
Årsmötet i Ekolsunds byalag, 2005 

Byalagets Årsmöte 2005 

Söndagen den 25 september klockan 15,00 

på Ekolsunds Wärdshus 

 

Kallelse till Byalagets Årsmöte 2005 

 

 

Före mötet berättade krögaren Karl Littlewood  om planerna för värdshuset och presenterade kocken Thomas. 

1. Årsmötet ansågs utlyst i behörig ordning. 

  

2. Dagordningen fastställdes. 

  

3. Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Björn Jerneborg och Tina Öjdahl. 

  

4. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes  Ute Omnelloch Margareta Lagestrand, som tillsammans 

med ordförande skall justera dagens protokoll. 

  

5. Inga frågor har anmälts i förväg för diskussion under punkt 15. 

 

6. Verksamhetsberättelsen för det gånga året: Ordföranden berättar att detaljplanen vunnit laga kraft och 

att VA-chefen i Enköpings kommun, Ulf Pilö bekräftar att vatten och avlopp kommer att vara draget 

från Håbosidan till Ekolsund, med början i byn, under 2006. Ordföranden har den 18/10 ett bokat möte 

med Enköpings kommun för att få mer information. 

Katja Eklund berättade om vår och höststädning på Sjöängen och festsektionens många uppskattade 

arrangemang, såsom valborgsfirande, gökotta, grillknytis, kräftskiva och det mytomspunna 

vattenhålet. 

Patrik Eklund gav det glädjande beskedet att vi nu kan teckna oss för bredband via Telia med 

leverans från och med 14 oktober i år. Information finns på hemsidan. 

Sören Swartz redogjorde för hur långt arbetet med bullerskydd kommit. Brev och telefonsamtal med 

vägverket har lett till att de uppmätta bullervärdena, som slås ut på hela dygnet, anses för låga för att 

något bullerplank skall sättas upp. Man arbetar i dag med fasadåtgärder på enskilt utsatta fastigheter 

och bullerdämpande asfalt i stället. Kommunen har dock ställt sig villig att hjälpa till att påverka 

vägverket så arbetsgruppen fortsätter sina ansträngningar. 

Kenth Öjdahl berättade att arbetet med att få Ekolsund som postort är avklarat. Med bistånd från 

kommunen har arbetsgruppen och alla medlemmar som skrivit på listorna bidragit till att Ekolsund 

kommer att gälla som postort från och med 1:a april 2006. 

Peter Söderstedt, hamnkapten som omvaldes på två år när båtsektionen höll årsmöte på Sjöängen den 

21 augusti, berättade att de nu har 15 medlemmar i sektionen. I dag finns det lediga båtplatser. Man 

http://www.ekolsund.se/byalag/2005/050925/Arsmote2005kallese.htm


ämnar bygga en upptagningsramp och har fått ett muntligt OK från länsstyrelsen. Bryggupptagning 

sker den 30 oktober. 

Patrik Eklund redogjorde för hemsidan som innehåller mycket utmärkt information och fina bilder för 

gamla och nya Ekolsundsbor. Den uppdateras kontinuerligt. Vi söker fler sponsorer som vill annonsera 

på hemsidan och i Ekolsundsbladet. 

7. Revisionsberättelsen föredrogs av Rut Hobro. 

  

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året. 

  

9. De nya stadgarna godkändes för andra gången och gäller från och med nu. 

  

10. Till ordförande för en tid av ett år omvaldes Björn Jerneborg. För att skiftesprincipen skall gälla 

nyvaldes Kristina Larsson till kassör på 1 år. Tina Öjdahl omvaldes till sekreterare på två år och till 

ledamöter omvaldes Joakim Länder på 1 år och Peter Söderstedt, hamnkapten, tidigare vald av 

båtklubben, nyvaldes för en tid av 2 år. Till suppleanter för en tid av ett år omvaldes  Hans-Ove 

Pettersson och nyvaldes  Wendelin Muller-Wille. 

  

11. Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Rut Hobro och Rune Forsström. Till revisorssuppleant 

valdes Lennart Ekstrand för en tid av ett år. 

  

12. Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Åsa Stenberg, (sammankallande), Sören Swartz och 

Lena Munkhammar. 

  

13. Inga frågor för behandling har inkommit inför årsmötet. 

  

14. Under övriga frågor berättade Patrik Eklund att byalaget och Hembygdsföreningen ska sammanställa 

ett program för att fira Ekolsunds 700-år tillsammans med slottet. Man ska bland annat försöka 

återskapa ekolsundsdräkten som man bar på slottet när man vistades där. Margareta Lagestrand, Ute 

Omnell, Wendelin Muller-Wille, Mia Lindbäck och Patrik Eklund bildar arbetsgrupp. 

En grupp som skall arbeta med VA-frågan tillsattes och består av Lars Dicander, Kenth Öjdahl, Björn 

Jerneborg och Patrik Eklund. 

Två stycken stadgeändringar föreslogs och antogs för första gången : § 14, punkt 11,  

Val av minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en är sammankallande.  

 § 14, punkt 10, Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år enligt 

skiftesprincipen. 

Vid Protokollet 

Tina Öjdahl 

 

Justeras 

Björn Jerneborg, Ute Omnell,  Margareta Lagestrand                                                           

 

 


