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Innehåll i detta blad: 
Extra föreningsstämma 
Detaljplan/VA 
Postort 
Ny domänadress  
Bullerskydd 
Fototävling 
Inbrott i byn 
Hembygdsföreningen 
Vattenrening 
Nya medlemmar 

 
Styrelsens ledamöter: 
Björn Jerneborg          473 111 
Ordförande 
 
Tina Öjdahl              542 84 
Sekreterare  
tina@tatag.se 
 
Patrik Eklund               473 201 
Kassör & Webb  
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
Joakim Länder  08-580 167 23      
Webb 
joakim.lander@ekolsund.se 
 
Robert Jeanson  08-256 697  
Båtsektionen             473 139  
robert.jeansen@ekolsund.se 
 
Hällby bygg Sven Larsson 
Ska du bygga nytt eller 
renovera? 
Kontakta Sven Larsson  
Tel: 070-6499697.  
Sven är en lokal hantverkare 
som utför allt från att bygga 
trappor till hela villor. 
Innehar F-skattsedel 

 
Extra föreningsstämma Söndagen den 13 mars kl.10.00 
i Husby-Sjutolftsgården, mittemot kyrkan. 
Vi kallar alla medlemmar till extra föreningsstämma söndag 
den 13 mars eftersom vi har funnit att våra stagar är 
föråldrade och behöver uppdateras. Ett förslag till nya 
stadgar bifogas med detta blad och vi behöver Era eventuella 
synpunkter senast den 6 mars 2005. Synpunkter lämnas 
skriftligen till någon i styrelsen eller Byalagets brevlåda.  
 
Inga andra ärenden finns på agendan men det finns tid för 
frågestund om någon så vill. 
 
Detaljplanen 
Den detaljplan som vunnit laga kraft är den som behandlar 
stationssamhället. De delar av samhället som inte finns med i 
denna plan är banvallen samt de områden där kommunen 
planerar tomter d.v.s. söder om ängen/bäcken samt ett par 
tomter norr om bäcken. 
Kommunen kommer inte att ta några initiativ gällande banvallen 
förrän det finns en fastställd dom i miljöärendet som 
kommunen driver gentemot Banverket. De kommunala tomterna 
som togs bort inför fullmäktiges behandling kommer att 
diskuteras vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i 
feb-2005. 
 
Ekolsunds by kommer att ha kommunalt vatten och avlopp 
2006. 
Enköpings kommun har tecknat avtal med Håbo kommun i 
januari 2005. Under 2005 bygger Håbo sina ledningar i Krägga 
och Enköpings kommun projekterar för ledningsnät inom 
Ekolsunds by. Under 2006 byggs vattenledningarna ut inom 
Ekolsunds by och beräknas vara klara oktober - december 
2006. 
 
Postort Ekolsund 
Enköpings kommun väntar svar från Språk- och 
Folkminnesinstitutet i Uppsala innan de kan gå vidare till 
Postverket. 
 
 



 

NY domänadress 
www.ekolsund.se 
Nu är den gamla 
domänadressen för hemsidan 
www.ekolsund.nu helt borta. 
Den enda adress som vi har 
till vår hemsida är 
www.ekolsund.se 
 
Vill du ha Ekolsundsbladet 
via mail ? Anmäl din e-
postadress till  
marg.lagestrand@glocalnet.net 
 
Bullerskydd  
Bullerskyddsarbetsgruppen 
har sänt in en skrivelse till 
Vägverket för att få 
bullerskydd vid 
motorvägsbroarna.  
För mer info. se hemsidan.  
 
Fototävling. Bilder till 
kalender för 2006. 
Vi har gjort en kalender för 
2005 som finns att hämta 
ner från hemsidan. 
Till nästa års kalender 
behöver vi nya bilder och 
utlyser därför en fototävling. 
Målsättningen är att vi ska 
trycka kalendern och därför 
måste fotona vara digitala 
och minst 2 megapixel 
(1024x768).  
Skicka in dina bilder med 
Ekolsundsmotiv till 
patrik.eklund@ekolsund.se 
senast 31 oktober 2005. 
Vinnarna belönas med fina 
priser. Bilderna kommer även 
att användas på 
www.ekolsund.se 
 
Vattenrening 
Behöver du rena ditt 
dricksvatten? Stefan 
Andersson i Grillby säljer 
vattenrenare, kontakta 
honom på telefon 0171-
470671 för mer information 
och demonstration. 

 
 
Inbrott och inbrottsförsök 
Efter det att vi haft inbrott och försök till inbrott har vi i byn 
haft besök av personer som vill sälja lås och andra produkter 
som förevändning att gå in i huset för att kolla och ge förslag 
till låsförbättringar. Vi i styrelsen vill varna för oseriösa 
låsförsäljare. VAR VAKSAM, be att få se legitimation och 
notera även bilnummer om Ni har möjlighet. 
Vår grannsamverkan har ett samarbete med Ekolsunds Larm & 
Lås AB. Behöver Ni hjälp i dessa frågor vänd Er gärna till dem. 
Tel: 0171-473084  
Mobil: 0705-208958  
E-post: ekolsunds.larmlas@swipnet.se 
Märkning av värdesaker 
Grannsamverkan har tillgång till märkapparatur som kan lånas 
kostnadsfritt. Kontakta Sören på tel 473 158. 
 
Årsmöte Husby-Sjutolfts Hembygdsförening Söndagen den 
20 mars kl. 15.00 i Husby-Sjutolftsgården, mittemot 
kyrkan. Tema ”Gamla verktyg” 
Du blir medlem i Husby-Sjutolfts Hembygdsförening genom 
att betala in årsavgiften 80:-/person på pg 20 31 69 – 8 
 
Vi har blivit fler – Vill även Du bli medlem i  
Ekolsunds Byalag?  
Vi har under året blivit fler medlemmar, men vi ger oss inte 
förrän alla är med! Vi behöver Er alla för att få mer tyngd i 
våra yrkanden mot t.ex. Vägverket, Banverket o.s.v. 
Föreningens uppgift är att tillvarata Ekolsundsbornas 
intressen.  Du blir medlem genom att betala till nedanstående 
postgirokonto. (Glöm inte att skriva ditt namn och adress.) 
För vidare information kontakta kassören, Patrik Eklund.  
 

 
  

Alla Hjärtans dag den 14 februari. 
Vi du veta mer om traditionen Alla Hjärtans Dag så gå in på 
hemsidan www.ekolsund.se. 


