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Årsmöte 
 
Detta hålls den 17 april. Ett utskick med en kallelse och dokumentation som hör till årsmötet samt 
inbjudningar till kurser med mera kommer i brevlådan inom kort. 
 
Fastighetstaxeringen 
 
Vi har fått uppgifter som visar att fastighetsvärderingen har gett mycket varierande resultat. Tycker 
ni att ni blivit för högt värderade? Ta då kontakt med skatteverket och fråga varför. Det kan vara så 
att ni fyllt i fel någonstans. Till exempel: om ni råkat fylla i att ni har vatten indraget i stugan blir 
taxeringsvärdet betydligt högre. 
 
1000 Trädgårdar 
 
Vi har fått en inbjudan att delta i evenemanget ”Öppen Trädgård”, söndagen den 3 juli 10.00–17.00. 
Styrelsen tyckte att detta var populärt förra gången och gav Björn i uppdrag att anmäla Biskopsängen 
till evenemanget. De som vill delta, anmäler sig till Karina Stenman  073-152 31 73 eller Björn 
Qvarfort  070-328 60 31. Ni får då en liten svensk flagga att sätta upp på lotten. 
 
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. 
 
Ombyggnaden 
 
av toaletterna i föreningshuset är genomförd. Ombyggnaden av duschutrymmena pågår. Detta skall 
vara klart till den 31 mars. Därefter får vi se vad vår ekonomi tillåter när det gäller ombyggnaderna av 
södra och norra toaletterna.  
 
Gropar i vägarna 
 
Vi påminner om vägunderhållet genom att ni fyller igen groparna. Det ger bäst resultat ju fortare det 
görs. Vi kommer att skrapa vägarna längre fram i vår så fort det är möjligt men bästa resultatet av 
skrapningen fås om groparna är igenfyllda. 
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Trädgårdsmässan 
 
En resa dit arrangeras av regionföreningen i år också. Lördagen den 23 april är det dax. Mer 
information finns på hemsidan och i utskicket. 
 Anmälningar till  Karina Stenman  073 152 31 73  
 karina.stenman@hotmail.com 
 
Kurser mm (mer finns på hemsidan och i utskicket) 
 
Kurs i trädbeskärning med praktiska tillämpningar den 3 april 2016 kl 14.00. 
Plats: Samling vid Biskopsängens föreningshus. 
Vi börjar med en teoretisk genomgång. Det skriftliga materialet som ingår är gratis. 
 
Anmälningar till  Karina Stenman  073 152 31 73 

karina.stenman@hotmail.com 
eller  Björn Qvarfort  070 328 60 31 

bjorn.qvarfort@hotmail.com 
Anmäler ni er via mail så uppge namn och telefonnummer. 
 
Föreläsning 
 
”Skapa biologisk mångfald och goda odlingsförutsättningar i trädgården" är en föreläsning som 
Vuxenskolan arrangerar tillsammans med oss den 3 maj kl 17.30 i föreningslokalen . Mer information 
kommer att finnas på hemsidan och med i utskicket.  
 
Vallby friluftsmuseum 
 
Vi kommer att fortsätta samarbetet med Vallby i år också. Det kommer att finnas lite skrivet material 
om koloniverksamheten i Västerås och om koloniverksamheten i övrigt som våra guider kan använda. 
Som guide får ni också en muntlig genomgång om stugans och kolonilottens historia och innehåll.  
 
Anmälningar till    Karina Stenman  073 152 31 73  

  karina.stenman@hotmail.com 
eller   Björn Qvarfort 070 328 60 31  

  bjorn.qvarfort@hotmail.com 
 
 
Styrelsen genom Björn Qvarfort  


