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EKOLSUNDS BYALAG 
 
 
 
 
Protokoll ÅRSMÖTE Söndagen den 10 februari 2008, Kl 14.00 
i Husby-Sjutolfts Församlingsgård 
 
 
20 st medlemmar närvarade. 
 

1. Dagordningen fastställdes. 
 
2. Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt. 

 
3. Till mötets ordförande utsågs Ulf Ingelsson och till sekreterare Åsa Stenberg. 

 
4. Till justeringsmän, tillika rösträknare,  valdes Gunnar Sjödin och Patrik Eklund, som 

tillsammans med ordföranden och sekreterare skall justera dagens protokoll. 
 

5. Anmälda frågor, som skall behandlas under Behandling av förslag, punkt 12. 
a) Medlemskap, fastighetsrelaterat/hushållsrelaterat 
b) Bibliotek i Byalagets regi 
c) Ordförande, 2 årsintervall 
d) Cykelväg till Krägga 

 
6. Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkning för 2007 utdelades vid mötets början, 

godkändes och lades till handlingarna. 
 
7. Revisionsberättelsen föredrogs av Rut Hobro. Revisorerna hade inte några anmärkningar på 

räkenskaperna.  
 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gångna året. 
 

9. Till ordförande omvaldes Wendelin Müller-Wille. Till kassör omvaldes Katja Eklund för en tid av 2 år. 
Till ordinarie ledamot omvaldes Ute Omnell för en tid av 2 år. Till suppleanter på en tid av 1 år 
omvaldes Sören Svartz och Lars Dicander.  

 
Valberedningen har lämnat in en motion att ordförandeposten bör vara på en tid av 2 år, för bättre 
kontinuitet i styrelsearbetet. 

 
10. Till revisor omvaldes Rune Forsström för en tid av 2 år. Britta Göransson nyvaldes som suppleant på 

en tid av 1 år.  
 
11. Till valberedning omvaldes Margaretha Lagerstand, (sammankallande), Carl Cassel och Lena 

Munkhammar. 
 

12. BEHANDLING AV FÖRLSLAG 
 
ANMÄLDA FRÅGOR 
a) Medlemskap i Byalaget 
Förslag har inkommit om rösträtt per hushåll istället för per fastighet. Stämman diskuterade olika 
formuleringar och konsekvenser men lyckades inte komma fram till ny lydelse. Frågan överlämnas till 
styrelsen för klargörande och beslut skall tas på nästa årsmöte, då styrelsen får i uppdrag att lämna 
förslag till ny lydelse, om de finner det nödvändigt. Bakgrunden är bl a de flerfamiljshus som finns i 
Ekolsund.   
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b) Bibliotek 
Förslag inkommit från Kenth Öjdahl att skapa ett bibiliotek i Byalagets regi, genom att köpa in litteratur 
relaterade till orten och området. Han har erbjudit sig att hålla bibilioteket i sitt hem. Stämman avslår 
förslaget att köpa in litteratur för Byalagets medlemmars avgifter. Stämman stödjer tanken att samla 
litteratur på en plats och är positiva till själva idén men tycker inte att finansieringen bör ske med 
medlemsavgiften.  
 
c)  Ordförande, 2 årsintervall 
Valberedningen föreslår att ordförandeposten skall löpa på en tid om 2 år istället för nuvarande 1 år. 
Detta bl a för att skapa kontinuitet i styrelsearbetet. Stämman biföll förslaget och punkten skall tas upp 
även på sommarmötet och slutligen på nästa årsstämma. 
 
d) Cykelväg till Krägga 
Förslag från Toni D’Angelo, Hammarsudd, att försöka få till stånd en förbättring av cykelvägen över 
gamla järnvägsbanken, från Ekolsund till Krägga. Målet är att beläggningen skall förbättras, t ex med 
grus och material, för att man skall kunna cykla och gå över på ett bättre sätt. Arbetsgrupp skall 
startas och gruppen består av initiativtagarenToni D’Angelo samt Åsa Stenberg från Byalagets 
styrelse. 

 
13. ÖVRIGA FRÅGOR 

 
EKOLSUNDSVÄGEN 
Trafiktätheten på Ekolsundsvägen upplevs som ett stort problem. Projekt har genomförts med 
uppförande av nya skyltar för sänkt fart har delvis hjälpt men det är fortfarande för hög fart. Kvalitén 
på vägen är också på vissa delar undermålig. 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att samverka t ex med gemensamma skrivelser med Hammarsudds 
Tomtägarförening om förbättrad status på vägen och eventuella andra insatser.  
 
BROTTSLIG VERKSAMHET 
Inbrottsförsök har återigen skett i Ekolsund och under nattetid när boende låg och sov. Diskussioner 
om Grannssamverkan, vad kan man vidta för andra åtgärder? 
Det finns polis boende i området och en av dem har uttalat att han är beredd att vidta åtgärder vid 
eventuella inbrottsförsök eller andra iakttagelser. Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka ett 
eventuellt samarbete med denne polis. Eventuellt kan information om kontaktuppgifter ges ut i 
Ekolsundsbladet och anslås. 

 
HEMSIDAN 
Patrik Eklund uppmanade alla att komma med idéer om innehåll, utformning etc, till hemsidan och 
Ekolsundsbladet. Förslag om att införa en ”Till salu” plats, för de som vill annonsera om säljes, bytes, 
skänkes etc. Stämman gav applåder för kanonfin hemsida och ett dito Ekolsundsblad. 
 

14. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 

Åsa Stenberg  Ulf Ingelsson 
 
 

 
 

Gunnar Sjödin  Patrik Eklund 


