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Styrelsen vill i påminna om 
att det under sommaren 

d.v.s. från 
 1 maj till 31 augusti  

inte får läggas någonting på 
brasan på Sjöängen 

 
Under tiden  

1 september – 30 april 
 får kvistar och brännbart 
trädgårdsavfall läggas på 

högen 

 
 
Lördagen den 28 september 
 
Ganska tidigt på förmiddagen träffades ett antal arbetsglada 
och praktiska medlemmar på Sjöängen för att höststäda. 
Några gamla träd fälldes och hela ängen rensades upp från 
nedfallna kvistar och grenar samt annat skräp. Arbetspasset 
slutade med korvgrillning. 
 
Senare på eftermiddagen höll Byalaget sitt årsmöte i Husby-
Sjutolfts församlingshem. 24 personer var närvarande. 
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterades 
detaljplaneförslaget. Christer informerade om styrelsens svar 
till Miljö-och byggnadsnämnden. Christer informerade också 
om att Enköpings kommun nu tittar på en lösning då det gäller 
vårt VA- problem som kan inkludera Sävsta och 
nybyggnationerna vid Ekolsunds slott. 
Båtsektionens hamnkapten Peter Söderstedt informerade om 
att det  finns 9 medlemmar i båtsektionen och att nya regler  
för båtsektionen håller på att utarbetas. (Läs reglerna på 
nästa sida.) 
På årsmötet ställdes frågan om vi i Ekolsund kan få  
bredband. Styrelsen fick efter diskussion årsmötets uppdrag 
att gå vidare med frågorna till Telia. 
En hemsida för Ekolsunds by diskuterades, bestämdes att 
snarast reservera en domän.  ( domänen www.ekolsund.nu är nu 
bokad och arbete med en hemsidan har påbörjats ) 
Efter årsmötet intogs kaffe och smörgåstårta. 
 
Vill du läsa årsmötesprotokollet kan du kontakta någon i 
styrelsen så får du ett exemplar. 
 
 

Lämna gärna förslag till sådant som du vill ha med i  
Ekolsundsbladet, om aktiviteter, annonser, köp och sälj, 

eventuella studiecirklar eller någon annan idé. 



 
 
 

Vinter 
Snö och kallt 

och hala vägar och vinterdäck                      
och mörker och månsken 

och rimfrost och isskrapor                 
och snöskottning och 

snögubbar 
och domherrar och talgoxar 
och isborr och pimpelfiske 
och skridskor och skidor 

och skinnstövlar och 
lovikavantar 

och långkalsonger och 
ylletröjor 

och lucia och tomtenissar 
och adventsljus och julgran 

och julsånger och 
julklappsrim 

och tomte och risgrynsgröt 
och nyår och champagne 

och sol och snö 
och tö och snödroppar 

 

 
 
 

 
Byalaget önskar alla 

en God jul 
och 

ett Gott Nytt ÅR 
 

 
Alla nya medlemmar 

hälsas mycket välkomna 
 

Vill du bli medlem? 
 

Ring Margareta eller e-post 
hxe428t@tninet.se 

Regler för båtsektionen 
Styrelsen har i samråd med båtsektionens medlemmar 

utarbetat nya regler. 
1. Medlemskap i båtsektionen förutsätter medlemskap i 

Ekolsunds Byalag. 
2. Inträdesavgiften är 400:- för varje medlem. Avgiften 

återfås ej vid utträde. 
3. Årsavgift är för närvarande 200:- 
4. Årsavgiften skall erläggas i förskott och betalas före 30 

maj. Om avgiften ej betalas i tid betraktas båtplatsen som 
uppsagd. 

5. Vid eventuell väntelista för båtplats erläggs halva 
inträdesavgiften (200:-) såsom köavgift. Vid ledig plats 
erläggs resterande hälft samt årsavgift för aktuell säsong. 

6. Varje båtägare förväntas ställa upp två dagar/år för 
sjösättning och upptagning av bryggorna. Vid förhinder skall 
hamnkaptenen informeras. 

7. Varje medlem ansvarar för att den egna båten är säkert 
förtöjd med ordentlig boj + bojsten och med gnisselfria 
arrangemang. Stålrör och dyl. för akterförtöjning är ej 
tillåten. Befintliga förtöjningsanordningar skall användas vid 
anvisad plats. 

8. För närvarande finns totalt 16 båtplatser fördelat på 11 
bryggplatser och 5 strandplatser. Bryggplatserna är 
numrerade medan strandplatserna är markerade med målade 
(olika färger) stålrör. På bryggan finns en gästplats. 

9. Uthyrning eller utlåning av båtplats kan endast ske efter 
godkännande av hamnkapten. 

10. Plats som ej utnyttjas hyrs ut till annan efter ett år. 
Hamnkapten tar kontakt med platsinnehavaren för kontroll 
innan beslut verkställs. 

11. Anmälan om intresse för båtplats görs till hamnkapten Peter 
Söderstedt, 47 31 03 eller 
peter.soderstedt@privat.utfors.se . Hamnkapten avgör från 
fall till fall lämplig båtstorlek utifrån vilken/vilka platser som 
finns tillgängliga. Detta innebär att en turordning i väntelista 
kan åsidosättas i väntan på lämplig plats. 

12. Grundregeln vad gäller placering är att små båtar i första 
hand anvisas strandplatser. Undantag från detta kan ske 
efter samråd med hamnkapten. 

13. Båtsektionen eller Byalaget ansvarar ej för båtar förtöjda 
vid båtplatserna. Detta gäller även utrustning och tillbehör 
som förvaras i båtarna. 

14. Båtsektionen sorterar under Ekolsunds Byalag. Medlemmarna 
i båtsektionen utser en representant att företräda dem i 
byalagets styrelse. Denne representant är även vice 
hamnkapten inom båtsektionen. 

15. Hamnkapten och vice hamnkapten väljs på 2 år. Detta sker 
udda respektive jämna år. 

 
Hamnkapten: 
Peter Söderstedt, Solliden, Hammarsgårdsvägen 6, tel 473103 
Vice hamnkapten: 
Robert Jeanson, Björkbacken, Måsvägen 5, tel 473139 eller 
08-256697 

  


