Här följer utdrag från jubileumsskriften för Gränstas 50-årsfirande år 2002

1970

var området helt utbyggt. VLT skriver om
detta 4 februari: "Gränsta koloniområde
skall bestå, även om det blir nybyggnation runt området. Det lugnande beskedet fick kolonistugeägarna i Gränsta av
byggnadsnämnden på måndagen. De
hade ställt en direkt fråga till nämnden
hur det skulle bli med områdets framtid.
Kolonistugeägarna har gemensamt planerat att dra fram elektricitet till området,
men av rädsla för
att Västerås framtida expansion
skulle kunna sluka
upp koloniområdet
helt, ville de ha ett
besked innan en så
omfattande investering gjordes."
Elektriciteten kom
till Gränsta!

1971

kunde föreningslokalen tas i bruk.

Ringvägen asfalterades till en kostnad av
29 773 kr, en välkommen förbättring. Ny
motorgräsklippare köps in och ett garage
byggs för klipparen bakom föreningslokalen.

1978

Nu har vi äntligen fått våra efterlängtade
vattentoaletter indragna i lokalen och en
sluten tank grävdes ner. Korkmattor och
heltäckande matta på kontoret lades in
och den gamla kylen och frysen byttes ut.

1979
1980

Stadens elektriker ordnar belysning utanför lokalen och till dansbanan.

annonserades 39 tomter för stugbebyggelse på Gränsta (på västra sidan om
Poppelvägen). Intresset blev så stort att
det krävdes lottning.
Nytt parkettgolv lades in i lokalen och betonggolv göts i källaren.

1972
firades 20-årsjubileum.

I samband med den festen invigdes också
samlingslokalen, som stått färdig sedan
året innan. Kostnaderna för lokalen var då
uppe i 54 000 kr.

1972

var det dags att lösa vattenfrågan och
kommunal vattenledning ordnades.
I Västerås Sparbank lånas 25 000 kr för
projektet, som en kommitté får ansvaret
för. Sluträkningen för vattnet löd på
21 645 kr.
Genom alla åren hade vattenfrågan varit
ett av de oftast återkommande ämnena
på mötena: Vattenkvaliteten, pumparna.... Den här lösningen av vattenförsörjningen för hushållen var verkligen
välkommen!

1974

presenterar kommunens fastighetskontor
förslag till nytt arrendekontrakt för tiden
1 april 1977 till 1 januari 1990 och med
årlig arrendesumma på 25 000 kr mot
tidigare 3 600 kr.

1981

Detta år firar damklubben 25 år. Ny kaffekokare och nya gardiner till kapprummet
blev gåvan till föreningen
från årets auktion.
Under maj månad fick de
nya kolonisterna sina arrendekontrakt och i juni var det
klart för byggstart. Under
hösten började ett antal stugor uppföras. Några år senare var samtliga tomter
bebyggda, med undantag
av ett par stycken.
Koloniområdet blir därmed
Västerås största och hade
därmed utökats från tidigare
164 stugor till 203.

1986
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1996

Man börjar spela boule på Gränsta. Först
på grusgången bredvid lokalen sedan anläggs en bana i närheten av grillplatsen.
Gränsta Boulesektion bildas.

1998
2000

Cafékvällar börjar anordnas i föreningslokalen.

Förutom "soppafton och cafékvällar" tillkom i år storbilds-TV med några matcher
från fotbolls-EM.

2002
2004

Gränsta firar 50 år med stor jubileumsfest.

Den moderna tiden hinner ifatt oss. Telefonkiosken har sedan något år gått med
förlust, så abonnemanget sägs upp och
kiosken tas bort. Planer på att bygga servicehus med vattentoaletter och duschar
börjar diskuteras.

2006
2008

Bygget av de nya servicehusen börjar.

Servicehusen är färdiga och torrdassen
bommas igen. Vattentoaletterna i föreningslokalen tas bort.

2010

Tvättstuga byggs i föreningslokalen.
Köket byggs om och en diskmaskin installeras. Komposterna stängs p g a mördarsniglar.

2011

En grillplats iordningställdes. Den kom väl
till pass när vi började med gå-bingo och
korvgrillning på lördagskvällarna. Utemöbler har överlämnats av damwww.gränsta.se Gränsta får en egen hemsida.
Delar av ringvägen får ny asfalt.
klubben. Av våra större utgifter: Inköp
Soptunnorna tas bort och istället får vi två
av ny gräsklippare, grus till en del av tornya sopstationer.
gen och lagning av asfaltsvägen.

1992

40-årsjubileum. En utställning med kort
och föremål togs fram av cirkeln "Gräv
där du står" som pågått under året.

2012

VL slutar köra buss genom området.
Dansbanan har blivit genomrutten och
rivs 4 augusti. Gränsta firar 60 år.

