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    BOSÄTTNINGAR FRÅN MEDELTIDEN 

    Lördagen 10 september kl 10.00 

Wendelin Müller-Wille och Roine Schenning leder oss ut i hästha-

gen för att beskåda vad som finns kvar av våra förfäders boende 

från denna tid.  

Samling vid Hammars gårds ladugårdsbacke. Ta med fika!  

SVAMPUTSTÄLLNING 

Söndag 11 september, återsamling kl 12 

Vi fortsätter att lära oss om svampar. Under fö-

regående år har vi hittat mängder av kända 

godsaker, okända delikatesser och svampar vi inte visste fanns!  

Var och en går ut i skogen och botaniserar. 

Plocka de svampar ni är intresserade av, de 

som ni inte känner till än eller lite av allt. Vi 

återsamlas på Sjöängen vid kl 12 och ställer ut 

alla svamparna och får hjälp med artbestäm-

ning av Gunnar Sjödin och Ruth Hobro. 

Vi bjuder på varm soppa! Välkomna!  

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2011/2012 

Dags att betala medlemsavgift. Inbetalningskort finns bifogat 

med detta nummer. Årsavgiften är oförändrad, 200 

kr per hushåll och inbetalning sker till 

Plusgiro 729761-7. 

Föreningen 

Ekolsunds Byalag 

Medlemsavgift 200 kr/år 

Plusgiro 729761-7 

www.ekolsund.se 
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KONCENTRAT BYALAGETS ÅRSMÖTE,  

Sjöängen 13 augusti 2011. 

20 medlemmar var närvarande under mötet 

och efteråt tändes grillen.  

Mötet i korthet:  

Resultat- samt balansräkning för räken-

skapsåret delades ut och det ekonomiska re-

sultatet samt verksamhetsberättelsen för 

verksamhetsåret föredrogs.  

Revisionsberättelsen utfärdad av revisorerna 

föredrogs. Revisorerna ansåg att räkenska-

perna skötts väl och att all dokumentation är 

i mycket god ordning. Styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.  

Ny styrelse valdes. (Samtliga namn och be-

fattningar på förstasidan samt på 

www.ekolsund.se)  Ett stort tack för verkligt 

engagemang till avgående ledamöterna Ute 

Omnell, Lars Dicander och Sören Svartz! 

Hjärtligt välkomna till de nya ledamöterna 

Jennie Leidebrandt, Ulf Ingelson och Göran 

Östergren! 

Inga förslag hade inlämnats till styrelsen för 

årsstämman. Styrelsens förslag om oföränd-

rad medlemsavgift som skall följa nästa verk-

samhetsår antogs. Avgift debiteras efter det-

ta årsmöte, inbetalningskortet finns bifogat.  

 

 

Övriga frågor; 

SKYLTNING AV EKOL- 

SUNDSVÄGEN  

Det föreslogs att styrelsen skulle arbeta för 

ytterligare skyltning av Ekolsundsvägen för  

att förenkla för färdtjänst och utryckningsfor-

don att hitta rätt.  

UPPFÖLJNING AV MÖTE M KOMMUNAL-

RÅD 13 JUNI 2011  

Ingen återkoppling från kommunens eller 

kommunalrådets sida har gjorts.  

Styrelsen har efterfrågat svar på de olika frå-

gor som uppkom efter mötet men inga tjäns-

temän har återkommit. Byalagets styrelse 

kommer nu omgående att ta förnyad kontakt 

och driva på frågeställningarna.  

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

Protokollet finns att läsa i sin helhet på 

www.ekolsund.se 

Mailutskick?  

Vill du ha Ekolsundsbladet direkt till din e-post? 

Anmäl din adress till patrik @ekolsund.se  

Ekolsunds Byalag finns 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. 
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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!  

BÅLSTA EL OCH MASINSERVICE 
Vikingavägen 7,  Draget   

746 51 Bålsta                 

Tel: 0171-566 61  

E-post: bem@bktv.nu 

www.balstaelmaskin.se  

RAPPORT FRÅN STYRELSEN 

Trafikbuller från motorväg och järnväg i 

Ekolsund 

Ekolsund var en idyll innan motorvägen och 

den nya järnvägsbron byggdes.  De som bor 

nära järnvägen upplever naturligtvis bullret 

som besvärande, men tågen går ju inte så 

ofta.  

Många boende nämner dock motorvägen som 

ett växande problem och besökare blir förvå-

nade över oljudets spridning i ett relativt iso-

lerat samhälle.   

Har något gjorts från styrelsens sida i buller-

frågan? Ja, frågan har tagits upp med Väg-

verket (Numera  Trafikverket) vid några till-

fällen. I dec. 2004 skrevs ett brev till Vägver-

ket med begäran om bullerskydd på motor-

vägsbroarna. Inga åtgärder vidtogs med hän-

visning till tidigare mätningar. Efter ytterli-

gare kontakter under de kommande åren ut-

förde Vägverket bullermätningar år 2008, 14 

t.o.m 22 april.  

