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Information från styrelsen till alla medlemmar 
Synpunkter och frågor till oss ska ni i första hand mejla in och det går även att 
skriftligen lägga detta i brevlådan som nu finns utanför entrén till 
gemensamhetslokalen. 
Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan, www.gränsta.se under Kontakt & 
Hitta och på anslagstavlan. 
 
 

Nytt Gränsta koloniförening 
På årsmötet den 10 april utsågs  
- Monica Karlsson till ny ordförande 
- Elisabeth Fredberg till ny revisor 
- Veronica Berg och Fia Stigsdotter till valberedningen 

Årsavgift 

Styrelsen tackar alla 170 medlemmar som betalade årsavgiften i tid, senast den 

31/3. Tyvärr var det då fortfarande ett flertal av 203 medlemmar som inte 

betalat.  

Efterlysning 
Finns det någon medlem eller någon som du känner till som kan hjälpa till med 
att slipa golvet i föreningslokalen. Återkom med namnförslag till styrelsen. 

Städdag 7 maj 09.00 

Påminnelse om städdagen den 7 maj 09.00 och att det är allas ansvar att vi har 

en fin utemiljö på området. Enligt våra stadgar ska medlemmar delta i arbets-

uppgifter som är gemensamma för föreningen.  

Hoppas vi ses vid föreningslokalen. 

Bra att veta! 

Hjärtstartare finns på 

baksidan av servicehuset 

vid torget Nyponstigen! 

http://www.gränsta.se/


70-årsfirande 

Vi fortsätter att planera för föreningens 70-årsfirande. Programmet planeras 

för fullt. Nästa möte är den 28 maj 10.30 i föreningslokalen. Vill du vara med 

och hjälpa till så kom till mötet. 

Vi planerar en rundvandring på området för visning av våra fina trädgårdar. Är 

du intresserad att visa din trädgård så anmäl detta till styrelsen senast 1 juni. 

Försäljning 

När det är dags för försäljning ska styrelsen informeras och ny köpare ska 

godkännas av styrelsen. Nya blanketter gällande ansökan om 

utträde/medlemskap i föreningen finns på hemsidan www.gränsta.se. Skickas 

ifyllda till Kerstin Svenson, kerstin.svenson@gmail.com 

Rapport från årsmötet 2022 
Årsmötet beslutade att avslå motionen gällande installation av wifi på området. 
Årsmötet beslutade efter omröstning att inte återta pappershanddukar i 
servicehusen. 
Föreningens ordningsregler är reviderade och finns på föreningens hemsida. 
Protokollet hittar du på anslagstavlan vid torget. 

Tomtskötsel 
Vi påminner dig om att klippa häckarna och se över stakethöjden, viktigt för dig 
som bor vid vägkorsningar. Får vara högst 80 cm i hörnen och sedan sträcka sig 
2 meter åt sidorna med samma höjd enligt Västerås stads regler.  

Lekplatsen 

En babygunga kommer snart att vara på plats som även passar barn med fysiskt 

handikapp. 

Adressuppgifter 

Uppmaning om att ändra bostadsadress, mailadress samt telefonnummer i 

medlemsregistret vid förändringar. Flera utskick från styrelsen har kommit i 

retur till styrelsen pga att man inte angivit rätt adress. 

 

Bra information hittar du även på vår hemsida som Peråke Vikerborn är 
redaktör för www.gränsta.se 
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