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Ljusfesten 
 
är den 27 augusti. Föreningslokalen öppnar som vanligt med start klockan 20.00. Vi kommer även i år 
att ha levande musik.  
Ljusfesten är en fin tradition och styrelsens förhoppning är att vi alla kan ställa upp och hålla 
traditionen levande. Numera finns ju mängder av olika lampor som är soldrivna. Och visst är det 
vackert med levande ljus.   
 
Katter 
 
Problemet med vildkatter har ökat i år jämfört med i fjol. Vi vill starta ett samarbete med " Djur-
skyddet Västerås Huskatten", som numera tar hand om lösspringande katter. Viktigt är dock att ni 
inte matar katterna.  
De räknas då inte som lösspringande och fångas då inte in. Tänk på att om du börjar mata herrelösa 
katter så tar du även på dig ansvaret för katterna och ska uppfylla djurskyddslagstiftningens krav. 
Lagarna innebär bland annat att kattägaren är skyldig att ge sin katt mat och vatten samt ta hand om 
den om den blir sjuk. Som kattägare räknas av miljöenheten även den som matar kringstrykande 
katter. En ägare som inte längre vill eller kan ta hand om sin katt är skyldig att se till att katten får ett 
nytt hem eller så måste kattägaren själv bekosta avlivning. 
 
Gropar i vägen 
 
Vi har fått ett tips om hur man kan få gruset man fyller i groparna, att fästa bättre. Blöt gropen och 
fyll sedan på grus. Blöt sedan gruset ordentligt. När vattnet sedan torkat bort, blir gruset hårdare än 
om det bara ligger löst på. 
 
Grus 
 
som ni använder på er lott eller i gångarna, skall betalas med 25:- per kärra till föreningens 
bankgironummer 5049-0440. Det är bara till själva vägarna som gruset är gratis. Vi har sett att en del 
använder grus till vattgångarna . Vattgångarna ska skötas av kolonisten som ligger norr om gången. 
Allt grus som används för gången ska därför också betalas till föreningen 
 
Biltvätt 
 
På förekommen anledning, vill vi påminna om att det är förbjudet att tvätta bilen så att tvättvattnet 
kan nå grundvattnet, det vill säga absolut förbjudet att tvätta bilen på lotten. 
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Grannsamverkan 
 
Sonia Kämpenberg, Nils-Gustaf Johansson och Sonja Rygren är med i Grannsamverkan och vurmar 
för detta på Biskopsängen. 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.                       

Städning på toaletterna i lokalen och på södra toaletten. 

Vår städare av toaletterna i föreningslokalen och södra toaletten, Ingrid Skarman, kommer att sälja 
sin kolonistuga. Detta innebär att vi behöver ny städhjälp från årsmötet 2017. Är du intresserad att ta 
över jobbet? Ta kontakt med ordföranden Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller Gunnar Wahlsten 070-
680 16 32. Uppdraget omfattar 4 toaletter och 3 duschrum i föreningslokalen samt 2 toaletter och 1 
duschrum i Södra toaletten. Ersättning utgår. 

Parkeringen vid föreningshuset. 

På förekommen anledning vill vi påpeka att denna endast är till för besökare till lokalen. Detta 

eftersom lokalen ofta är uthyrd och att hyresgästerna måste få full tillgång till parkeringen. 

Parkering för gäster och kolonister finns på Skultunavägen, under Vallbybron samt på kyrkogården. 

 

Höstmöte 

Glöm inte att boka in det traditionella höstmötet som är den 18 september kl 11.00 i föreningshuset. 

 

Sopplunch 

Fritidsklubben har sopplunch lördagen den 3 september kl 13.00 i lokalen. Anmälan senast den 28 

augusti till Gun eller Lasse tel: 070 465 84 41 eller 021 12 49 23 

 

Styrelsen 
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