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.Av{oyys	:Av{oyysfragan, en uyydatering. 
YO{icyya 

Aven om det under en tid inte och sludera ett par olika 
kommit nagon information avloppslosningarremISS. 
om detta sa hal' arbetet med 

Enkapings kommun avloppsfragan inte legat nere, 'Itt konventionem 
har gjort ett farslag	 hiir ar en rapport om vad som mini-reningsverli i 
till milja- policy for	 hant 

TorstllnaDen 2 Juli traffade byalagets enskilda avlopp som 
styrelse representanter	 fran 

sants bla, till Ekol miljaforvaltningen, Vart forsta besak den 2/9 En IDYLLISKT HUS PA LAN


sunds byalag, pa sk DET, MEN VAD DOUER SIG
stadsbyggnads-, fastighets gjordes ett mini
UNDER MARKEN.... 

och gatu-kontorets VA reningsverk i Torstuna Det 
avdelning tor att diskutera ar ett verk som ar dimension

I policyn be fragan Det blev ett givande erat for 420 personer, och hog. for Ekolsunds del ca 
mote med utbyte av infonna hal' varit i drift sedan 199 Ihandlas bade re- 600. 000 kr plus de kostnader 

Reningen av avloppet skerlion, tankar och asikter sam uppstar for att ansJuta
gionala och Gatukontoret hal' pabaljat en hal' i en biologisk / kemisk samtliga fastigheter till 

om tillgangen dar slurprodukten lokala ma1, och	 undersakning metod ar reningsverket Tiil detta 
av dricksvatten j EkoJsund, ert slam som deponeras och kommer en driftskostnad

ett forslag till och de begransningar denna det renade vannet slapps ut i som ar lite svarare an 
hand1 ingsplan kan orsaka tor ytterligare ex err narbelaget vattendrag berakna, men som torde ligga 

ploatering I omnldet Motet Driftserfarenhetema ar gan i intervallet 100 - 200 000 kr
for kummunen avslutades med att VI ska goda. men anlaggningen 131' 

bestamde art tratras igen den kraver tillsyn av kunnig och faststalls.
 
2/9 , tor att fa resultatet fran utbildad personal Anskaf'fn

gatukontorels undersakning ingskostnaden ill' relativt
 

I de lokala 

mal en sags bl.a. Arsmote Sondag den 9 Novemher 
att:
 

Sondag den 9 November val av ny styrelse, och dil vi ar ~ valberedninger: Ingiir
 
.. .-VlI uvlopps

kl 1600 bailer Ekolsunds manga i styrelsen som tycker 
vu/len fran byalag ilrsmbte i Husby at! vi suttit tillrackligt lange Roger Spaner 0 I 7 I - 73 I 70 

SJ utol ftsgarden behaver vi hitta nya krafter Elsie Stenberg 0171 - 778 74 
!w.\hu!/ ulan/or	 tarKallelse och dagordning Valberedningen darfar Wendel in Muller-\Ville 

kOl77l71ww/I verkkommer att sand as LIt ca I garna emot fbrslag till nya 0171 -73010 

vecka fore mOlet. styrelseledamater Rune Ohrlund Ui 7 I -3 18 2 j 
SLtl71hcls P!I dagordningen star bla 
ol7lrudej(jr val-

Innehli[[ i aetta nU71nner 
lel1 ()ch (Jv!opp 
sku!! minsl he- ;J..,foppS{rut-!&II1, ('/1 uypd~ltail1fI 

hUIIi)!l../s genom ,Anmot<! Sijl1dLlt! d~n .9 :Nov<!m6<!I' 

'/'Ol'/S p{/S/{Ia 21 :11'1;//ocirk<!( i 'EI~ul_~'LlI1&{:) 

,',1 v/(),"p,\, pol/l't/pel Yoni:;:;.	 sid I 



EKOLSUNDSBLADET 2 - 97 

(ForIS ..!dm sid" /) 

slam-avski!;ning 

och nagon ejterfol

Jande rening. 

Ndrsaltcrfran en

skilda avlopp skal! 

I aterforas til! mark 

for IivsmedeL\pro

duktion po etl 

resurssnolt och ur 

smitL\pridningssyn

punk! ,wikert sat! " 

Man sager aven att: 

" Genom at! rusta 

upp enskilda 

. avlopp minskar ut

sldppen av ndr

salter lill skyddfor 

miljijn men vi sak

ersldller ocksa 

dricksvattentillgan

gen ()ch -kvaliten 

pu Idngre sikt sam! 

,forhindrar sprid

ning av vissa s}uk

domar. .. 

Dessa 1118.1 ar i sig 

positlva, alia vill vi 

ha ett gort och sak

ert dricksvatten. 

