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Månadsinformation Mars 2018 
 
Detta är årets första månadsbrev. Månadsbrev som ges ut under vinterhalvåret  
november – mars skickas också ut per post till de som inte innehar e-mail.  
Anslås alltid på anslagstavlorna.  
 
Årsmötet 
Välkommen till årsmötet 2018 blir den 15 april kl 15.00 i Föreningshuset.  
Representant från Koloniträdgårdsförbundet kommer efter mötet att informera om vad för-
bundet kan göra.  Vi bjuder på kaffe och bulle.  
 
Toaletter, duschrum och tvättstuga i Föreningshuset 
kommer att öppnas på skärtorsdagen den 29 mars. Styrelsen har upphandlat städningen av 
föreningshusets toaletter och duschutrymmen och beslutat att teckna avtal med Senior-
proffsen. Städning kommer att ske två ggr/vecka måndagar och fredagar mellan 1 april och 
31 oktober.  
 
Regler för trädfällning på kolonilotterna 
Träd som står på medlemmarnas lotter får tas ner utan tillstånd, om det inte är ädelträd eller 
tallar med diameter större än 30 cm. Som ädelträd anges skogsek, ask, alm, lönn, lind, aven-
bok, 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 
 
Godkännande av personliga data  
Kom ihåg att skicka in blanketten ”Godkännande av personliga data att införa i medlemsre-
gistret för Biskopsängens koloniträdgårdsförening” senast 30 april till  
Gunnar Wahlsten 
Langenbergsgatan 5 
722 17 Västerås 
Eller ta med den till årsmötet 
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Ny medlemsmatrikel 
Vi kommer att trycka upp en ny folder om Biskopsängens kolonister 1918 – 2017. Försälj-
ningen av den kommer att göras på årsmötet. 
 
Vägarna 
Än har inte snön försvunnit och det verkar bli senare i år än tidigare. 
Tänk på att hålla hastigheten samt att ni fyller på potthålen när dessa kommer fram. I år 
kommer det att (pga. tjälen är djup) uppstå fler hål efter vintern än det brukar. Sladdning av 
vägen kommer att ske så fort det är möjligt. 
 
 
Att teckna/måla tillsammans. 
Detta blir en aktivitet i sommar. 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 väl-
komna. Preliminärt hålls sammankomsterna i föreningshuset på söndagar. Anmäl er till Bir-
gitta 073-404 44 31 eller ivraernlund@gmail.com 
 
Gödsling i trädgården, hur gör jag? 
Alltför ofta har vi väl stått på kolonilotten och undrat varför det inte växer som jag vill??? 
 
Oftast beror det på att gödslingen inte är gjord på rätt sätt. Dessutom påverkar vilka förut-
sättningar som jorden ger. Som en hjälp på vägen, kommer en kursdag då många svar ges 
om gödsling och jord. Till exempel: 
-Hur gödslar jag mina perenner 
-Hur gödslar jag mina grönsaker 
-Hur gödslar jag min rododendron 
-Med mera med mera  
Kursen är gratis och ett kompendium ingår som kurslitteratur. 
Anmälan görs till 
Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller med mail bjorn.qvarfort@hotmail.com 
Kursen hålls söndagen den 22 april kl 1300 i Föreningslokalen, Biskopsängen. 
 


