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Detta är årets sista månadsinformation 
 
 
Vad har investerats under 2017 
 

- Ombyggnad av toalett och duschutrymmet i södra toaletthuset 
- Nytt staket vid gräsmattan framför föreningshuset 
- Nya gardiner samt nya kuddar och dynor i soffan föreningshuset 
- Investering i nya kaffekoppar, nya termosar mm 
- Uppgradering av vattentillförseln i köket 
- Lagt ny tillfällig plåt på föreningshusets tak. 
 

 
Trädfällning på kolonilotterna 
 
Det har förekommit en del diskussioner i sommar om vad som gäller för trädfällning på 
koloniområdet. Vi har nu fått klart med Västerås stad om detta. Nedanstående gäller: 
 
Regler för trädfällning på kolonilotterna 
 
Träd som står på medlemmarnas lotter, om det inte är ädelträd eller tallar, får tas ner utan tillstånd. 
Som ädelträd anges skogsek, ask, alm, lönn, lind, avenbok, bok samt fågelbär. 
  
Träd som står på medlemmarnas tomt nere vid ån får inte tas ner utan tillstånd. 
Tillstånd sökes hos: 
 
Markförvaltaren 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Västerås stad 
721 87 Västerås 
 
Duschrummen och tvättstugan. 
Är nu låsta för vintern och öppnas igen i början av april 
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Att teckna/måla tillsammans. 
 
Detta blir en aktivitet till sommaren 2018. 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 välkomna. Preliminärt hålls sammankomsterna i förenings-huset på 
söndagar. Anmäl er till Birgitta 073-404 44 31 eller ivraernlund@gmail.com 
 
Vägunderhåll 
 
I samband med allt regnande under sept och oktober har stora potthål uppstått. Det är varje 
kolonists ansvar att fylla igen potthålen. Påminner därför att detta ska göras snarast. 
 
Årsmöte 
 
Årsmötet är satt till den söndagen den 15 april kl 15.00  (OBS TIDEN) 
 
100 årsjubileeet 
 
Blir den 11 augusti boka in detta datum. Mer information kommer under våren 
 
 
Lite tidigt men då vi inte ha för avsikt att göra ett månadsbrev i december vill  
 
styrelsen önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 

 

                                       

 


