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Årsmöte
Synpunkter ang. den utsända
enkäten.

Ekolsunds Byalags
årsmöte
kommer att hållas
söndagen den 21
oktober klockan
16,00
i HusbySjutolftsgården
Gamla samt nya medlemmar
hälsas välkomna.
Årsmöteshandlingar kommer
att skickas ut senare.
Lämna gärna förslag till
valberedningen, på personer
som du vill nominera till
styrelsen.
I valberdningen sitter
Anneli Djurklou 4730 01,
Christer Lindbäck 47 31 00
och Finn Poulsen 47 30 57.
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önskar kommunalt avlopp, 8 att de föredrar en samfälld
lösning, och 8 inte angivit något av dessa alternativ.
Styrelsen kan därför konstatera att en majoritet vill se en
kommunal lösning, och har i sitt yttrande till kommunen
skrivit följande:
” De inkomna svaren visar att en majoritet av de tillfrågade
anser att frågan bör lösas i kommunal regi, antingen med
anslutning till ett lokalt reningsverk, anslutning till
befintligt nät i Enköping eller anslutning till Håbo’s blivande
avloppsnät i Krägga.
Vi vill även poängtera att undersökningen gjorts utifrån de
förutsättningar som ges i planförslaget av 00.03.31, dvs. en
begränsad utbyggnad av samhället.
Byalagets styrelse kan därför konstatera att
förutsättningarna för att bilda en VA samfällighet i
Ekolsund i dagsläget inte existerar och vill därför uppmana
kommunen att inrikta det vidare planarbetet på antingen en
lösning i kommunal regi, eller som ett alternativ besluta
vilken typ av enskilda anläggningar som kan tillåtas inom
området.
Det vore önskvärt att kommunens val i denna fråga
redovisas vid ett informationsmöte med de berörda
fastighetsägarna snarast möjligt, och Byalaget hjälper
gärna till med att arrangera ett sådant.”
Vi vill tacka alla som besvarat enkäten och som lämnat
synpunkter och kommentarer och vi hoppas att vi inom en
inte allt för avlägsen framtid kan kalla till ett möte där
kommunen får redovisa sitt beslut i frågan.
Styrelsen

Kritik mot enkätens utformning.
VA-info:

Byalagets styrelse har nu
lämnat ett yttrande till
kommunen i avloppsfrågan,
där vi redovisat resultatet
av enkäten i augusti.
Av 64 tillfrågade har 51
besvarat enkäten, av dessa
har 35 svarat att de

Ett av svaren på enkäten innehöll stark kritik mot hur
enkäten utformats och en önskan att denna skulle
publiceras i Ekolsundsbladet. Vi publicerar därför detta
brev, samt styrelsens kommentarer till den kritik som ges.
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Telefonlista till styrelsen:
Hans-Ove (ordf.)
47 30 66
Berit (sekr)
47 31 20
Margareta (kassör
o Ekolsundsbladet )
47 31 58
Göte (styrelseledamot)
47 30 60

något enstaka alternativ under för avfart. Det gjorde att det blev
majoritet för ingen avfart. Det i sin tur skapade en stor osämja i
byn Ekolsund med hotbrev till vissa fastigheter som följd. Det
blev tydligen till och med beslutat i byalaget att man aldrig skulle
ta upp frågan om av och påfart igen. När jag ser denna enkät med
5st underalternativ till samfällt va och 3st underalternativ till
kommunalt va. Ett underalternativ med ingen anslutningsavgift
under samfällt va? Byalaget vet väll ungefär vad ett eget
reningsvärk skulle kosta? Det är klart att jag vill rösta på det
som kostar minst pengar. Men är det realistiskt? Jag anser att
sådana här röstningar
(undersökning) bör bara ha max 2st alternativ och inga
underalternativ som kan uppfattas som det man röstar på.
Underalternativen kommer att påverka folk hur dom röstar.
Jag skulle vilja se en ny enkät där det står vad det innebär att
driva ett eget reningsverk och vad kostnaden skulle vara när det
byggdes och vad årskostnaden skulle bli. Detta mot vad det skulle
kosta med kommunalt vatten o avlopp. Jag vet ej status på
avloppsfråga pga alla rykten man hör allt från kommunen till
grannar. Men en sak är klar. Jag personligen vill inte ha tillbaka
den stora osämja vi hade under det året avfarts frågan var
aktuell.
Detta brev ser jag gärna i Ekolsunds bladet.
Peter Söderstedt, Hammarsgårdsvägen 6,Ekolsund.

Styrelsens kommentarer.
Du som ännu inte köpt
Häftet om Ekolsunds
Stationssamhälle
kan ringa Elsie 47 78 74
eller Gunn 47 30 60

Röstning om vatten och avlopp i
Ekolsund.
Fick igår en enkät om en
röstning om avlopp och vatten i
Ekolsund. Det första jag
reagerade på var att på mötet
om denna fråga var majoriteten
för kommunalt vatten och
avlopp. Detta påstående kom
från en av deltagarna på mötet.

Sedan kom jag att starkt tänka
på hur röstningen för eller emot
en avfart i Ekolsund gick till. Där
hade man många alternativ under
rubriken ingen avfart och

Informationsmötet i juli var anordnat för att redovisa VA
arbetsgruppens arbete, vilka alternativ till VA lösning de kommit
fram till och diskutera dessa. I den diskussion som följde efter
presentationen argumenterade några deltagare starkt för en
kommunal lösning, många värdefulla synpunkter kom fram som vi
hoppas har vägts in av dem som besvarat vår enkät. Om det vid
mötet fanns en majoritet för det ena eller andra alternativet, är
egentligen ointressant eftersom mötets syfte var att informera
och diskutera. Det enda beslut som fattades på mötet var att gå
ut med denna enkät.
Enkäten har två alternativ, nämligen kommunalt eller samfällt VA.
I tillägg till dessa finns en fråga om vilken anslutningsavgift man
kan tänka sig att erlägga.
Det finns två anledningar till denna fråga;
det finns i kommunallagen en möjlighet för kommunen att
ta ut en högre avgift än den normala om den faktiska
kostnaden för anläggningen är högre.
I en samfällighet beslutar delägarna själva om
anslutningsavgiften, beroende på bland annat vilken
finansiering man kan finna.
Vad det kostar att bygga och driva en samfälld anläggning har
redovisats i tidigare utsänd information till fastighetsägarna samt
vid informationsmötet i juli.
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