Mätningarna utfördes på fastigheterna Ekol-

sundsvägen 19 och nr 44. De högsta bullerni-

våerna uppmättes vid Ekolsundsvägen 44. 

Under mätningsdagarna låg bullernivån  för 

dygnsmedelvärdet där mellan 53 och 55 dB

(A) med undantag för det första dygnet då ca 

64 dB(A) uppmättes. Ett bullermedelvärde av 

veckan hamnade under 65 dB(A) som är den 

nivå där åtgärder utförs.  Endast ett enda 

tillfälle den 22 april var vindriktningen nord 

– nordostlig. Ostliga vindar är mest besvä-

rande för oss i Ekolsund.  

Vad gör vi nu ?  Styrelsen kommer att kon-

takta Trafikverket och begära en ny buller-

mätning, eftersom antal fordon ökat sedan 

den senaste mätningen och det naturliga bul-

lerskyddet har förändrats. Avverkning av 

skog har bl. a skett i den norra delen av byn. 

Vi har redan kontakt med en fastighetsägare 

i Stämsvik som begär att Trafikverket och 

Håbo kommun löser bullerfrågan med skydd 

på broarna. Enköpings-Posten har nyligen 

skrivit om motorvägsbullret i Stämsvik och 

även nämnt att bullerfrågan aktualiserats på 

nytt i Ekolsund.  

Följande riktvärden för trafikbuller har anta-

gits av Riksdagen: 

- 30 dB(A) ekvivalentnivå (medelvärde)      

inomhus 

- 45 dB(A) maxekvivalentnivå inomhus natte-

tid (får överskridas högst 5 ggr/natt, kl 22-06) 

- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fa-

sad) 

- 70 dB(A) maxekvivalentnivå vid uteplats i 

anslutn. till bostad (får överskridas högst 5 

ggr/tim, dagtid).  

Vad kan vi göra själva för att skydda oss mot 

trafikbuller? Trafik- och miljöexperter rekom-

menderar fastighetsägare att tänka långsik-

tigt. Det är viktigt att spara det skydd man 

har i naturen. Fäll inte träd och buskar i onö-

dan.  

Sören Svartz  

 

mailto:bem@bktv.nu
http://www.balstaelmaskin.se/
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Stå inte  

& vingla!   

Många fallolyckor 

sker på grund av gli-

dande stegar. Nu 

finns en lika enkel 

som praktisk lösning. 

 

 

Enkel, lättmonterad, 

passar de flesta    

metallstegar. Fun-

gerar året om! För 

mer information se 

vår hemsida!  

Peko-Produkter 
  -ett säkert steg-  

www.peko-produkter.se 

 

KAMPANJPRIS 395,-  fri leverans i Ekolsund! 

HÖSTSTÄDDAG PÅ SJÖÄNGEN  

Lördag 15 oktober kl 11 

Vi träffas på Sjöängen och snyggar till inför vintern 

som vanligt. Ta med krattor, grepar, sågarskottkär-

ror, sekatörer och annat ni tror kan komma till an-

vändning.  

Vi grillar korv i vanlig ordning. Välkomna!   

TRADITIONSENLIG JULMARKNAD PÅ  

HAMMARS GÅRD 

Lördagen den 3 december kl. 11.00-14.00 är det 

hantverksmarknad i ladan på Hammars Gård.  

Kärvar, kransar, kakor och andra ting finns till  

försäljning på knallarnas bord.  

Kom hungrig! Mustig gryta och rykande het glögg  

finns till försäljning.  

HAR DU OCKSÅ NÅGOT DU VILL SÄLJA?  

Har du glöggmuggar, juldukar och skinkpinnar i 

dubbletter? Gör du eller någon du känner tomtar, 

tovade grytlappar, god senap eller vörtlimpor? Kon-

takta Wendelin för bokning av bord!  

DATUM ATT REDAN BOKA IN I KALENDERN: 

SVERIGE UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET 

Torsdag 13 oktober kl 18.30, Husby-Sjutolftsgården 

Sven Sandblom berättar om hur han som tonåring 

upplevde tiden. Hembygdsföreningen bjuder på vär-

mande soppa och fika.  

JULFEST FÖR BARNEN  

Onsdag 28 december, Husby-Sjutolftsgården 

Hembygdsföreningen ordnar lekar, dans och över-

raskningar. 

är en förening som erbjuder barnen i 

Ekolsund aktiviteter och upplevelser 

för att stärka barnens samhörighet och 

gruppkänsla i samverkan med försko-

leverksamhet och föreningslivet i Ekol-

sund, som komplement till barnverk-

samhet.  

Se www.ekolsund.se/id.f.fbarnaktiviteter 

för mer information om aktiviteter och 

hur man blir medlem!  

  

http://www.peko-produkter.se

