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Stölder 
Tyvärr har det förekommit stölder och försök till stölder av saker som funnits 
utomhus. Polisanmäl alltid om något är stulet. Vid en husrannsakan hos en misstänkt 
tjuv, underlättar det för polisen om de kan identifiera stöldgods. Meddela också 
någon i styrelsen, så får vi koll på vad som händer. Flera försök har skett senaste 
veckan 
 
Toaletterna i föreningshuset.  
Styrelsen har beslutat att stänga toaletterna, duscharna samt tvättstugan i 
föreningshuset över vintern. Detta sker den 9 oktober. Detsamma gäller som tidigare 
år även södra och norra toaletthusen. 
 
Containrar. 
Som vi brukar, ställs containrar ut i höst. Vi börjar torsdagen den 5 oktober och tar 
bort dem den 9 oktober. En container ställs upp vid södra infarten, en vid norra 
infarten och två mindre containrar vid föreningshuset 
 
Årets syn. 
Uppföljning av synen sker den 28 augusti.  
 
Ljusfesten. 
Lördagen den 26 augusti hålls den traditionella Ljusfesten.  Börja redan nu förbereda 
för en strålande ljusfest, så att vi kan hålla traditionen vid liv. Festen börjar kl 20.00. 
Innehåller: levande musik av Thomas och Kjell och den traditionella tävlingen om 
bästa ljussättningen. Nytt för i år, endast 2 röstande per lott 

 
Sopplunch 
Fritidsklubben har sopplunch lördagen den 3 september kl 13.00 i föreningshuset. 
Anmälan senast den 28 augusti till Gun eller Lasse tel: 070 465 84 41  
eller 021 12 49 23 
 
Höstmöte 
Höstmötet blir den 17 september kl 15.00 OBS tiden 
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Sophämtningen 
Soporna hämtas sista gången den 28 sept. Därefter stängs soptunnorna för 
säsongen. 
 
Gatubelysningen. 
Ett antal lampor i gatubelysningen har slocknat. Byte av dem är beställt. 
 
Telefonledningarna. 
Alla berörda har tagit ner sina ledningar. Eriksson AB som servar nätet, är meddelat 
och alla stolpar som ska tas bort är nu borttagna. 
 
Vägbulor. 
Önskemål om vägbulor, för att få ner hastigheten på vägarna, har framförts. En 
utvärdering har gjorts. Denna visar att det blir relativt kostsamt med vägbulor. De 
måste också förankras ordentligt i vägbanan, vilket medför problem, när vägarna skall 
skrapas. 
Glöm inte att fylla i potthålen som nu uppstår när regnet nu kommer.  
 
Adressändringar 
Glöm ej att anmäla adressändringar samt ändring av telefonnummer och e-
mailadresser till vår kassör Gunnar Wahlsten tel 070-680 16 32 eller e-mail 
gunnar.wahlsten@f-komp.se 
 
Boule-KM 
Genomfördes fredagen den 28/7. Tretton deltagare tävlade intensivt i 10 timmar i 
ösregn, åska, duggregn, vindbyar och strålande sol. Vid det traditionella knytkalaset 
efter spelet, delades statyetter ut till: Bo Wretman, segrare, Kjell Bylinder tvåa och 
Anita Wretman trea 

 

 

 

http://www.biskopsangen.se/
mailto:gunnar.wahlsten@f-komp.se


                
___________________________________________________________________ 

www.biskopsangen.se       gilla oss på facebook 

Månadsinformation Augusti 2017 
 
   

3 
 

 

 

 
 
 

http://www.biskopsangen.se/

