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VA-info
På Krägga –sidan har Håbo
kommun haft information
till alla fastighetsägare i
Krägga –Stämsvik. Alla
fastigheter kommer att
anslutas till kommunalt VAnät. Byggnationerna med
ledningsnätet är planerade
att börja i november 2001.
Utbyggnaden beräknas
vara klar 2003. Alternativt
kommer överföring att ske
till Enköpings eller Bålstas
befintliga vatten- och
avloppsverk eller så
kommer ett lokalt vatten
och avloppsverk att
byggas.
Kostnaden för anslutning
beräknas till 150.000180.000.

april 2001

VALBORGSMÄSSOAFTON
på

S J Ö Ä N G E N

Brasan tänds
KLOCKAN 19,30
VI SJUNGER IN VÅREN
MENY: GLÖGG,
SAFT OCH PEPPARKAKOR

Välkomna
Ekolsunds Byalags
styrelse och arbetsgrupp
arbetar vidare med vatten
och avloppsfrågorna på vår
sida viken.

Alla i Ekolsund tillönskas en
glad och sköön påsk
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I månadsskiftet april – maj kommer det att finnas
nya häften att köpa.
Du kan köpa häftet kontant hos
Gunn Andersson i Ekolsund telefon 47 30 60
eller hos
Elsie Stenberg i Enköping telefon 47 78 74
eller betala in 150:- på postgiro 72 97 61 – 7
eller betala in 175 :- på postgiro så skickar vi
häftet per post.

Vad händer med gamla
banvallen?

Båtklubbens medlemmar

Många har turerna varit
med den nedlagda
banvallen i Ekolsund Krägga. Eftersom
detaljplanen inte är
fastställd och det således
råder osäkerhet hur den
planerade
markanvändningen kommer
att se ut i området har
Banverket och Enköpings
kommun beslutat att
Enköpings kommun tar över
all den nedlagda banvall
som finns kvar i Ekolsund.
Enköpings kommun kommer
sedan i sin tur, när
detaljplanens slutliga
utformning är bestämd,
avyttra den mark som de
inte har för avsikt att
behålla.

(d.v.s Magnus Balsberg, Sören Blomquist, Fabian (Anneli)
Djurklou, Tony Forsström, Tommie Fredriksson, Robert
Jeansson, Bjarne Länder, Tony Olsson, Greger Sahlberg,
Magnus (Elsie) Stenberg samt Peter Söderstedt)

kallas till möte
söndagen den 22 april klockan 10,00
på Sjöängen
för genomgång av regler för båtklubben
uppfräschning av bryggor
ordnings och ansvarsfrågor

Häftet om
Ekolsunds
Stationssamhä
lle
2

