
Årsmötet i Ekolsunds byalag, 2003 

Årsmöte i Husby-Sjutolfts gården 

Lördagen den 11 oktober, klockan 16,00 
 

Raija Ohlin kommer att informera om de nya planerna i och runt Ekolsunds slott  

1. Till ordförande för mötet valdes Christer Lindbäck. 

    Till sekreterare för mötet valdes Patrik Eklund. 

2. Till protokolljusterare för mötet valdes Anneli Djurklou och Susanne Fröjd. 

3. Årsmötet ansågs utlyst i behörig ordning. 

4. Dagordningen fastställdes (se bilaga). 

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport föredrogs, godkändes och lades till handlingarna (se bilaga). 

6. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna (se bilaga). 

7. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Årsavgiften fastställdes till 200 kr för verksamhetsåret 2003-2004. 

9. Hamnkapten Peter Söderstedt informerade om båtsektionen; 

Det finns idag 14 st medlemmar i båtklubben. 

Ekolsunds båtsektion hade årsmöte 2003-08-31 och där omvaldes Peter Söderstedt till hamnkapten på 2 år och även 

Robert Jeanson blev omvald som representant i byalagets styrelse på 1 år. Båtsektionen ska göra i ordning en ramp för 

sjösättning av båtar. Den bör inte ligga i vägen för bryggan och bör vara i betong eller stålplåt. 

Ansvar för bryggan bör utredas. 

 

10. Till ny byalagsstyrelse valdes : 

Christer Lindbäck Omvald 

Joakim Länder Omvald 

Tina Öjdahl Nyvald 

Robert Jeanson representant för båtsektionen (Omvald på båtsektionens årsmöte) 

Den maximala mandattiden är tre år i rad. Om enhälligt årsmöte så beslutar kan mandattiden för viss styrelseledamot 

förlängas ytterligare 

Margareta Lagestrand Omvald årsmötet enhälligt 

Patrik Eklund Omvald årsmötet enhälligt 

Suppleanter: 

11-08-2003 beslutande byalagets styrelse att även suppleanterna ska närvara på styrelsemötarna 

Göte Karlsson Omvald och Hans-Ove Pettersson Omvald 

Konstituerande styrelsemöte skall hållas inom fyra (4) veckor efter årsmötet. 

11. Val av revisorer och suppleanter omvaldes: 

Revisorer: Ruth Hobro och Rune Forsström Omvalda 

Revisorssuppleanter: Lennart Ekstrand och Erik Sjödin Omvalda 

12. Till ny valberedning valdes: 

Åsa Lindholm (sammankallande), Anneli Djurklou och Sören Svartz 

13. Övriga frågor : 

Detaljplanen 
Christer Lindbäck läste upp e-post meddelande från Patrik Holm. Planavdelningschef 

Miljö & Stadsbyggnad Enköpings kommun. 

Här kommer lite information om Ekolsund 

Banvallen 

Banvallen är undantagen ur den plan som fullmäktige antagit. Vad banvallen skall nyttjas 

till vet vi inte i dagsläget. Det som diskuteras är två alternativa användningar. 

1. Gc-väg 

2. vallen förvärvas av till närliggande fastigheter 

Kommunen har träffat BV i sep och diskuterat problematiken. Kommunen vill att BV skall undersöka huruvida banvallen 

innehåller föroreningar. Detta anser kommunen som viktigt då det enligt miljöbalken är fastighetsägaren som har 

ansvaret för ev. saneringar. Banverket har inte visat något större intresse att göra dessa undersökningar. Banverket vill 

att marken skall bli en gc-väg och inte föras över till bostadsmark. I ett sådant fall behövs knappast några 

http://www.ekolsund.se/byalag/arsmote2003/dagordningArsm%C3%B6te2003.htm
http://www.ekolsund.se/byalag/arsmote2003/dagordningArsm%C3%B6te2003.htm
http://www.ekolsund.se/byalag/arsmote2003/verksamhetsb2003.htm
http://www.ekolsund.se/byalag/arsmote2003/balansr2003.htm
http://www.ekolsund.se/byalag/arsmote2003/REVB2003.htm


markundersökningar.Kommunen och banverket kommer att träffas senare i höst. 

