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Varf6r sa 
brattom? 

Ar det inte fint i 

Ekolsund, luktar 

det illa, eller vad 

iir anledningen 

till att sa manga 

forsoker att 

Ip~ssera ~enom 
var by sa snabbt 

som mojligt. 

Bortsett fran det 

rent forme lla, art 

det faktiskt rader 

hastighetsbegran

sning till 50 km/h 

sa finns det aven 

bam, husdjur och 

yilt art ta hansyn 

till. 

En uppmaning till 

alla ar att ta det 

lite lugnare, sa 

I kan vi alla njuta 

av sommaren 

utan olyckor och 

tillbud. 

Ny cfetagyfan for EkofsuncL
 
Kommunen har bestamt att 
bbrja arbetet med att ta fram 
en detaljplan for Ekolsund. 
Arbetet med detaljplanen 
beraknas ta ett ti 11 tva af. 
I detaljplanen kommer att 
faststaJlas vilka ornraden som 
skaU upplatas for bebyggelse, 
hur stor nybebyggelse som 
komrner art tillatas, vilka vat
ten och avlopps-Iosningar 
som blir tillatna och mycket 
mer som komrner att paverka 
oss som bor i Ekolsund rned 
ornnejd. 

Nar val detaljplanen blivit an
tagen och fastsUilld, finns det 
mycket sma mojligheter art 

paverka dess innehiilJ darfor 
ar det viktigt art vi tar tiUfal
let i akt och forsbker paverka 
kommunens tjansteman och 
ansvariga politiker sa att pla
nen aterspeglar det Ekolsund 
vi viII se i framtiden och inte 
blir en skrivbordsprodukt 
som vi boende inte fart vara 
rned och paverka. 

.J{ur vi{{Vu att 
'.E~ofsunas~a{{se ut 

om 10 ar) 

I forarbeten och kom
mentarer till Plan & Byg
f,rnadslagen, rekomrnenderas 

att komrnunen under planar
betet radgor rned 1. ex. byalag 
eller andra boendeforeningar. 

For art fa en uppfartning om 
hur byalaget skall agera kom
mer vi an ga ut rned den 
enkat under Juni som vi ber 
alla an fylla i. Vi tar aven 
emot synpunkter utover de 
fragor som finns i enkaten, da 
heist i skriftlig form. 

Du komrner ocksa att fa 
tillfalle art stalJa fragor till 
kommunens tjansteman pa 
Ekolsundsdagen den 13/6. 

Eko[s~Lndsdagen Lordag den 13 / 6
 
k[14.00 :Jvlagasinet,J-{ammarsudd
 
fkolsundsdagen iiteruppst!ir 
efter en !irs uppehall, mer 
innehallsrik an nagonsin tidi
gare. 

Jvlinimassa mea 
efio{ogisfia av{oyy oeli 

fiomyostering 

Ett ak'tuellt omrade som vi 
det senaste aret agnat mycket 
tid at ar avloppsfragan. Det 
ar darfor roligt att vi till 
Ekolsundsdagen Iyckats fa 
ett antaJ tillverkare av ekolo
giska avloppssystern att 
komma och visa sina produk
tef. 

Vi komrner aven art fa se 
olika losningar for hushaIJs
och tradgardskornpOster. 

StaIrfnifJor tiff 
fiommunen 

Fdin kammunen kammer 
bl.a. Ragnhild Soderberg, 
planarkitekt och Siv-Britt 
Knauth, chef tor miljo och 
halsa for att beratta och 
besvara fragar !<ring detalj
plansarbetet. Ta tillfallet i akt 
och infarmera Dig' I 

]-{antverfis utstii{{
ning & marfinaa. 

Bar ar det inte riktigt klart 
med deltagandet annu men vi 
hoppas kunna visa hantverk i 
ull ach ha forsaljning av 
lokaJt odlade gronsaker och 
tradgardsproduktef. 

(jri{(party ya 
Sjoiingen 

Dagen avrundas sedan ca 
kl 19.00 for de sam sa kanner 
med ert grillkalas pa sjoan
gen, ta rned nagat gott an ata 
och dricka sam! ett gatt 
humor 


