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Kallelse till Byalagets årsmöte 2007

ute.omnell@ekolsund.se

Söndagen den 11 Februari klockan 14.00 i Husby-Sjutolftsgården
Dagordning
1. Fråga om mötet 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
skall justera årsmötesprotokollet.
5. Frågor anmälda för diskussion under punkt 12.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för 2006.
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande för en tid av ett år.
Val av sekreterare för en tid av två år.
Val av en ledamot, tillika hamnkapten för en tid av två år.
Val av två suppleanter för en tid av ett år.
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år
enligt skiftesprincipen.
11. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av
vilken en är sammankallande.
12. Behandling av förslag som väkts av styrelsen, eller inlämnats av
medlem till styrelsen minst en månad före årsmötet.
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande.

Hamnkapten båtsektionen
Peter Söderstedt 0171-473103

V Ä L K O M M E N !

Ekolsundsbladet & hemsida
Patrik Eklund
0171-473 201

patrik.eklund@ekolsund.se

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010

wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Tina Öjdahl

0171-542 84

Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

tina@tatag.se

katja@ekolsund.se

peter.soderstedt@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

Lämna gärna förslag på personer du vill nominera till byalagets styrelse till
någon i valberedningen;
Margareta Lagestrand tel 473158 el. margareta.lagestrand@ekolsund.se,
Carl Cassel tel 473073 el. clessac@yahoo.se eller Lena Munkhammar tel
473013 el. stenasa@telia.com

Bålsta Port & Fasadservice säljer och monterar garageportar och dörrar, Företaget
motoriserar även befintliga garageportar. För mer information
Tel: 0171-50760 E-post: info@balstaport.se www.balstaport.se
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Vill du ha Ekolsundsbladet
via mail ?
Anmäl din e-postadress till
Patrik Eklund
patrik.eklund@ekolsund.se

Insändare / FAMILJ
Stort grattis till
jubilarerna;

Babi Jerneborg
Rune Forsström
Karin Muller-Wille
Hip hip hurra!

Cykelkarta
Hembygdsföreningen kan få ett statligt bidrag på 75 000 kr för
framtagande av en cykelkarta med angivande av naturella och kulturella
sevärdheterna kring Ekolsund och Hjälstaviken. Kommunekolog Anders
Lindholm kommer att vara oss behjälplig med bl.a. databassökningar och
kartor. Projektet har olika delkrav och ska vara klart den 31/8 2007.
Ni som vill jobba med cykelkartan eller vill få med Era smultronställen
som utflyktsmål,
kontakta Patrik Eklund Tel. 0171-473 201
E-post: patrik.eklund@ekolsund.se

Sponsorer / reklam
Vi har till detta år fått tillskott av nya sponsorer som vi vill önska
välkomna! Vill Du också vara med och synas på vår hemsida och i
Ekolsundsbladet eller sätta in en annons? Ring eller mejla Patrik Eklund
tel.0171-47 32 01 patrik.eklund@ekolsund.se

Har du också någon du vill fira
eller insändare du vill att vi
trycker i
Ekolsundsbladet – meddela
redaktören. Glöm ej att ange
avsändare.

Är Ni ännu inte
medlemmar i Ekolsunds
Byalag?
För att även i
fortsättningen kunna
erbjuda och även utöka våra
aktiviteter och information
i form av Ekolsundsbladet
och vår hemsida
www.ekolsund.se är vi måna
om att så många som
möjligt blir medlemmar i
föreningen. Medlemskap
kostar 200 kr per hushåll
för 2007 och betalas in på
PlusGirokonto 729761-7.
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God fortsättning på det
nya året!
Ett händelserikt 2006
har gått till ända och vi
har ett nytt spännande
år framför oss!
Det gångna året bjöd på
en mängd lyckade
aktiviteter, nya som
gamla. Vintern var
fantastisk och flera
aktiviteter avgjordes på
vikens uppskattade
skridskobana eller runt
pilkhålpå isen. Vårens
Gökotta, en lång, härlig
sommar med inslag av
både rally och vattenhål
och så VA-arbetet med
grävare överallt… Vilka
minnen! Passa på att titta
på bilderna som finns på
hemsidan.
2007 törs vi nästan lova
blir än mer fantastisk!
Hela året kommer att
präglas av vårt 700-års
firande.
Många av de tidigare
aktiviteterna kommer att
genomföras även i år, om
Kung Bore så vill förstås,
men så tillkommer också
rad nya för att riktigt
sätta guldkant på året.

Vi startar året med vinprovning!
Under vårterminen har vi planerat in ca fem tillfällen för vinkurs med Mia
Lindbäck som kursledare. Vid första kurstillfället siktar vi in oss på röda
viner och går igenom grunder för vinframställning, påverkande faktorer
samt provningsteknik. Kostnaden för första tillfället är 250 kr då det
ingår lite mat, därefter ca 200 kr per kurstillfälle.
Kursstart 27 januari kl. 18.00 hos Mia Lindbäck. Plats och tidpunkter för
kommande tillfällen meddelas senare.
Intresseanmälningar till Katja på tel 473201 eller mejl katja@ekolsund.se
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Danskurs i vår

Tyvärr blir det ingen ny kurs på slottet men vi letar efter en annan lokal.
Hör gärna av er om ni vet någon lokal som skulle passa. Vi vill starta en
nybörjarkurs i Jive i februari så titta på hemsidan för där
kommer information om det blir något. Efter höstens lyckade danskurs så håller
vi tummarna för att det ska bli en även i vår.
Lena & Leffe
Tfn: 0171-47 30 13

Information om
aktiviteterna kommer
löpande på hemsidan och
i Ekolsundsbladet!
Aktivitetsgruppen
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Hjälp med kommunalt
VA- AddSchakt

INFORMATIONSMÖTE
För fastighetsägare i Hammarsudd
om utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp i området

Vi kommer tillsammans
med Enköpings Kommuns
VA-avdelning att schakta
för kommunalt avlopp i Ert
område. Vi kan därför
erbjuda Er hjälp med
komplett installation av
pumpstation för avlopp
eller hjälp med bara
grävningen.
Ring till oss för
kostnadsförslag och
eventuella frågor.

AddSchakt AB
Henrik Andersson
070-3737272
Tel: 0171-373 72
Fax: 0171-307 72
E-mail: info@addschakt.se

För att vi på Teknikförvaltningen ska kunna ge Er den information som
Ni behöver samt att Ni ska kunna ställa frågor till oss så kallas Ni till
ett Informationsmöte
Torsdagen den 15/2-07 kl 19.00 i Husby-Sjutolfts församlingshem.
Vi beräknar att hålla på i ca 2 tim och vi bjuder på kaffe/the o bröd.
För att vi ska veta hur många som kommer så vill vi helst att Ni anmäler Er
till Carl-Rune Pettersson tel. 0171-625507
eller på e-post carl-rune.pettersson@enkoping.se senast den 13/2
VÄLKOMNA!

Carl-Rune Pettersson

Björn-Ove Pettersson

E-post: carl-rune.pettersson@enkoping.se

E-post: björn-ove.pettersson@enkoping.se

Frågor: allmänt, avgifter, beställning
Telefon: 0171-25507
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Frågor: utförandefrågor, inspektion
Telefon: 0171-25259

