
Ekolsundsbladet      
2 –02 

Oregelbundet utkommande information från Ekolsunds Byalag                         augusti 2002 
 

Innehåll i detta blad: 
 Detaljplanen 
 Vår- höststädning  på           
 Sjöängen 
 Årsmöte  
 Valberedning 
Lördagen den 6 april 
utfördes vårstädning på 
Sjöängen. 
Vinbärsbuskarna klipptes och 
äppelträden beskars, brasan 
flyttades och hela ängen 
rensades på skräp. Styrelsen 
är glada för att så många 
hjälpte till för att få vår 
gemensamma äng fin och 
snygg. Styrelsen har också 
noterat att fler och fler 
använder ängen för bad och 
fritidsaktiviteter. Gräset har 
klippts kontinuerligt under 
sommaren. 
Nu inbjuder vi till en 
”höststädardag” som vi 
tänker kombinera med vårt 
årsmöte.  
Lämna gärna förslag till 
valberedningen på personer 
som du vill nominera till 
styrelsen. 
Valberedningen: 
Anneli Djurklou   47 30 01 
Bjarne Länder     47 30 90 
Hans Boman         47 31 49 
Ärende som du vill ska tas 
upp på årsmötet lämnas till 
styrelseordf. Christer Lind-
bäck (47 31 00) senast 14 
september 
 

Detaljplanen 
Byalagets styrelse har diskuterat det reviderade 
planförslaget och även inlämnat en svarsskrivelse till Miljö- 
och byggnadsnämnden. 
Styrelsen har lämnat följande synpunkter på förslaget. 
Följande synpunkter har vi uttryckt vår tillfredställe över: 

1. att  beslut har fattats om att vatten- och avlopp anordnas av 
kommunen. 

2. att vägområdet för mindre vägar begränsas till 7 meter 
3. att trafiksituationen vid Ekolsunds gård uppmärksammas. 
4. att gamla banvallen schaktas bort och att marken fördelas ut till 

angränsande fastigheter. 
5. att gamla järnvägsbron och dess förlängning iordningsställs till 

gång – och cykelväg samt båtplatser. 
6. att en byggrätt har avsatts på fastigheten 1:30     
       för framtida gemensamhetsanläggning. 

På följande punkter har vi avvikande synpunkter: 
1. Utbyggnadens omfattning var hög redan i tidigare planförslag. 

Dessutom var redan det preliminära planförslagets 21 hus ett 
allvarligt avsteg från det antagna programmets förslag C som 
föreskriver 18 hus. Att utöka 59 befintliga hus med ytterligare 
24 kan inte med bästa vilja i världen anses som en ”viss” 
utbyggnad. En sådan hög grad av exploatering är inte förenligt 
med tankar om att bevara miljön i byn. Detta kommer att för all 
framtid bryta sönder miljön. 

2. Vår uppfattning är att fastighet 1:7 inte kan bebyggas. Tomten 
är alldeles för liten och därmed motsägs tanken om att bevara 
byns karaktär med ”stora” tomter.  

3. Vi ställer oss frågande till att dela upp fastigheten 1:87 i två 
tomter. Bägge dessa tomter blir små och förändringen av byns 
miljö med denna förtätning, vilket enligt programmet skulle 
undvikas, kan vi inte stödja  

4. Sopstationens placering på Sjöängen (1:30), en fastighet som i 
övrigt är avsedd för bad, båtar och fritidsaktiviteter, anser vi är 
fel. De flesta i byn måste också åka åt ”fel” håll för att avlämna 
sopor. Vi anser att sopstationen bör ligga i början på byn gärna 
vid motorvägsviadukterna 

5. Man har i det preliminära detaljförslaget tagit hänsyn till byns 
utseende och insett att de centrala gröna ängarna är en väsentlig 
del av den befintliga miljön. Vi kan inte acceptera det nu 
tillkommande förslaget att bebygga fastigheten 1:93 

Tillkommande synpunkter, vilka bör inarbetas i detaljplaneförslaget: 
1. Byalaget tillstyrker framställan från föreningen Mälarvatten att 

bygglov beviljas för ett nytt pumphus (1:81) 
2. För att trafiktempot på Ekolsundsvägen skall hållas på en rimlig 

nivå krävs att fysiska hinder byggs på två till tre platser utmed 
sträckningen från fastigheten 2:3 till fastigheten 1:39. Den 
nuvarande hastighetsbegränsningen till 50 km/tim är inte 
tillräcklig som skydd inom byns centrala delar. 

 



 

 
 
Dagordning årsmötet: 
 
 

1. Val av 
mötesordförande 
och sekreterare 
för mötet 

2. Val av två 
justeringsmän 

3. Fråga om 
årsmötet utlysts i 
behörig ordning 

4. Godkännande av 
dagordning 

5. Årsberättelse 
och ekonomisk 
redovisning 

6. Revisorernas 
berättelse 

7. Fråga om 
beviljande av 
ansvarsfrihet för 
styrelsen 

8. Detaljplanen-
diskussion 

9. Nuvarande och 
framtida regler 
för båtklubben-
diskussion 

10. Val av 
styrelseleda-
möter och 
suppleanter 

11. Val av revisorer 
och suppleanter 

12. Val av 
valberedning 

13. Fastställande av 
årsavgift 

14. Övriga ärenden 

 
 

 
 

 
 

Lördagen den 28 september 
 

Klockan 09.00– 12.00 
12.00 Korvgrillning 

 
HÖSTSTÄDNING PÅ SJÖÄNGEN 

 
Vi fortsätter att klippa buskar och sly, röjer gräs 

målar väggar och lägger eventuellt tak på 
baracken 

 
Ta med verktyg 

 

 
 
 

Har du en lie, ta med den, så kanske vi hinner med 
en minikurs i  ”slåtter med lie”  

 

 
 

Klockan 15.00 
 

Årsmöte 
i Husby-Sjutolftsgården 

 
 

Dagordning  se vidare 
 

 
 

Efter årsmötet 
Äter vi smörgåstårta, dricker kaffe och har det  
lite trevligt innan vi åker tillbaka till vårt vackra 

Ekolsund 
 

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna 
 

Robert och 
Göte visar 
hur  man 
slår med


