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Möte 
i Husby-Sjutolftsgården 

Polisman Tommy Nordenberg  
informerar oss 

Torsdagen den 20/11 klockan 19,00 
angående   

 
GRANNSAMVERKAN 

 
Alla intresserade  är välkomna 
 
 
 

 
Vår hemsida 

Vi har nu varit igång med hemsidan i ett år. Vårt mål är att vi 
med text och bild skall kunna ge gamla och nya Ekolsundsbor 
en liten historik och samhällsinformation om Ekolsund. 
Vi har fått ett strålande gensvar. Exempelvis så har 75 % av 
alla hus uppdateras. Vi vill gärna att fler tar tillfället i akt och 
skriver ner historien runt sina hus, tar bilder och skickar till 
patrik.eklund@ekolsund.se 
Vill du ha en ny e-postadress?   
(förnamn.efternamn@ekolsund.nu eller husnamn@ekolsund.nu) 
Du kan länka den till din nuvarande adress om du vill 
e-postadressen kostar 95:-/år  
om du länkar den till din nuvarande kostar det 49:-/år 
Sätt in pengarna på pg 72 97 61-7  och fyll i formuläret på 
hemsidan 
 



Sjöängen 
Lördagen den 27 september 
träffades ett tappert gäng i 
regnet nere vid stranden och 
tog ner några ledsna träd 
samt rensade marken från 
kvistar och skräp. 
Söndagen den 19 oktober 
tog båtsektionen upp 
bryggorna för säsongen. 
 
Slottets detaljplan 
Styrelsen har lämnat sina 
synpunkter på Ekolsunds 
slotts detaljplan. 
Styrelsen har uttryckt sig 
positiva till restaureringen av 
Ekolsunds slott, den 
omgivande slottsträdgården 
och arboretum.  
Styrelsen  hyser däremot 
farhågor för att den väg vi 
alla måste använda ner till 
vårt samhälle kommer att bli 
en försämrad väg. 
Styrelsen anser att 
golfbanan skall ha planskilda 
vägöver/undergångar samt 
att vägen breddas i samband 
med grävningarna för vatten 
och avlopp. Den nya planen 
skall inte innebära 
försämringar för de som idag 
bor i området. 
 Golfbanan måste också 
planeras i ett nära samarbete 
med de boende och särskild 
hänsyn måste också tas till 
dagiset som ligger inom 
området. 
 
Gatuskyltar 
Det är väghållaren som skall 
sätta upp gatuskyltar.  
Detta innebär att Vägverket 
sköter Ekolsundsvägen, att 
Vägsamfälligheten sköter 
skyltningen av 
Hammarsgårdsvägen  
i övrigt får man gå ihop med 
sina grannar och tillsammans 
fixa skyltar. 

Rapport från årsmötet den 11 oktober 2003 
Ett 30-tal personer var närvarande på årsmötet som vanligt 
hölls i Husby-Sjutolfts församlingshem. 
Före mötet berättade Ekolsunds slotts ägare Raija Ohlin om 
sina planer, om upprustningen av slottet och den omgivande 
parken samt om nybyggnationerna. Hon berättade att hon även 
köpt Strömsängs gård och att hon med anledning därav 
omarbetat tidigare planer och att golfbanan nu kommer att 
ligga på Strömsängs nuvarande marker. 
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar informerade 
Christer om att förhandlingar pågår mellan Banverket och 
Enköpings kommun angående banvallen. Kommunen hävdar att 
det enligt miljöbalken är viktigt att undersöka om banken 
innehåller föroreningar. Banverket vill att marken skall bli en 
gång –och cykelväg och inte föras över till bostadsmark. I 
sådana fall behöver inte markundersökningar göras. 
Förhandlingarna fortsätter. 
Vår detaljplan ligger efter två överklaganden hos 
Länsstyrelsen för beslut. Kostnaden för vårt VA är upptagen i 
kommunens budget för åren 2005/2006.  
Hamnkapten Peter Söderstedt berättade att båtsektionen 
planerar att göra i ordningen en ramp för sjösättning av båtar. 
Båtsektionen har för närvarande 14 medlemmar. 
Årsmötet utsåg en festkommitté, vars först uppgift blir att 
göra något festligt med anledning av att Byalaget fyller 30 år. 
Har du idéer om hur vi ska fira 30-åringen hör gärna av dig till 
Jessica Penco 445111, Mia Lindbäck 473100, Anneli Djurklou 
473001 eller Margareta Lagestrand 473158. 
Årsmötet  utsåg också en arbetsgrupp för bredbandsfrågor. 
Riccardo Penzo utsågs som första medlem. Är du intresserad 
av bredbandsfrågor ring Riccardo 445111. 
Vidare beslöt årsmötet att styrelsen skulle kontakta polisen 
för att få hjälp att förebygga inbrott och med hjälp av 
grannsamverkan. 
Följande frågor togs upp på mötet och som styrelsen och 
arbetsgrupper får jobba under kommande år: 
Fotbollsmål för mindre barn på Sjöängen, 
Bildande av ungdomsgrupp, 
Farthinder på Ekolsundsvägen samt behovet av gatuskyltar. 
Styrelsen uppmanades också att lämna synpunkter på Slottets 
detaljplan före den 31 oktober 2003. 

 
Vill du läsa årsmötesprotokollet kan du kontakta någon i 

styrelsen så får du ett exemplar 
eller gå in på www.ekolsund.nu och hämta ett ex. 

 
Vill du ha Ekolsundsbladet via mail ? 

Kontakta margareta.lagestrand@ekolsund.nu 


