 
anmäler alla inbrott och skadegörelser. Ta kontakt med Gunnar Wahlsten 070-680 16 32 eller mail 
gunnar.wahlsten@f-komp.se. 

Golf 
En förfrågan om intresse finns för att spela golf tillsammans och anordna ett KM för Biskopsängen 
har ju gjorts. Tyvärr har allt för få anmält sitt intresse och vi gör nu ytterligare ett försök.  
Vi vet att många kolonister spelar golf och vi har fått förfrågan om att anordna något gemensamt. 

Är du som golfspelare intresserad av detta meddela mig snarast till Gunnar Wahlsten på e-mail 
gunnar.wahlsten@f-komp.se eller tel 070-6801632.  

Gökotta 
På söndag 12 juni anordnar fritidsklubben gökotta kl 10.00 med grötfrukost och 
tipspromenad samtlig föreningshuset och anmälan till Gun eller Lasse Johansson 
 070-465 84 41. 
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