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Renovering 
Styrelsen har tagit in offerter avseende renoveringar av samtliga våtutrymmen. 
Föreningshuset samt norra och södra toalettbyggnaderna. Anledningen är att kraven på hur 
våtutrymmen skall vara byggda, har ökat från samhällets sida och att våra våtutrymmen inte 
uppfyller dagens krav.  
Styrelsen har beslutat att under vintern börja med renoveringen av herr- och damduscharna 
samt toaletterna i föreningshuset. 
 
Styrelsen har därför beslutat om att låta Svea bygg och kakel utföra renoveringarna i 
föreningshuset.  
 
Daniel Engström med Svea bygg och kakel har lämnat det bästa anbudet. Daniel har också 
gjort en del jobb åt några kolonister och utfört dessa arbeten på ett mycket föredömligt sätt. 
Dessutom har han behörighet för våtrum.  
Jobben skall vara klara senast mars 2016.  
Daniels avsikt är att börja i slutet av november med toalettdelen.  
Under tiden kan toaletterna inte användas. Ett anslag kommer att sättas upp på dörren så 
snart vi vet när arbetet påbörjas. Så tyvärr, om ni är på området och nöden blir stor, måste ni 
hitta en egen lösning. Är anslaget borttaget kan ni använda toaletterna igen. 
Renoveringen av toaletterna beräknas ta ca en vecka. 
Duscharna i föreningshuset kommer att stängas under renoveringen. Anslag om detta sätts 
då upp. 
 
Inbrott 
Tyvärr har det förekommit en del inbrott på koloniområdena i Västerås. Några personer har 
brutit sig in och sedan sovit över. Tips är alltså: att inte ha något av värde i stugan, att skruva 
ur propparna och ta med sig hem. 
 
Har ni haft inbrott, gör en polisanmälan. Polisen vill gärna ha information för då kan de 
planera sina åtgärder och avsätta resurser för bevakning. 
  
Anmäl gärna till någon i styrelsen om ni haft inbrott. Ser ni något avvikande, till exempel ett 
trasigt fönster, hos någon anmäl även detta till den det berör eller till någon i styrelsen. 
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Tvättid 
Styrelsen har tagit beslut om att utöka tvättiden till 4 timmar och också att höja avgiften från 
20kr till 25kr per tvättid. Bokning som tidigare. Ytterligare en torkvinda kommer att 
införskaffas till våren. 
 
Kattungar 
Rapport har inkommit att det finns en vuxen katt och några kattungar på området. För att 
kunna gå vidare till Länsstyrelsen med detta, måste vi ha en adress där katterna kan tänkas 
bo. Meddela detta till Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller bjorn.qvarfort@hotmail.com. 
 
Plusgiro/bankgiro 
Föreningen har ett nytt bankgirokonto som har nummer 5049-0440. Bankgironumret 
ersätter tidigare plusgirokonto. Plusgirokontot kommer dock att vara kvar under 2016. 
Notera dock att det är bankgironumret som inbetalningarna ska göras i första hand. 
 
Äntligen 
har skylten vid norra infarten flyttats. Så nu ska färdtjänsten och andra kunna köra in utan 
att skadas av den. 
 

 
 
 
Björn Qvarfort 
ordförande 
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