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Styrelsens ledamöter: 
Björn Jerneborg          473 111 
Ordförande 
 
Tina Öjdahl              542 84 
Sekreterare  
tina@tatag.se 
 
Patrik Eklund              473 201 
Kassör & Webb  
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
Joakim Länder 08-580 167 23      
Webb 
joakim.lander@ekolsund.se 
 
Robert Jeanson  08-256 697  
Båtsektionen             473 139  
robert.jeansen@ekolsund.se 
 

 
Planerar du att sälja din 
bostad? Mäklarringen i 
Enköping ger dig en fri 
värdering - utan några 
förpliktelser från din sida.  
Tel: 0171-240 30 
Fax: 0171-244 22 
enkoping@maklarringen.se 
www.maklarringen.se 
 
 
 

Kallelse till Byalagets Årsmöte 
2005 

Söndagen den 25 september 
klockan 15,00 

på Ekolsunds Wärdshus 
 

Dagordning årsmötet 2005-09-25 
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
2. Fastställande av dagordning 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte 
ordförande och sekreterare skall justera mötesprotokollet  
5. Frågor anmälda för diskussion under punkt 15 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och 
balansräkning för det senaste verksamhetsåret     
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Andra godkännande av nya stadgarna  
10. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid 
av ett år. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 
enligt skiftesprincipen, (kassör och ledamot 1år resp. 
sekreterare och ledamot 2år) och val av två suppleanter för en 
tid av ett år.    
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av 
ett år.  
12. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett 
år, av vilken en är sammankallande.  
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller 
inlämnats av medlem till styrelsen minst en månad före mötet.  
14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 
 
Information av Wärdhuskocken 
-Kaffe eller övrig dryck. Med chokladkaka eller grovbröds 
smörgås 25 kr finns till försäljning. 
 
V Ä L K O M M E N ! 
 



 

Nu söker vi företag som vill 
annonsera på vår hemsida 
och i Ekolsundsbladet.                                                               
Företagare som är 
intresserade av att utföra 
jobb eller annonsera ring 
Patrik Eklund tel. 0171-
473201 eller e-post 
patrik.eklund@ekolsund.se 
för vidare information och 
pris. Ni som blir annonsörer 
på byalagets hemsida kan 
även kostnadsfritt annonsera 
i Ekolsundsbladet. 
 
Båtsektionen 
Bryggupptagningen den 30 
oktober kl. 12.00 
 
Grannsamverkan 
Märkverktyg samt 
märkningsformulär 
finns att låna. För 
information om var, hur och 
när ring Sören på  
tel 0171-473158. 
 
Hembygdsföreningen 
Visning av Husby-Sjutofts 
kyrka och dess inventarier. 
kommer att ske i samband 
med gudstjänsten, söndagen 
den 23 oktober med start 
klockan 18,00. 
Kyrkkaffe serveras. 
 

Vill du ha Ekolsundsbladet 
via mail ? maila 
margareta.lagestrand@ekols
und.se 
 

 
Firmans verksamhet är 
tillverkning, försäljning, 
montering av byggplåt. Ex. 
bandtäckning, takhuvar, 
skorstensbeslag och bleck 
för det flesta ändamål. 
Eka Plåtslageri 
Tel. 0171 - 81250 /  
070 - 5538544 

 

Städdag på Sjöängen  

Städdag lördagen den 2 oktober  

kl 10.00-12.00.  

 
Alla gamla och unga Ekolsundsbor är hjärtligt välkomna 
att hjälpa till. 

Ta med verktyg, d.v.s. krattor, spett, sekatörer, 
trimmer, skottkärror samt annat du tror kan komma till 
användning under höststädningen. Årets nya projekt; Vi 
röjer gräs och sly för att få plats med en fotbollsplan.  

Vi kommer att tända grillen och bjuder på korv och 
lättöl/läsk) 

 

Invigning av Ekolsunds slotts Wärdshus 11 november 
Under 2005 har Ekolsunds slotts Wärdshus rustas upp. 
Värdshuset kommer att på nytt öppna sina portar 11 
november 2005. Från och med den 14 oktober kommer 
Wärdshuset ha smyg premiär för Ekolsundsborna på 
Fredagar och Lördagar, för mer information ring  
Carl Litterwood 0171-663890. 
 
BREDBAND TILL EKOLSUND  
Telia håller på och bygger ut telestationen i Ekolsund. 
Leveransstart är planerad till 14 oktober 2005 men man 
kan redan idag förbeställa bredband. 
Hastigheter erbjudas från 0,25Mbit/s till 24Mbit/s 
direkt i telefonjacket. 
Totalt 48 bredbandsanslutningar kommer att finnas i 
Ekolsund. För att slippa köa hos Telia, så kan man 
kontakta Per Söderkvist på NLink Tel. 042-3110000 eller 
per.soderkvist@nlink.se. Tala om att det gäller Ekolsund,  


