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I det här numret:

God fortsättning på det nya året!

Redaktören har ordet
Inbrott i byn
Trafiksäkerhet Ekolsundsvägen
Styrelsen rapporterar
Ideella föreningen för barnaktiviteter

Vilket spännande år vi har framför oss! Tillökning i kungafamiljen, ishockeyVM på hemmaplan, Olympiska spelen i London, fotbolls EM och 10-års jubileum för www.ekolsund.se! Gissa vad vi bevakar och gör mest reklam för?
Just det! Under året kommer hemsidan att få nytt utseende, vi byter plattform för att göra den mer lätthanterlig och hoppas då kunna vara mer flexibla. I samband med detta arbete kommer också vårt e-post register uppdateras. Första steget är redan genomfört och skulle någon som tidigare fått utskick ha blivit utan, kontakta Patrik så rättar vi till det!
Vi skulle uppskatta att få era synpunkter på vad ni tycker är bra och vad ni
skulle vilja att fanns på den nya hemsidan.

Ekolsundsbladet & webben
Patrik Eklund
0171-473201
patrik.eklund@ekolsund.se

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Mûller-Wille 0171-473010
wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
katja@ekolsund.se

0171-473247

0171-473201

Ledamot
Jennie Leidebrant
0171-473222
jennie.leidebrant@hotmail.com
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com
Suppleant
Ulf Ingelson
0171-473016
ulfingelson@hotmail.com

Inbrott och inbrottsförsök i byn
Under årets första veckor har vi haft ett
inbrott och ett inbrottsförsök i byn. Vid
båda tillfällena har tjuvarna varit i farten
en vardag eftermiddag när mycket folk är i
farten. Några personer och även bilar har
iakttagits i samband med inbrotten, men polisen behöver mer information. Har du sett något som kan sättas i samband med inbrotten, kontakta polisen.
Vid inbrottsförsöket på måndag 16 januari vid 17-tidenhar tjuvarna rest en stege mot baksidan, de har lämnat fotavtryck både
på baksidan men även på entretrappan. Två personer har setts
promenera raskt ut från byn och en bil med en tredje person väntandes har setts på kalhygget mot motorvägen. Har ni sett något
som kan hjälpa till? Vi ber alla att vara extra vaksamma, hålla
öron och ögon öppna om ni ser fordon eller personer som normalt
inte brukar vara här.

Suppleant
Göran Östergren
070-6698298
goran.ostergren@gmail.com

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se
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TRAFIKSÄKERHETEN PÅ EKOLSUNDSVÄGEN
Frågan om hastigheten och trafiksäkerheten på Ekolsundsvägen har återigen väckts.
Under året har en det gjorts en ny hastighetsmätning på Ekolsundsvägen på begäran av
byalaget. Mätningen påvisar att en stor andel av bilisterna, kör för fort, i synnerhet på väg
från Ekolsund.

Om en gående blir påkörd av
en bil i 50 km/tim motsvarar det
ett fritt fall på 10 m. Chansen
att överleva är minimal.
Om hastigheten istället är 30
km/tim motsvarar det ett fall på
3 m och chansen att överleva
är stor.
Därför bör hastighetsgränsen
vara 30 km/tim där blandtrafik
förekommer.

Mailutskick?
Vill du ha Ekolsundsbladet direkt till din e-post?
Anmäl din adress till patrik @ekolsund.se
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STYRELSEN RAPPORTERAR:
Styrelsen arbetar fortsatt med att få svar från kommunen
gällande arrendet av Sjöängen samt frågorna som kom upp
på mötet med Anna Wiklund. Kommunens löften om svar har
ännu inte infriats.
En ny arbetsgrupp har tillsatts som ska jobba med trafiksäkerheten på Ekolsundsvägen.
Arbetsgruppen består av Ulf Ingelson, Katja Eklund och Inger Frank.

Ekolsunds Byalag finns på Facebook.
Finns du också där och vill ha löpande information om vad som händer? Gå in på sidan och
bli vän, gilla eller bara läs om vad som är på gång.

Föreningen har planerat en dagsutflykt till Skattmansö skidbacke. Den ligger vackert, i en
naturlig åravin mot Skattmansöån, i Skattmansöådalens naturreservat, Österunda, 2 mil
norr om Enköping. Skattmansöbacken drivs ideellt av Skattmansödalens förening.
Datumet för evenemanget meddelas efter föreningens årsmöte.
www.skattman.nu
Ideella föreningen för Barnaktiviteter i Ekolsund är en förening som erbjuder barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser för att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla i samverkan med förskoleverksamhet och föreningslivet i
Ekolsund, som komplement till barnverksamhet.
Se www.ekolsund.se/id.f.fbarnaktiviteter för mer information om aktiviteter och hur man blir medlem!

BÅLSTA EL & MASKINSERVICE
Vikingavägen 7, Draget
746 51 Bålsta

Tel: 0171-566 61
E-post: bem@bktv.nu
www.balstaelmaskin.se
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