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FORENINGEN EKOLSUNDS BYALAG 

Det hllilder i Ekolsund under Maj & Juni. 

SOnda2 26 Ma; klll.QQ . IHiggning av bryggor pa SjOangen 

Till denna aktivitet behOver vi intresserade och frivilliga !crafter.
 
Ni som har bAtar liggande vid bryggorna ar speciellt kallade, men aven ovriga ar villkomna.
 
Ju fier vi bill - desto snabbare klan.
 

Sonda22 Juni kl 12,00 . 16,OQ . Ekolsundsdagen 

I samarbete med Stiftelsen Gustaf den HI's vardshus anordnar vi den 2 Juni kl 12.00 - 16.00 Ekolsundsdagen -96, pA
 
Ekolsunds vardshus vid slottet.
 
Som vanligt avser vi au anordna en Loppmarknad - sA rensa vind och killiare ta med vad Du har au saIja och ell bord,
 
det blir gott om kunder cia Ekolsundsdagen ingAr i Enkopings kulturvecka, och heia dagen kommer att vara fylId med
 
evenemang runt Hjalstaviken & Ekoisund.
 
Pi} vardshuset kommer fOljande aU ske.
 
• Visningar av byggnaden och redogorelser fOr hur renoveringsarbetet fortskrider.
 
- Presentation av inredningsfOrslag
 
- Utstiillning om Ekolsund forr av Byalagets Studiecirkel, "Grav dar Du star ..
 
- Presentation av nagra foretag och hantverkare verksamma i Ekolsundsomradet.
 
- Loppmarknad
 
- Kl. 13.00 \1 usik av Ena Lekare
 

r handelse av tjanlig vliderlek fortsatter vi efter progra.mmets slut pA vardshuset kl. 16.00 tillsammans till Sjoangen 
dar vi grillar och umgas sa 1ii.nge vi vill och orkar ( Yledtag fattiring ) 

Ar Du farctagare, sysslar med konstnarlig verksamhet eller har Du nagon annan hobby eller verksamhet Du vill siA ett 
slag fOr, finns det plats au smlla ut och presentera Dig och din verksamhet. Farra fuets visning av vardshuset lockade 
ca 1000 besakare, sA ta chansen. 
Mer information fill" Du genom att kontakta Lennan Neovius 0171 - 730 68 eller Hans Ove Pettersson 0171 - 730 66 

Sonda2 den 9 Juni kl,lS,OO Ekolsund· Lantlig idyll eller VillafOrort ? 

Under Ekolsunds behagliga yttre doljer sig ett miljoproblem som kommer au fA alIvarIiga konsekvenser om inget gors.
 
Det jag avser med detta ar den bristfalliga avloppsstandard som tyvarr fOreligger i flera fastigheter. Enkopings
 
kommun har som andra Miilar-kommuner atagit sig all minska utsIappen av naringsamnen till malaren, och man har
 
nu borjat uppmarksamma de problem som hushaIlsavloppen orsakar.
 
I princip har vi som bor i Ekolsund tvA altemativ all valja pa:
 

- Au gom ingenting, vilket kommer all leda till all vi tv<'mgsansluts till ell kommunalt avloppsnat, vilket i sin tue
 
fOrulom en anslutningsavgift av ca 70.000 !cr / hushaIl, for att tacka kommunens kostnader kommer att medfora en
 
mycket omfattande nybyggnation, dar hundratalet nya villor och radhus kommer att byggas pA det som idag ar skog
 
och ang.
 

- Ta initiativ till en lokalt Ulformad smaskalig rening av v&a avlopp, som inte kraver omfattande kommunaIa
 
investeringar och darrned fbljande behov av omfattande nybyggnation.
 

Hur tycker Du att Byalagel skall agera, vilka alternativ Finns det att valja pa och vad kan vi gara ?
 
Kom till yurt informations & medlemsmote Sondagen den 9 Juni kl 15.00 i Ekolsunds Viirdshus,
 
bli informerad och sag Din mening.
 

Ekolsunds Byalag i Ylaj 1996
 
Hans Ove Pettersson
 
0171 - 730 66.
 


