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Årsmötet 
Vid årsmötet togs beslut om körriktning på vägarna, vattugångar mot Svartån och att extra 
vattenuttag som finns inkopplade på några färskvattenledningar skall tas bort. Underlag för beslut 
delades ut på mötet. Enligt stadgarna skall underlag delges medlemmarna senast 1 vecka före 
årsmötet. Styrelsen har därför beslutat ta upp ärendet på nytt vid 2017 års årsmöte. 
 
Städdagen 
Denna genomfördes under en strålande sol och högsommarvärme. Ca 40 kolonister deltog och 
gjorde ett rejält dagsverk. Efteråt Åt vi korv och macka, nedsköljt med kaffe eller läsk. Tack alla som 
ställde upp 
 
Valborgsmässoafton 
Firades vid föreningshuset med pubafton och eldkorgar inkl sång och tal av vår ordförande. 
 
Årsavgiften 
Några har inte betalat. Kom ihåg att årsmötet den 17 april beslöt att föreningen tar ut en avgift på 
250:- om inte årsavgiften betalats inom tidsgränsen. Den som inte betalade i tid kommer att få ett 
krav på att betala in 250kr i straffavgift. 
 
Containrarna 
Detta fungerade bra. Nästa år ställer vi 2 containrar vid föreningslokalen. Då kommer hela 
parkeringen att utnyttjas. 
 
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. 
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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 
 
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 till Gunnar Wahlsten på mail gunnar.wahlsten@f-komp.se  
eller telefon 070-680 16 32. Detta oavsett om anmälan till polisen gjorts eller ej. 

Golf 
I aprilbrevet frågade vi om intresse fanns för att anordna KM alt. Golftour för de kolonister som 
spelar golf. Några anmälningar har kommit in men om vi ska start upp detta så måste det till fler. 
Ni som spelar golf anmäl er snarast till Gunnar Wahlsten på gunnar.wahlsten@f-komp.se eller tel 
070-6801632 

Vallbybron 
Kommer att repareras fram till midsommar. Därför är parkeringen delvis avstängd. Den kan också bli 
helt avstängd. 
 
Styrelsen 
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