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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. 
 
Syn 
Första synen kommer att gå av stapeln måndagen efter midsommar, alltså den 25 juni. Det vi 
kommer att bedöma är: 
Hur ser vägarna ut. Finns det för mycket ogräs, finns det för djupa gropar. 
Vattugångarna. Är dessa fria, så att man obehindrat kan gå ner där. Observera att om ni 
bygger ett staket eller plank i vattugången, måste det finnas en grind eller annat som går att 
öppna. Detta gäller alltså lotterna mot ån på Kolonivägen och Nedre Åvägen, samt området 
mellan Övre och Nedre Åvägen. 
Uthängande träd och buskar. Träd och/eller buskar får inte gå utanför staket eller annan 
begränsning av lotten mot vägen. Observera att detta gäller upp till 3 meter över vägytan.  
Vägen skall också ha en bredd på minst 3 meter. 
Lottens skötsel. Vi kommer också att bedöma om kolonilotten är välskött, eller inte. 
Andra avvikelser. Det kan förekomma avvikelser från ordningsföreskrifterna eller arrendeav-
talet. Dessa kommer också att bedömas. 
 
Bilder från förr 
Vi har tänkt att i föreningshuset ha ett bildspel då vi firar våra 100 år, med bilder från områ-
det 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. 
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Fritidsklubben. 
Tidigare fanns en förening Damklubben, som hade aktiviteter av olika slag. Bland annat 
hantverk som man sålde. Damklubben tillät senare män att vara med och bytte då namn till 
Fritidsklubben. Den är en förening med en egen styrelse. Ordförande är Gun Johansson, vice 
ordförande Björn Qvarfort, kassör Lars Johansson och sekreterare Karina Stenman. Med-
lemskap kan alla få, även om de flesta är kolonister, och det kostar ingenting. Föreningen har 
en hel del arrangemang och träffar. Dessa hålls antingen på Karlfeltsplatsen 8 eller i före-
ningshuset. Loppis och Pubafton är några som hålls i föreningshuset.  
Vill ni vara med i Fritidsklubben meddela: Gun Johansson gun.johansson539@gmail.com  
070 512 08 15 eller 021 124923.  
Information om Fritidsklubbens aktiviteter skickas ut till samtliga kolonister i samband med 
utskicket till Biskopsängens årsmöte. Aktiviteterna anslås även på anslagstavlorna och vid 
föreningshuset. En påminnelse går också ut via mail. Alla är hjärtligt välkomna att delta på 
aktiviteterna. 
Styrelsen och fritidsklubben önskar få förslag på aktiviteter. Förslag mottas av Anneli Kull-
gren på anneliekullgren@hotmail.com eller 070-399 95 09.  
 
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  
Ett antal medlemmar har inte skickat in ”Godkännande av personliga data att införa i med-
lemsregistret för Biskopsängens koloniträdgårdsförening”. Föreningen måste ha ert skriftliga 
godkännande. Om du har ”tappat bort” blanketten kontakta Gunnar på tel 070-680 16 32 
eller gunnar.wahlsten@f-komp.se.  
Blanketten ska skickas till Gunnar Wahlsten, Langenbergsgatan 5, 722 17 Västerås 
 
Hastigheten på området är max 15km/tim. Tänk på att inte bara vägen far illa när du kör för 
fort vilket många gör. Torkan gör ju att det även dammar vilket inte är särskilt trevligt. 
Tänk på dina grannar och håll koll på hastighetsmätaren. 
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