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Förra sommaren tvingades vi ställa in samtliga aktiviteter pga pandemin. Tyvärr 
har vi ännu ej kunnat genomföra alla planerade aktiviteter. 
 
Synen 
 
Vi har haft syn och resultatet är att de flesta sköter sina lotter föredömligt.  
Dock är några häckar mot vägarna alldeles för höga. Enligt ordningsreglerna får endast 
lotterna inhägnas av låga häckar, staket eller stängsel – maximal höjd 1.20 meter. 
Dessutom får inte häckar eller friväxande buskar inkräkta på vägbanan eller annans 
tomt. 
Avsikten med vårt koloniområde är att både vi kolonister och våra besökare ska kunna 
se in på lotterna och njuta av våra trevliga trädgårdar. 
Brev har skickats till berörda. 
 
Parkering 
 
Parkering framför föreningshuset är enbart tillåten för hyresgäster till föreningshuset. 
Ni som har gäster och inte får plats på tomten finns parkering på fickan Skultunavägen, 
under E18 bron samt vid kyrkogården.  
 
Trädgårdsavfall 
 
På förekommen anledning vill vi påminna om att det är absolut förbjudet att kasta 
trädgårdsavfall i Svartån. Trädgårdsavfall ska komposteras eller köras till återvinningen.  
 
Vad händer juli och augusti på området 
 

- Festkommitténs pubafton den 31 juli är inställd, dock hoppas vi kunna 
genomföra Ljusfesten den 28 augusti som planerat. 

- 8 augusti ställer kolonister på Biskopsängen ut sin konst på väggarna runt 
föreningshuset. Mellan kl 11-15 pågår utställningen. Ansvarig är Anna Lönnroos-
Lanzarin. Du som inte har anmält att du önskar visa dina alster kontakta Anna på 
tel 070-654 46 62 

- Information för nya kolonister är den 17 augusti kl 18.00. Inbjudan kommer att 
skickas till berörda. 

- Boulegänget har träning måndagar och torsdagar kl. 17.00 bakom 
föreningshuset. Det är bara att komma dit om du är intresserad att delta. 
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Kaninerna 
 
Det finns ju ett stort antal kaniner på norra delen av Biskopsängen. Många kolonister 
upplever det som ett stort problem och har kontaktat styrelsen, kommunen och 
länsstyrelsen om vem som har ansvaret.  
Styrelsen har även kontaktat kommunen och länsstyrelsen som inte har något ansvar 
för detta utan det ligger på arrendatorn. 
Därför har styrelsen kontaktat en kommunjägare i Västerås kommun. Han säger att 
han kan åta sig problemet men vill först skaffa sig en uppfattning om omfattningen.  
Dock anser han att vi ska vänta med detta till hösten när området stängs ner för 
säsongen.  
Vi vet heller inte vad det kommer att kosta. 
 
Belysningen på Kolonivägen 
 
Har någon natt tydligen inte varit tänd. Det kan bero på att det är givare som känner av 
när mörkret faller. Styrelsen har uppmärksammat problemet och kommer göra extra 
kontroller när det blir mörkare i augusti. 
 
Grannsamverkans  
 
ansvariga Sonia Kämpenberg 076-306 73 27, Sonja Rygren 070-345 59 44 samt 
Christina Hydling 070-447 05 60 vill ha information om något otillbörligt händer på 
området. Skicka helst ett sms. 
 
Om du har inbrott eller inbrottsförsök anmäl alltid detta till polisen och skicka ett 
sms till grannsamverkans ansvariga. 

 

Uthyrning och utlåning av kolonilott med stuga 

 
Uthyrning av kolonilott med stuga är inte tillåten. Utlåning av kolonilott med stuga är 
tillåtet. Dock skall en utlåning under en längre tid än 1 månad alltid meddelas 
styrelsen. Arrendatorn är alltid ansvarig för kolonilotten 
 

Styrelsen 
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