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Ljusfesten 
gick  av stapeln med sedvanlig förplägnad och levande musik. Omröstningen gav segern som 
den vackraste lotten till Övre Åvägen 8. Stort grattis 
 
Höstmötet 
hålls den 18 september 11.00 i föreningslokalen. Föreningen bjuder på fika. 
 
Containrarna 
ställs ut torsdagen den 6 oktober och tas bort på måndagen den 10 
                       
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.  
Det går också att dela upp städningen så att någon/några ansvarar för södra toaletten och 
någon/några för föreningslokalen 
 
Vaktmästare 
Vår vaktmästare Björn Lindberg kommer att sluta. Vi behöver därför en ny från årsmötet 
2017. Uppgiften är att klippa gräs och rensa grusgångarna runt föreningslokalen. Ersättning 
utgår. Är ni intresserad, ta  kontakt men Björn eller Gunnar ovan. 
 
Grannsamverkan 
Kom ihåg att anmäla alla inbrott och skadegörelser till polisen. Ta också kontakt med Gunnar 
Wahlsten 070-680 16 32 eller mail gunnar.wahlsten@f-komp.se  så får vi själva koll på vad 
som händer. 
 
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 
söder om gången. Allt grus som används för gången ska därför också betalas till föreningen 
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Soptunnorna 
stängs den 29 september 
 
Eftersynen den 15 augusti 
Vi följde upp synen den 15 augusti. Förhållandevis bra resultat. Påtalade ändringar från förra 
synen var för det mesta genomförda. Några kolonister har dock fått påpekande. 
 
Tvättstugan 
Ni som har använt tvättstugan under sommaren och inte har betalt för detta. Gör det 
snarast till föreningens bankgiro nr 5049-0440.  
 
Boulehösten 2016 
Årets KM i Boule genomfördes 31/7 i strålande väder.  Klara Backlund segrade med Bo Wretman på 
andra plats och Kjell Byhlinder på tredje. Dagen avslutades med ett härligt knytkalas på boulebanan.  
Klara Backlund, Bo Wretman, Kjell Byhlinder, Anders Hellström och Kjell Olsson representerar 
Biskopsängen i Gränsta Open. 
Gränsta Open blev en höjdare för Biskopsängen. 
Fyra av våra spelare nådde semifinalen och två finalen. Det var ytterst nära att Bo Wretman finalvann 
men han tog en mycket hedrande andraplats. Fyra blev Kjell Byhlinder. 

 
 


