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Läger på Sjöängen 16 juli
-Sommaräventyr för

barnen i Ekolsund
Även i år slår vi upp tältlägret på Sjöängen och
fiskar, leker lekar, sjunger lägersånger och grillar kvällsmat. På morgonen äter vi frukost på
stranden, badar förhoppningsvis och packar så
småningom ner lägret. Datum för årets tältläger
är lördagen den 16 juli, kl 16.00 Målsman ansvarar för sina barn. Ta med eget tält, liggunderlag
och sovsäckar. Vi ordnar kvällsmat och frukost!
Anmälningar senast
onsdag 13.7. till
katja@ekolsund.se eller
stenberg@ekolsund.se

För mer info kontakta
Åsa eller Katja

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell
0171-473213
Ute.omnell@ekolsund.se
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com

Ekolsunds Byalag finns nu på Facebook. Finns du också där och
vill ha löpande information om vad som händer? Gå in på sidan
och bli vän, gilla eller bara läs om vad som är på gång.

Årsmöte 2011 Ekolsunds byalag
Varmt välkomna till årsmöte i föreningen Ekolsunds
Byalag, lördagen den 13 augusti kl.15.00 på Sjöängen.
Dagordning för mötet:
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden och sekreterare
skall justera mötesprotokollet..

3.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4.

Fastställande av dagordning.

5.

Frågor anmälda för diskussion under punkt 13.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.

7.

Revisorernas berättelse gällande samma tid.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.

Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år enligt skiftesprincipen, kassör och
ledamot. (Ordförande, sekreterare samt hamnkapten står kvar ett år). Val av två
suppleanter för en tid av ett år.

10. Val av två revisorer och en revisorssuppl. för en tid av två år enligt skiftesprincipen.
11. Val av minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en är
sammankallande.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen minst en månad före mötet.
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Efter mötet tänder vi grillen för gemensam grillafton. Ta med det du vill äta
och dricka, grillmat eller varför inte kräftor? Barnen
bjuds på grillkorv och saft. Välkomna!

Koncentrat från möte med Anna Wiklund 13 juni 2011
Frågor som uppkom vid vårt möte med Anna Wiklund, kommunalråd i Enköping den 13 juni 2011.
Dessa frågor är kommunicerade med Anna och hon har lovat att behandla dem.

