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Planerar du att sälja din 
bostad? Mäklarringen i 
Enköping ger dig en fri 
värdering - utan några 
förpliktelser från din sida.  
Tel: 0171-240 30 
Fax: 0171-244 22 

enkoping@maklarringen.se 
www.maklarringen.se 

Viktigt möte på söndag!!!! 
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping kommun har kallats till ett möte 
med boende i Ekolsund, med anledning av alla utbyggnadsplaner på båda 
sidor om motorvägen som är aktuella. Boende på båda sidor har avvikande 
uppfattning mot Miljö- och byggnadsnämnden, vilket har framkommit i ett 
flertal insändare i Enköpingsposten och de svar som ordförande i Miljö- och 
Byggnadsnämnden givit.   
 
Detta är på gång: 
• Hammarsudds tomtområde kommer att få vatten och avlopp och även 
utökad byggrätt (i dag får huset vara max. 80 m2 ). Det kommer att på sikt 
innebära att husen övergår från sommarhus till åretombostäder. I dag är 16 
av 80 hus omvandlade. 
•Ekolsunds villasamhälle kommer att utökas med 18 (ev.+ 7) fastigheter. Om 
sommarhusen också blir åretomboende, blir det 79 åretomfastigheter i byn.  
• Corell vill bygga på två områden i byn. Dels längs Ekolsundsvägen och dels 
längs gamla banvallen. Oklart hur många hus men uppskattningsvis 10-20. Då 
blir det ca 100 fastigheter i byn! 
•Strömsängs brukscentrum kommer att innehålla 9 bostadshus.  
• Fältet bortom dagis kommer att bebyggas, ca 15 hus. (kan ev. utgå). 
•Åkermarken kommer att bli golfbana. Beräknad besöksfrekvens 
200bilar/dag. 
•Slottsskogen kommer att bebyggas med 79 hus. 
•I lergroparna på Tegelbrukets mark, är det ansökt om ca 10 hus. 
•Jakt skall bli en av slottets attraktioner. 
 
I alla dessa pågående projekt skall vi som redan bor här, leva. Många får 
inte ens yttra sig om planerna. Vi skall dessutom alla samsas på 
Ekolsundsvägen. En kvalificerad gissning är att vägen - när dessa projekt 
genoförts - ger en belastning på minimum 1000 bilar/dygn! 
Nu finns en möjlighet att ställa frågor och be politikerna om svar på hur 
man tänker. Och att framföra synpunkter. 

          

Söndag den 22 januari kl. 14.00 i 
Skolstaskolans matsal. 

 
För mer information kontakta Anette Hjalmarsson  0171-47 32 99, 
eller e-post: anette.hjalmarsson@itdm.se 
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* Indragning av kommunalt VA 
* Fukt kontroll 
* Total Entreprenör 
* Renovering av badrum & kök. 
 
Hör av er för offert och 
eventuella frågor. 
 
Kontakta: 
Ivansson´s Rör & Rivservice 
Peter Ivansson  
Tel: 070-4942210 
Tel. / Fax: 0171 - 509 50 
E-post: 
peter.ivansson@ekolsund.se 
innehar F-skattebevis 
 
 
_______________________ 
 
 
 

 
Proffs på grävning 
 
Vi kommer att tillsammans 
med Enköpings Kommuns  
VA-avdelning att schakta 
för kommunalt avlopp i Ert 
område. Vi kan därför 
erbjuda hjälp med 
grävningen. Hör av Er för 
offert och eventuella 
frågor.  
 
Kontaktperson. VD. Henrik 
Andersson 070-3737272 
 
AddSchakt AB 
Sandgatan 7, 745 35 
Enköping 
Tel: 0171-373 72  
Fax: 0171-307 72  
E-mail: info@addschakt.se  
innehar F-skattebevis  
Org. nr. 556620-2577 
 
 

 

VA Ekolsunds villasamhälle 
Information Från Enköpings Kommun Teknikförvaltning 
Va- och Renhållningsverken 
Denna vecka (v.3) startar arbetet i Ekolsund. Kommunen börjar med att 
göra i ordning etablering på Fasanvägen 4. Sedan fortsätter dom med 
schaktning för ledningar till Hammarsgårdsvägen 1, 3 och 5 samt 
Ekolsundsvägen 32. Kommunen lägger ledningar från pumpstationen på 
Sjöängen upp till Hammarsgårdsvägen vidare upp på Måsvägen och fram till 
Fasanvägen. 
 
Informationsmöte VA Ekolsunds villasamhälle 
För att Teknikförvaltningen ska kunna ge Er den information som Ni 
behöver samt att Ni ska kunna ställa frågor till den så har vi tänkt kalla till 
ett informationsmöte den 2/2 kl. 19.00 i Husby-Sjutolfts 
församlingshem. Vi beräknar hålla på i 2 tim, och Kommunen bjuder på 
kaffe och bröd. 
För att veta hur många som kommer vill vi helst att Ni anmäler till Carl-
Rune Pettersson senast den 30/1 på E-post carl-
rune.pettersson@enkoping.se eller  tel. 0171-25507. Välkomna. 

 
Karta  
Karta över ledningarna och pumpar samt ytterligare information finns på 
www.ekolsund.se 
 
Gör en logotyp för hembygdsföreningen 

Gör en logga för Husby-Sjutolfts Hembygdsförening.  

Skicka sedan in den till följande e-postadress: patrik.eklund@ekolsund.se  

Du kan givetvis lägga in ditt bidrag direkt till någon i hembygdsföreningens 
styrelse. 
För mera information kontakta Patrik Eklund 0171-473201 eller 070-
3483839. 
Senast den 13 mars 2006 ska förslagen vara inne och den 19 mars på 
kommer medlemmarna att rösta fram den nya loggan på 
Hembygdsföreningens årsmöte. 

Lycka till! 
 
Gamla och Nya bilder 
Husby-Sjutolfts Hembygdsföreningen kommer att ha årsmöte  
söndagen den 19 mars 2006. Tema för årsmötet är gamla skrifter, kartor 
och bilder från vår bygd. Vi skulle vilja att ni som har gamla och ny bilder 
mailar patrik.eklund@ekolsund.se eller lånar ut bilden till oss så skannar vi 
in den. För vidare information kontakta Patrik Eklund 0171-473201, 070-
3483839 eller Margareta Lagestrand 0171-473158.  
 

 
 
 
 
 
Bålsta Port & Fasadservice säljer och monterar garageporta och dörrar,  
Företaget motoriserar även befintliga garageportar. 
För mer information Tel: 0171-50760 Fax: 0171-50761 
E-post: info@balstaport.se   Hemsida: www.balstaport.se 
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