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Synen i juni 
 
Visade på att kolonisterna sköter sig bättre än förra året. Däremot är det större problem med: 
Gropar i vägen 
Tyvärr har regnandet gjort att mängden gropar i vägarna ökat drastiskt jämfört med synen förra året. 
Så det behövs mer grushämtning än förr.  
 
På södra änden av Kolonivägen är antalet och djupet på groparna mindre än på resten av området. 
Visserligen är trafiktätheten mindre här, men en teori är att även hastigheten påverkar bildandet av 
gropar. En uppmaning till alla att följa hastighetsbegränsningen på 15 km/tim. Detta kan minska 
bildandet av gropar.  
 
Vallby 
Vi fortsätter samarbetet med Vallby i år också. Som guide får ni en muntlig genomgång om stugans 
och kolonilottens historia och innehåll. Är ni intresserad? Hör av er till:  
 
Karina Stenman  073 152 31 73   
karina.stenman@hotmail.com 
eller 
Björn Qvarfort 070 328 60 31   
bjorn.qvarfort@hotmail.com 
 
Vallbybron 
Jobbet är klart 
 
1000 Trädgårdar. 
Många nöjda besökare och många positiva kolonister. Tack alla. 
1000  trädgårdar hålls vartannat år, så det dröjer till 2018 till nästa.  
 
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. Ta kontakt med Gunnar Wahlsten 070-680 16 32 eller mail 
gunnar.wahlsten@f-komp.se. 
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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. Ersättningen 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. 

 

Skräp i ån 
Någon slänger i trädgårdsrester i ån vilket inte är tillåtet.  

Det är återbruket som gäller och inget annat. Dessutom har vi ju containrar uppställd en helg på 

våren och en helg på hösten.  

 

Pubafton 
Nästa pubafton är den 6 augusti kl 20.00 och då är fritidskommittén arrangör.  

Mer information om detta sätts upp på anslagstavlorna. 

 

Gå gärna in på vår hemsida www.biskopsangen.se så ser du fler aktiviteter under sommaren. 

 

Styrelsen 
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