Den svara fragan ar 

hur man praktiskt 

omsatter teon till 

en fungerande 

avloppslosning 

Styrelsen kommer 

art avge sitt svar in

nan re111isstidens 

utgang den 3/11. 

:MifJocirke[ i Ekof.sund?
 
UppsamJingsplats for tom
gJas, platburkar och andra 
forpackningar och retur
papper? 
BulJerskydd pa Ekolsunds
bron , och langs motorva
gen? 
Forutom avloppen, ar detta 
tva fragor som handlar om 
var narmiJjo och som tagits 
upp vid medlemsmoten 
under senaste aret 
Kanske ar det nu dags att 
starta en studiecirkel eller 
bilda en miljogrupp i Ekol

sund for att arbeta med 
dessa och andra miljofra
gor , 

J(o~ostera, sortera 
ocn mycket mera 

Det finns aven andra ITagor 
som direkt eller indirekt 
paverkar var boendern.iUo, 
lex. viJken typ av tvatt
och disk-medel ar bast for 
enskilda avlopp, 
altemativa energi- och 

uppvammingsformer for 
vara hus och mycket annat 
att arbeta med 

As Du intresserad av miljo
fragor eller viii Du lara Dig 
mer om vad som paverkar 
var miljo och viii delta i en 
studiecirkel eller miljo
grupp. 

Kontakta Lena Thorsson, 
tel 0171 - 730 66 sakrast 
efter kl. 18 00 

J2\.v{oyysfragan, forts. fran sid1.
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Vart andra besok var i 
Akesta me/Ian Vasteras och 
Skultuna Akesta ar en 
bostadsrattstorening, som 

'Eko[ogiskt av[oyy i 
Mesta, 6ara for 

entus iaster 7 

bestar av ett 20-tal parhus 
och var en av de torsta Eko
byama i landet Avloppslos
ningen baseras pa separation 
av urin och fekalier, samt 
separat avlopp for sk. gra
vatten, dvs avlopp fran 
bad,dusch och tvatt. Urin 
lagras i tankar mom omn'idet 
och tas om hand ( mot en 
avgift ) av en narbelagen 
lantbrukare Gravattnet gar 
till en slamavskiljare, och in
filtreras sedan i en markbadd 
pa ca 400 m2 Fekaliema 
gar till en komposterande 
lOalett som hal' fyra kam
mare Nar en kammare <ir 
fylJd, vrids behiillaren 1/4 
varY och den fyllda kam
maren rar sedan efterkom
postera tiUs del ar dags att 
tbmma den Akesta byggdes 
till bomassan i Vasten'is, och 
tyvarr ar det ganska tydligt 
Konstruktionen av den kom
posterande toaletten ar inte 

genomtankt utan rar mest 
betraktas som en prototyp, 
och man har ocksa haft 
problem med flugor och 
daJig lukt pa toalettema. Att 
dessutom forlagga toalet
tkomposten i ett kaJ
larutrymme, dit enda till
tradet ar via en lucka i hall
golvet med en brant stege tar 
man kanske tiliskriva brad
skan med attra alit kJart i tid 
for bo-massan 

VdIig vattenti[fgdng 
i 'Ekofsuna enfigt 

S(ill. 

SGlJ har pa uppdrag av 
kommunen gjort en oversik
tlig bedomning av vattentill
gangen i Ekolsundsomradet 
( korthet har SGU Funnit aU 
tillgangen pa grundvatten ar 
begransad. samt att det fore
ligger stor risk for hbga hal
ter av salt, jarn, mangan, 
tluorid och radon i djupbor
rade brunnar. Ayen pa 
Myrholmen dar tillgangen pa 
vatten ar god finns samma 
problem med hOga jamhalter 
i det vatten man Funnit. samt 
risk for saltvattenintrangn
ing GatukonlOret rekom
menderar d<irfor inte nagon 
av dessa metoder 

2 

Den metod som aterstar ar 
alltsa ett vattenverk som tar 
sitt vatten ur Malaren. 
For aU Forse Ekolsund med 
vatten och avlopp med en 

Aven en 6egransaa 
ut6yggnaai 

'Ekofsunakraver 
mifJon-investering 

kapacitet for ca 200 per
soner kravs en investering av 
ca I 500000- TilJ denna 
summa skall sedan laggas 
b:ostnader tor grav- och 
schakt- arbeten, samt arliga 
dritis- och underhallskost
nader 
Nu ar det upp till kommunen 
att besluta om de anser detta 
vara en rimlig investering, 
eller om man kommer att 
tillata enskilda avlopp 3ven i 
framtiden, samt vilka typer 
man da kan acceptera. Nar vi 
vet hur kommunen avser att 
handla kommer vi att kalla 
tilJ ett allmant mOle. 


