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Årsmötet 
Årsmötet hölls den 15 april och ett hundratal kolonister deltog. 
-- Beslut togs om en höjning av medlemsavgiften från 2019 med 550kr och en extra inbetal-
ning på 550kr för 2018.  
Ett brev skickas till var och en om den extra inbetalningen. 
-- Motionen med yrkande om att få hyra ut sin kolonilott avslogs av mötet 
-- På mötet frågades också om intresset för att salta vägarna, för att få en bättre hållbarhet. 
Efter konsultation av Koloniträdgårdsförbundets odlingsrådgivare, kunde konstateras att 
föreningen inte skall salta vägarna. Stor risk för skador. Dock att de som vill salta på sin väg-
del, får göra det. 
 
Styrelsen 2018 består av:  
Ordförande   Björn Qvarfort    
Kassör  Gunnar Wahlsten  
Sekreterare Björn Revenäs  
Vice ordf Annelie Kullgren 
Ledamot  Svante Bylund 
Suppleant  Eva Sjöstrand   
Suppleant  Siv-Gun Högström  
 
Sommarvattnet 
Sommarvattnet sattes på igår lördag den 21 april 
 
Sopkärlen  
Öppnas till Valborg. Första tömningen av VAFAB är den 3 maj 
 
Martikel 
Vi har gett ut medlemsmatrikel 2003 och 2010 med samtliga kolonister under Biskopsängens 
100år. I år ger vi ut en ny uppdaterad matrikel. Den började säljas på årsmötet och finns att 
köpa hos vår kassör Gunnar Wahlsten Kolonivägen 62 A. Priset är 50kr.  
 
Vårmöte och städdag 
Vårmöte och städdag blir lördagen den 5 maj. Samling i föreningshuset kl 11.00. Vi börjar 
med en presentation av styrelsen.  Fortsätter med lite allmän information och fördelar ut 
arbetsuppgifter. Vi avslutar med kaffe/te och smörgås och en varmkorv. Medtag gärna krat-
tor och spadar. 
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Containrar.  
Dessa ställs ut som i fjol. Det vill säga, på torsdagen den 3 maj ställs de ut. Är någon contai-
ner sedan full på fredag morgon, byts den ut mot en tom. Ni som har möjlighet, använd gär-
na torsdagen till att fylla containern, så att de som bara kan utnyttja helgen, får chansen då. 
Försök packa ihop allt så mycket som möjligt. Är någon container överfull, måste vi beställa 
en till och flytta över från den överfulla. Detta kostar extra. Containrarna tas bort på månda-
gen den 7 maj.  
 
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 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. 
 
Godkännande av personliga data  
Kom ihåg att skicka in ”Godkännande av personliga data att införa i medlemsregistret för 
Biskopsängens koloniträdgårdsförening” till  
Gunnar Wahlsten 
Langenbergsgatan 5 
722 17 Västerås 
 
Att teckna/måla tillsammans. 
Detta blir en aktivitet i sommar. Birgitta Ernlund och Anna Lönnroos Lanzarin kommer att 
hålla i det hela. Det finns inga krav på förkunskaper, utan alla som vill teckna/måla är väl-
komna. Sammankomsterna i föreningshuset på söndagar kl 1400. Det är bara att komma. 
 
Vägarna 
Håll hastigheten. När nu potthålen är borta och vägen fin har hastigheterna påtagligt ökat 
har vi märkt. En av orsakerna till potthålen är att hastigheterna inte hålls. 
15 km på området är vad som gäller. 
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