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Ett tråkigt besked 
Den 22 september gick vår trotjänare Ove Johansson bort. Föreningen har skickat en gåva till 
Hjärt- och Lungfonden. 
 
Föreningshuset 
En toalett kommer att vara öppen under hela vintern.  
Rapportera till Björn Qvarfort 070 328 60 31 om det blir några problem. 
Herr och damduscharna stängde för säsongen den 31 oktober. 
Norra och Södra toaletterna hålls stängda under vintern. 
 
Föreningshuset 2 
En luftvärmepump till föreningshuset är inhandlad och levererad. Montering sker i början av 
december. Vi hoppas att pumpen skall sänka vår elförbrukning.  
Under sommaren kan ju pumpen även användas till kylaggregat, om det skulle bli ohemult 
varmt på våra möten eller fester. 
 
Norra Toaletthuset 
Kommer under vintern att renoveras då behovet är mycket stort. Arbetet med detta kom-
mer att börja i januari.  
 
Drosophila suzukii 
Ni kommer ihåg den där elaka bananflugan där några av er ställde upp för provtagning. Pro-
verna från er är inskickade till Statens Lantbruksuniversitet. De har fått in prover från ganska 
många koloniområden i Sverige och även från privatpersoner och professionella odlare. Un-
dersökningen av proverna är ganska tidsödande, men de kommer att återkomma med ett 
resultat längre fram. 
 
Bilder från förr 
I september hade vi en bildvisning med bilderna från förr. Uppskattat, men det var flera som 
inte kunde vara med då. Om ni skulle vilja se bilderna, kontakta Björn Qvarfort 
bjorn.qvarfort@hotmail.com eller 070 328 60 31. Är intresset tillräckligt stort, fixar jag en ny 
träff. 
 
Boule Segrare vid årets KM i Boule blev Klara Backlund med Kjell Olsson som tvåa och Bo 
Eriksson som trea. Mer om klubbmästerskapet finns på föreningens hemsida. 
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Grannsamverkan 
Sonia Kämpenberg rapporterar från polisen att stölder ur och från bil har ökat i Västerås. 
Inbrotten ligger kvar på sin höga nivå. 
Sonia har värvat Christina Hymling Nedre Åvägen14 som skall titta till Nedre och Övre Åvä-
gen. Sonia och Sonja Rygren tittar till Kolonivägen. 
Om ni råkar ut för inbrott eller skadegörelse så polisanmäl detta. Polisen för statistik över 
händelserna och planerar sina rutter efter var inbrotten sker. 
Promenera gärna runt på området i vinter och håll lite koll på om det hänt någonting utöver 
det vanliga. 
 
Skadegörelse på Kolonivägen 
I förra veckan (slutet av oktober) inträffade mindre skadegörelser på Kolonivägen. Bl.a. kas-
tades en cykel upp på ett tak, lerkrukor slogs sönder, en smideslykta stulen från en tomt, 
någon kastade in marschallhållare på en tomt. Dessutom saknas en svart smideslykta hos en 
kolonist som försvann vid samma tidpunkt. Om någon saknar marschallhållaren och sett 
smideslyktan kontakt Gunnar Wahlsten 070-680 16 32 eller gunnar.wahlsten@f-komp.se 
Ni bör därför åka ner och kontrollerar era stugor med jämna mellanrum 

Vägarna 
Vill påminna om att vägarna nu är gropiga efter allt regnande. Groparna måste därför fyllas i. 
Det finns grus vid infarten från söder, vid föreningshuset samt vid infarten från kyrkogården. 
Det är kolonisternas ansvar att fylla igen groparna. 
 
Detta är 
Årets sista månadsblad. Så till er alla från oss alla en god jul och ett gott nytt år. Sedan träf-
fas vi om inte förr på årsmötet. 
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