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Styrelsen har haft tre protokollförda möten sedan senaste årsmötet 25 september-05.
På årsmötet godkändes våra nya stadgar för andra gången.
Städdag på Sjöängen genomfördes den 2 oktober, då även grillen var varm.
Arbetsgruppen för VA träffade den 18 oktober representanter för VA-avdelningen på Enköpings kommun för att få
information om det stundande arbetet med VA i Ekolsund. Närvarande var Ulf Pilö VA-chef, Danielle Littlewood
projektering, Karl-Rune Pettersson projektledare och från arbetsgruppen Björn Jerneborg, Patrik Eklund, Lars
Dicander och Kenth Öjdahl. Arbetet med att lägga slangar över viken till Håbosidan kommer att ske under nov-dec
2005. Pumpstationen, som kommer att vara ljud- och luktfri, kommer att placeras i kanten på sjöängen. Arbetet i byn
är planerat att störa oss boende så lite som möjligt. Viss sprängning kan komma att behövas. Alla skall kunna ansluta
sig under 2006. Ett 30-tal fastigheter kommer att behöva egna avloppspumpar som tillhandahålls utan kostnad av
kommunen. Eftersom detta utökar installationsarbetet en del kommer dessa fastigheter att få en reduktion av
anslutningsavgiften med 9-10 tusen kronor. Anslutningsavgiften baseras på tomtstorlek men är maximerad till 95
000 kr per fastighet. Man betalar endast anslutningsavgift om man har en fastighet på tomten. Informationen finns i
Ekolsundsbladet 5-05. Kommunen informerade på ett möte i Husby-Sjutolftsgården den 2 februari -06 bl.a. om när
rören ska vara nedlagda i respektive område.

Enköpings värmeverk har kontaktat oss angående pelletsvärme, vilket vi har informerat om i
Ekolsundsbladet nr. 5-05. Ingen intresseanmälan från medlemmarna har inkommit till styrelsen.
Vi har sänt önskemål till Vägverket om skyltning till Ekolsund från E 18, motorvägen.
Vägverket har i skrivelse av den 31 januari-06 avslagit begäran. Styrelsen beslutade på möte
den 7 februari att inte gå vidare i ärendet då Ekolsunds slottsägare också ansökt om samma
sak.
Våra arbetsgrupper gällande bullerskydd, Ekolsund 700 år, festsektionen och VA-gruppen
arbetar vidare med sina respektive uppdrag.
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