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Styrelsen har haft 6 protokollförda möten sedan senaste årsmötet den 10 februari 2008. 
 
Under året har Byalaget haft 84 st medlemmar. 
 
Styrelsens uppdrag från förra årsstämman med att arbeta med stadgarna har pågått och de antogs 
på sommarmötet.  
 
Vid sommarmötet, den 14 september 2008 på Sjöängen,  beslutades att medlemsavgiften oförändrat  
skall vara 200 kr/familj och år. På sommarmötet beslutade medlemmarna också att köpa in två  
bryggsektioner till badbryggor,  i samband med Båtsektionens inköp av nya bryggor. 
 
Verksamhetsåret skall enligt de nya stadgarna omfatta tiden 1 juli t om 30 juni fr om nästkommande 
verksamhetsår 1 juli 2009 – 30 juni 2010.  
 
Gång- och cykelväg på gamla banvallen – arbetsgrupp bildades vid förra årsmötet. Förslag att  
försöka förmå Enköpings kommun att förbättra beläggningen på gamla banvallen mellan  
Ekolsund och Krägga. Löfte från Enköpings kommuns sida att hjälpa till med den del av banvallen  
som tillhör Enköpingssidan har utfästs till arbetsgruppen. Håbosidan som äger större delen av banvallen  
har däremot inte visat något större intresse av att investera i beläggningen. Arbetsgruppen kvarstår och 
jobbar vidare med frågan. 
 
Trafiksituationen på Ekolsundsvägen fick styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med bl a med samarbete  
med Hammarsudds Tomtägarförening. Vissa insatser har genomförts av Vägverket, efter påtryckningar  
under året. 
 
Brottslig verksamhet – samarbete med polisen vid inbrott eller misstanke om inbrott etc har inletts.  
Boende i Ekolsund kan kontakta polis boende i Ekolsund som kan hjälpa till vid iakttagelser. 
 
Som vanligt träffades ett glatt gäng för att städa upp och kratta etc på Sjöängen under vår och höst. 
 
Sommarfest anordnades i Byalagets regi m helstekt gris och goda drycker.  
 
Den traditionella julmarknaden hos fam Müller-Wille blev än mer välbesökt i år och genomfördes den  
5 december. Glögg o pepparkakor, glada knallar och vinterväder. 
 
Andra aktiviteter som förekommit är t ex.  
 

Gökotta Ekbacken,  Vandring i Hjälstaviken, Vårstäddag på Sjöängen,  
Majbrasa m sång på Valborg, Vattenhål på Ekolsundsviken, Våffelfest på Sjöängen 

Höstlig städdag på Sjöängen, Julgransplundring mm.  
 

Alla aktiviteter finns att läsa i kalendariet på hemsidan www.ekolsund.se eller i Ekolsundsbladet. 
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