Årsmötet i Ekolsunds byalag, 2004
Byalagets Årsmöte 2004 på Ekolsunds Slott
Söndagen den 26 september, klockan 15,00
Närvarande xx medlemmar enl. bif. lista
Före mötet berättade Ekolsunds slotts ägare Raija Ohlin om sina planer, om upprustningen av slottet och den
omgivande parken samt om sina kontakter med Telia då det gäller bredband.. Hon berättade att hon även köpt
Ekolsunds värdshus.
1. Till ordförande för mötet valdes Christer Lindbäck.

Till sekreterare för mötet valdes Patrik Eklund.

2. Till protokolljusterare för mötet valdes Björn Jerneborg och Kenth Öjdahl
3. Årsmötet ansågs utlyst i behörig ordning.
4. Dagordningen fastställdes (se bilaga 1)
5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. (se talare
och nummer nedan för bilaga )
Ordinarie årsmöte: Hölls i Husby Sjutolfts-gården den Lördagen den 11 oktober 2003
Medlemsantal 2003/2004: 59 hushåll ( 56 + 3 st hedersmedlemmar )
Styrelsemöten: Styrelsen har haft 7st protokollförda möten under verksamhetsåret.
Frågor som styrelsen har jobbat med är bla. Detaljplanen, VA-frågan, Ekolsunds slott (Remissinstans för
Ekolsund slott) mm mm.
5. Sjöängen (Christer Lindbäck) (se bilaga 2)
5. Valborg/mm (Christer Lindbäck) (se bilaga 3)
5. Arbetsgrupper / Sektioner
A: Festsektionen (Jessika Penzo ) (se bilaga 4)
B: Grannsamverkan (Sören Blomqvist) (se bilaga 5)
C: Bredband (Riccardo Penzo) (se bilaga 6)
D: Byte av postadressen (Kenth Öjdahl) (se bilaga 7)
E: Båtsektionen (Peter Söderstedt) (se bilaga 8) Tyvärr jobbade Peter
F: Hemsidan (Patrik Eklund)
Vårt mål med hemsidan är att vi med bilder och texter skall kunna ge gamla och nya Ekolsundsbor en liten
historik och samhällsinformation om Ekolsund.
Vi har under året fått www.ekolsund.se godkänt som vår domänadress till hemsidan. Domänen är ompekad
och fungerar.
G: Ekonomisk rapport, Balansräkning (Margareta Lagestrand) (se bilaga 9)
H: Ekonomisk rapport, Resultaträkning (Margareta Lagestrand) (se bilaga 10)
I: Ekonomisk rapport, Jämförelse med föregående år (Margareta Lagestrand) (se bilaga 11)
6. Revisionsberättelsen föredrogs av Ruth Hobro (se bilaga 12).
Revisorerna rekommenderade stämman att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
7. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Årsavgiften fastställdes till 200 kr för verksamhetsåret 2004-2005.
9. Till ny byalagsstyrelse valdes :
Val av styrelseledamöter samt suppleanter till Byalagets styrelse 2004-2005
Björn Jerneborg nyval
Bjarne Länder nyval
Tina Öjdahl omval
Robert Jeanson Båtsektionen (nyval skede vid båtsektionens årsmöte, Robert blev omvald)
Den maximala mandattiden är tre år i rad. Om enhälligt årsmöte så beslutar kan mandattiden för viss
styrelseledamot förlängas ytterligare
Joakim Länder omval
Patrik Eklund omval

Suppleanter: (Byalagets styrelse beslutade 11aug 2003. att suppleanter i framtiden även ska vara med på
styrelsemöten.)
Göte Karlsson omval
Hans-Ove Pettersson omval
Konstituerande styrelsemöte skall hållas inom fyra (4) veckor efter årsmötet.
10. Val av revisorer och suppleanter:
Revisorer: Ruth Hobro och Rune Forsström omvalda
Revisorssuppleanter: Lennart Ekstrand och Erik Sjödin omvalda
11. Till ny valberedning valdes:
Åsa Lindholm (sammankallande), Sören Svartz, Lena Munkhammar
Övriga frågor :
Detaljplanen
Detaljplanen är överklagad till LST (Länsstyrelsen) och är därifrån överflyttad till
Regeringsrätten/Miljödepartementet.
Detta innebär att planen inte vinner laga kraft utan att ärendet går vidare till Regeringen/Miljödepartementet.
Detta brukar ta tid.
Patrik Eklund har varit i kontakt med Miljödepartementet och det enda vi fått fram är att ärendet är under
beredning och avsikten är att beslut kommer att fattas under hösten. Tyvärr går det inte att ange exakt datum.
Ett råd är att vi startar en lobbykampanj mot handläggarna på Miljödepartementet så att
de förhoppningsvis behandlar ärendet snabbare. Handläggaren på Miljödepartementet är Tommy Åström .
VA
Kommunen kommer inte att starta med VA förrän detaljplanen är klar d.v.s. efter ett slutligt laga kraftvinnande. VA utgifterna för Ekolsund finns med i budgeten för 2005 och 2006 så med all sannolikhet
projekterar kommunen under 2005 och planerar att ledningarna skall vara på plats under 2006. VAavdelningen för förhandlingar med Håbo kommun.
Bullerskydd Det valdes en arbetsgrupp för att få till bullerskydd vid motorvägs- och
järnvägsbroarna.Gruppens medlemmar är Ruth Hobro, Patrik Eklund, Christer Lindbäck, och Sören Svartz.
Ett flertal bybor har tidigare varit i kontakt med Vägverket och Banverket utan resultat.
Brevlådorna
Ett förslag till byn/byalaget är att gemensamt bygga ställningar för att få ordning på brevlådorna, dels för att
underlätta för brevbäraren och dels för att det är så fult som det är idag. Byalagets styrelse tycker att det är en
fråga för grannarna emellan
Postens krav är lådsamlingar med ca 200 meter mellan varje stopp (samling). Det är i dag stort sett ok i
Ekolsund. Lådorna ska sitta så locket på lådan är ca 90 cm ovanför markytan ( vägen) .Att det ska vara snöröjt
vid lådorna så vi kan köra intill med bilen.
Ny arbetsgrupper: förslagsvis en Ungdomssektion och en Idrottssektionen.
13. Avslutning.
Mötet avslutades med tack och applåder till avgående ledamöter samt tack till Raija för att vi fått
vara i slottets lokaler.
_____________________
Ordförande Christer Lindbäck

_____________________
Sekreterare Patrik Eklund

___________________
Justerat Björn Jerneborg

_____________________
Justerat Kenth Öjdah