VA-frågan 

Kommunen behöver 11/2 - 2 års byggtid för att bygga ut VA i samhället. Kommunen kommer inte starta detta förrän 

detaljplanen är klar d.v.s. ett slutligt laga kraft-vinnande. Detaljfrågor om VA kan VA-avdelningen svara på. Detaljplanen 

Har överklagats av två personer. Engström som vill dela sin fastighet 1:96 och Lindberg d.ä som vill få inskrivet i plan att 

han har rätt till utfart över annan fastighet. Lindberg har redan denna rätt säkrad genom servitut och kommunen har inte 

bedömt en styckning av 1:96 som lämplig. Detaljplanen ligger för närvarande hos länsstyrelsen som är första 

överklagandeinstans. Vi räknar med att LST snart avgör dessa besvär. Klaganden kan emellertid gå vidare till regeringen 

om de inte får rätt hos LST. Detta brukar ta sin tid. 

MVH 

Patrik Holm 

Planavdelningschef 

Miljö & Stadsbyggnad 

 

Anneli Djurklou informerade lite om Detaljplanen och VA. 

Vi kommer att få vänta minst två till tre år på att få VA. 2005 och 2006 finns utgifterna med i budgeten och efter som 

detaljplanen är överklagad så kan det ta längre tid. Om de som överklagat inte blir nöjda med Länsstyrelsens beslut så 

kan de gå vidare till kammarrätten och sen till regeringsrätten med sina klagomål. 

Förutsättningen för att kommunen ska dra VA till Ekolsunds by är att byggnationen kring Ekolsunds slott verkligen blir 

av. Skulle det av någon anledning inte bli några villor måste det bli en en annan lösning för VA. Kommun tittar på flera 

lösningar ett alternativ är att koppla in sig på andra sidan viken (Krägga) ett annat alternativ är vi blir inkopplade på 

Grillbys VA-anläggning. Även Sävstas VA-fråga måste lösas. 

Arbetsgrupper? 
Patrik Eklund informerade att byalaget fortsättningsvis ska försöka arbeta i mindre arbetsgrupper/sektioner. 

Syftet är att vi ska engagera fler av byborna samt avlasta byalagets styrelse från enskilda sak frågor. Ex. Festsektion, 

Bredband gruppen, VA-gruppen, Ungdoms sektion, Idrottssektionen mm mm 

Byalaget 30 år, hur ska vi fira? 
En 30-års fest föreslogs. 

Vi bildade en festsektion som anordnar en 30 års fest.. 

Festsektionen startas av Jessica Penzo, Mia Lindbäck, Margareta Lagestrand samt Anneli Djurklou 

Vad ska vi göra för att få vår by mera mysig och trivsam? 
Fotbolls mål vid sjöängen, föreslogs. 

Vägföreningarna ser över behovet av gatuskyltar. 

Bildande av ungdomsgrupp? 

Farthinder i form av blomlådor, Vägverket kontaktas. 

Grannsamverkan; Möte med polisen 

Bredband, vad händer? 
Vi beslutade att göra en arbetsgrupp av bredbands-frågan. Riccardo Penzo utsågs till förstamedlem. Fler medlemmar 

efterlyses av styrelsen. 

Ett förslag är att vi kontaktar Krägga. Har Krägga bredband ? kan vi samarbeta i frågan. 

Ekolsunds Slott vill ha bredband här kan vi också samarbeta mm. 

Nya idéer om vår hemsida / www.ekolsund.nu 
Vi har snart varit igång ett år med hemsidan 

Vårt mål är att vi med text och bilder skall kunna ge gamla och nya Ekolsundsbor en liten historik och samhälls-

information om Ekolsund. 

Vi har fått ett strålande gensvar Exempelvis så har 75% av alla hus uppdaterats. 

Vi har ett flertal föreningar med på hemsidan och vi har kartlagt Ekolsunds slotts historia mm.  

Vill du ha en xx@ekolsund.nu e-postadress (se bilaga) 

Remissinstans för Ekolsund slott 
Bylaget bör bli remissinstans för slottet det är kort om tid den 31 oktober 2003 skall remisvaren vara inlämnade till 

kommunen. 

 

_____________________                   _____________________ 

Anneli Djurklou                                        Susanne Fröjd 

 

 

____________________ 

Patrik Eklund 

http://www.ekolsund.nu/
http://www.ekolsund.se/epost/EPOST.htm


 