1. Ekolsund är anslutna till Håbo kommuns VA-nät. Håbo kommun kommer att ta ut en extra avgift för ökade
kostnader, drabbar det även boende i Ekolsund?
2. Bullerplankfond avseende störningar från motorväg och järnväg. Det finns en sådan i Enköpings kommun. Hur
kan man ev söka pengar därifrån? Vem fattar beslut i så fall? Var finns info om detta?
3. Byalaget har skickat en skrivelse till Teknikförvaltningen och inte fått svar.
Vi ser gärna att ansvarig svarar så snart som möjligt samt att han blir informerad om att trafikmätning inte
gjorts på ett lämpligt ställe.
4. Är det möjligt att bredda vägen i Ekolsunds by? den har blivit smalare efter VA arbete. Ligger ansvaret hos
Trafikverkets?
Säkerhet för barn, hastighet, framkomlighet, sikt, otillfredsställande snöröjning mm är frågor som aktualiserats
redan innan vägen blev smalare. Nu är läget försämrat ytterligare på vissa sträckor.
5. Får vuxna åka med skolbussen från ex Skolsta till Ekolsund. Ev kostnad?
6. Varför vänder skolbussen "där den vänder" i Ekolsund. Har det diskuterats ev annan vändplats? Här hade man
olika uppfattningar.
Skolbussen skulle eventuellt ha möjlighet att vända vid transformatorstationen vid järnvägen, strax för järnvägsbron, för att bättre tillgodose de barn som annars får mkt lång väg att gå i mörker och kyla under vintertid. Idag
vänder bussen redan vid korsningen Ekolsundsvägen/Hammarsgårdsvägen och vändningen är dessutom komplicerad och svår enligt busschaufförerna.
7. Sjöängen. Arrendeavtalet skall omförhandlas och Enköpings kommun har inte återkommit som utlovat. Kontakt önskas omgående.
Det är inte acceptabelt att arrendeförhandlingen påbörjas så sent som efter sommaren, då ytan Sjöängen är
mycket viktig för Ekolsundsborna och används för rekreation, båtklubb och allmän plats. Ev förändringar behöver
planeras. Vi ser gärna kontakt med ansvarig Kent Gullberg så snart som möjligt.
8. Banvallen, 2 olika frågor.
8a). Har det varit några diskussioner med Håbo kommun ang ev möjligheter att "fixa till" banvallen i Mälaren så
att Ekolsundsborna kan cykla/gå till macken.
Ser gärna att frågan tas upp med med Håbos politiker. Kan det finnas fördelar ur ett större perspektiv än kommunvis vad gäller miljö- och hälsoaspekter, möjlighet till att enklare ta sig till bättre bussförbindelser för pendlare, ökade skatteintäkter mm. Har Håbo Kommun ålagts att åtgärda Banvallen som finns i deras del av kommunen?
8b) Banvallen övrig sträckning. Banvallen togs ur detaljplanen i avvaktan på resultat ang föroreningar. Har undersökningen skett, och vad blev resultatet?
Hur ser det ut idag, kan det finnas möjlighet att schakta bort delar av banvallen vid behov t ex? Vad händer med
banvallen framöver?
9. Detaljplanearbete rörande Hammarsudd/Ekolsund. Anna skall informera om alla viktiga datum till Wendelin
Müller-Wille och Åsa Stenberg, för vidareförmedling
till alla i Ekolsund. Anna säger sig kunna påverka att samrådet kan utsträckas till 1/9, för att alla berörda skall
kunna komma med synpunkter.
10. Räddningstjänsten hittar inte till Ekolsund. Flera incidenter, senast en bilbrand, då man inte lyckas hitta till
orten. Ytterst allvarligt i händelse av brand, olycksfall,
sjukdom etc och detta oroar många. Ser gärna att Anna påtalar detta
för Räddningstjänsten och använder Ekolsund som exempel. Det finns
orter som de inte hittar till!
11. Hur får vi återkoppling och uppföljning av ovanstående frågor att
fungera?
Mvh//Åsa Stenberg, Sekreterare Ekolsund Byalag,
stenberg@ekolsund.se

Stå inte
& vingla!
Många fallolyckor
sker på grund av glidande stegar. Nu
finns en lika enkel
som praktisk lösning.

Hastigheten på Ekolsundsvägen
Byalaget har återigen gjort en skrivelse till
kommunen om hastigheten på Ekolsundsvägen.
Ekolsundsvägen har blivit smalare efter VAarbetet. Fotgängare, cyklister, bilister, lekande
barn och djur ska alla samsas om utrymmet på
vägbanan. Tänk på era medtrafikanter och vår
allas boendemiljö—SÄNK FARTEN!

Enkel, lättmonterad,
passar de flesta
metallstegar. För
mer information se
vår hemsida!

Tack för att du visar hänsyn!
ÖNSKAS HYRA
Barnfamilj önskar hyra hus för året-runt-boende i
Ekolsund med omnejd. Kontakta Byalagets sekreterare, Åsa Stenberg 0705-754151 eller e-post stenberg@ekolsund.se

KAMPANJPRIS 395,-

Peko-Produkter
-ett säkert steg-

www.peko-produkter.se

Husbeskrivningar på www.ekolsund.se
Det började med ett historia om husen i Ekolsund. Historian om vem som
byggde huset, vem som bodde här. Några eldsjälar mindes och skrev ner
berättelsen som sedan trycktes och blev ett häfte. Häftena såldes slut. Husen fick nya ägare. Men historian fortsätter! Under fliken husbeskrivningar på
www.ekolsund.se finns de flesta husbeskrivningar, men många är inte längre aktuella. Gå in och titta, vad står det om ert hus? Stämmer det inte, eller finns ni kanske
inte ens med—skriv ner er historia, och skicka till patrik.eklund@ekolsund.se för
uppdatering. Håll historian vid liv!
Mailutskick?
Vill du ha Ekolsundsbladet direkt till din e-post?
Anmäl din adress till patrik@ekolsund.se
BÅLSTA EL OCH MASINSERVICE
Vikingavägen 7, Draget 746 51 Bålsta
Tel: 0171-566 61 E-post: bem@bktv.nu
www.balstaelmaskin.se

