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Fastighetstaxeringen. 
Vi har fått ett meddelande från Västerås stad att de har fått ett taxeringsvärde 
fastställt till 29 596 00 SEK på vårt koloniområde, men att man inte kommer att höja 
vårt arrende under pågående arrendetid, det vill säga fram till den 1.1.2020. Vi 
kommer dock att bevaka för att se hur andra koloniområden hanterar detta, med 
hjälp av bland annat Koloniträdgårdsförbundet. 
 
Katterna på området. 
Jag, alltså Björn Qvarfort, har pratat med Västerås stad om deras roll i kattfrågan. De 
hänvisar till att det är vårt ansvar som arrendatorer att lösa problemet och hänvisade 
i sin tur till länsstyrelsen . 
 Jag har också pratat med Länsstyrelsen om vad som gäller med katterna. 
Tågordningen är: 
 
-  Vi tar reda på hur många katter det finns, var de finns och meddelar 
 länsstyrelsen. 
-  Länsstyrelsen inspekterar området och tar sedan kontakt med polisen. 
- Polisen "verkställer" sedan borttagandet av katterna genom att ge föreningen 
 mandat att ta bort katterna. Polisen har inga egna resurser. 
-  Föreningen fångar in katterna och försöker få någon privatperson att ta hand 
 om katterna eller att föreningen tar katterna till avlivning hos veterinär.  Föreningen 
får stå för kostnaden cirka 1 000: - per katt. Finns det då till exempel 25 katter, kostar 
det 25 000: -.  
 
Dock: Katterna måste vara förvildade, det vill säga, om någon matar katterna, får vi 
inte mandat att avliva dem. Det strider mot djurskyddslagen.  
 
Vår kontakt på länsstyrelsen påpekar också, att om katterna inte får någon mat, 
kommer de att försvinna till andra områden där de kan få mat. Så att katterna finns 
på området, det är vårt eget fel genom att några enligt uppgift matar dessa. 
Styrelsen är inte beredd att ta den kostnaden och uppmanar de som matar katterna 
att omedelbart sluta med detta eller ännu hellre se till att katterna får ett hem. 
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Renovering av södra toaletten. 
Vi kommer att renovera södra toaletten i vinter. Ekonomin tillåter bara att vi 
renoverar invändigt. Det blir samma standard som dusch och toaletterna har i 
föreningshuset. Duschkabinen tas bort och väggarna kaklas. Vi kommer att ha kvar 
båda toalettutrymmena och höja stolarna. Arbetet kommer att utföras under vinter-
månaderna.  
 
Städning på toaletterna i lokalen och på södra toaletten. 
Vår städare av toaletterna i föreningslokalen och södra toaletten, Ingrid Skarman kommer 
inte att efter årsmötet 2017 fortsätta med städningen . Detta innebär att vi behöver ny 
städhjälp från årsmötet 2017. Är du intresserad att hjälpa till med  detta?  
Kontakta valberedningen Kristina Wingh 076-353 41 67 eller Anita Wretman 070-340 01 25 
Uppdraget omfattar 4 toaletter och 3 duschrum i föreningslokalen. Ersättning utgår.  
Det går att dela på ansvaret 
Om inte någon anmäler sitt intresse kommer vi ta in anbud från städbolag vilket kan påverka 
medlemsavgiften 
 
Grannsamverkan. 
Kom ihåg att anmäla alla inbrott och skadegörelser till polisen. Ta också kontakt med 
Sonia Kämpenberg 076-306 73 27 mail sonia.kampenberg@hotmail.com eller Sonja 
Rygren 070-345 59 44 mail sonja.rygren@live.se och meddela vad som hänt. Det är 
viktigt att våra representanter för grannsamverkan får veta vad som händer i 
området 

Årsmöte 
Årsmötet 2017 blir den 2 april kl 11.00 i Föreningshuset. Boka in detta redan nu. 
 
Detta är årets sista månadsbrev, så vi i styrelsen ber att få tacka för det gångna 
koloniåret och önskar alla en riktigt 
 

God jul och ett Gott nytt år 
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