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För att kunna informera Biskopsängens medlemmar mera vad som händer på 
koloniområdet, kommer vi att ge ut ett månadsbrev. Redaktör är föreningens ordförande, 
Björn Qvarfort. Månadsbrevet skickar vi per mail till alla som vill, För övriga kommer vi att 
anslå månadsbrevet på anslagstavlorna. Några av dessa är redan för små, så vi kommer att 
byta ut dem successivt mot en större. Vi kommer också att informera andra saker än 
månadsbrevet via mail. Vill ni inte ha information via mail, så informerar ni kassören Gunnar 
Wahlsten, som har hand om medlemsregistret. Likaså kan ni informera honom om ni fått en 
mailadress eller bytt den. Informationen kommer också att finnas på hemsidan. 

Information: 

- Ca 30 kolonister trotsade det trista vädret och deltog på vårmötet och städdagen. Tack till 
er alla för er arbetsinsats. 

- Även på Valborg var det ett trist väder med blåst och regn. Våra vårdkasar vågade vi inte 
tända i blåsten, men lite mat, vin och öl värmde lite i alla fall. 

-  Brevlåda för VLT. VLT kommer inte att distribueras till resp. kolonist utan vi har nu fått 
klart att dom har för avsikt att sätta upp tre brevlådor i området. En vid norra infarten, en 
vid Paviljongvägen och en vid nerfarten till Kolonivägen. Bifogar en karta som Prolog har 
skickat som visar till vilken brevlåda som Din tidning kommer att delas ut. 

- På toaletten i föreningshuset har försvunnit tvål och pappershanddukar. Om detta 
upprepas måste vi tyvärr överväga att ta bort denna service. 

-Region Västmanland har årsmöte den 24 maj kl 1500 plats föreningslokalen Hälla. 

-Region Västmanland har satsat på att vi skall besöka varandras föreningar. Koloniträdgårds-
föreningen Gränsta har bjudit in oss på studiebesök den 10 juni kl 1800. Plats parkeringen 
vid föreningshuset. Alla är hjärtligt välkomna till en rundvandring, en portion historia och 
fika förstås. 

-  
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- Vårt samarbete med Vallby Friluftsmuseum börjar nu ta fart. Vill du hjälpa till med att bemanna 
kolonistugan på Vallby och att sprida information om koloniverksamheten, kan du kontakt med 
Anmälan till Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller bjorn.qvarfort@hotmail.com. 
 
- Den 19 maj 2015 kl 1800 Hålls en kurs i föreningsteknik ”En kväll med föreningsteknik” om 
du vill lära mer om hur en förening fungerar och verkar. 
Anmälan till Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller bjorn.qvarfort@hotmail.com. 
 
- Vi behöver hjälp av ni som är duktig på att snickra, har elbehörighet samt VVS behörighet.  
Om Du är kunnig och villig att hjälpa föreningen med de behov som finns kontakta då Björn 
eller Gunnar Wahlsten 070-680 16 32 eller e-mail gunnar.wahlsten@f-komp.se. 
 
-Nya tvättmaskiner är installerade och klara för användning. Information om detta finns i 
tvättstugan. 
 
-Sladdning av vägen är nu gjord. Dröjsmålet berodde på den torra väderleken. 
 
-Fortfarande körs det alldeles för fort av många på våra vägar. Tänk på att det är 15km/tim 
som gäller. 
 
-Ett förtydligande om byggreglerna. Även om ni vill riva en gammal byggnad och bygga en 
exakt likadan, så meddela byggansvarige. Då slipper det bli diskussioner. 
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