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Styrelsens spalt
I styrelsen har vi länge diskuterat hur vi ska informera bättre om vad vi
gör och vad som är på gång och kommit fram till att vi turas om att
skriva några rader i Ekolsundsbladet. När frågan dessutom kom upp på
årsmötet så är det nu dags att sätta planerna i verket!
Föreningen hade årsmöte på Sjöängen den 28 augusti där den sittande
styrelsen fick fortsatt förtroende. Frågor som togs upp gällde alla
Sjöängen; båtklubbens förslag att göra en förstärkning av kajkanten
bifölls. Det har under det gångna året samlats in pengar för att köpa in
lekställningar till Sjöängen. Dessa kommer att sättas upp under hösten,
styrelsen fick i uppdrag att välja placering. Till årsmötet hade även nya,
snygga bänkar köpts in!
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras på www.ekolsund.se samt
sättas upp på anslagstavlorna i byn.
Aktiviteter som är planerade till hösten är svamputställning 3/10,
städdag på Sjöängen 31/10 samt den traditionsenliga julmarknaden på
Hammars Gård 11/12. Har ni något som ni vill sälja eller känner ni någon
som vill sälja hantverk eller annat som hör julmarknader till så kontakta
Wendelin!
Som kassör vill jag även påminna alla om medlemsavgiften.
Sköna hösthälsningar från styrelsen,
Katja Eklund
Kassör Ekolsunds Byalag

Vill du ha
Ekolsundsbladet via mail
Anmäl din e-postadress
till
patrik.eklund@ekolsund.se
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Båtklubben på Sjöängen
Lediga båtplatser
Det finns lediga
båtplatser på Sjöängen.
Är du intresserad av en
båtplats - kontakta
hamnkapten för mer
information!
Mats Omnell Tel. 0171473213 E-post:
mats.omnell@telia.com

DAGS ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFT FÖR BYALAGET 2010
Medlemskap kostar 200 kr per hushåll för
2010 och betalas in till Byalagets Plusgiro 729 761-7. Ange namn och Er
adress i Ekolsund som avsändare.
I år gör vi ett försök med att INTE distribuera ut inbetalningskort i
brevlådorna då de flesta inte längre nyttjar dessa.
Inbetalningskort kommer att sättas upp på anslagstavlorna för dem som så
önskar, alternativt kontakta kassören!
Välkomna alla nya och gamla medlemmar!

HONUNG

Vill du köpa
lokalproducerad honung?
Årets skörd är nyslungad
och klar!
Kontakta Gunnar Sjödin
på Torpa tel 473085.

_______________________________
SVAMPUTSTÄLLNING Söndag 3/10 kl 1200

Mäklarringen Enköping
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

Förra årets svamputställning blev succé, vi hittade okända delikatesser och
svampar vi inte visste fanns!
Var och en går ut i skogen och botaniserar. Plocka
de svapmar ni är intresserade av, de som ni inte
känner till än eller lite av allt. Vi samlas på Sjöängen
vid 12.00 och ställer ut alla svamparna och får hjälp
med bestämmning av sort av Gunnar Sjödin och Ruth
Hobro.

Bålsta El & Maskinservice AB

enkoping@maklarringen.se

www.maklarringen.se

Har du synpunkter på
Ekolsundsbladet eller
våra aktiviteter?
Kontakta gärna någon av
oss i styrelsen med idéer
och önskemål! / Styrelsen

Ge motorsågen en välbehövlig service. Sågkedjor och klingor
kan lämnas in för slipning. Vi har även uthyrning av vedklyv, grävare 1,6t samt
skylift.
Vikingavägen 7, Draget 746 51 Bålsta
Tel: 0171-566 61 E-post: bem@bktv.nu www.balstaelmaskin.se
Välkomna !
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HTF:s minnesskrift
”Hammarsudd 1960-2010”
Enköpings kommun,
teknikförvaltningen vill
informera boende att
arbetet med valedningarna kommer att
återupptas med start v.33
och pågå ca 15 v.
Arbetetsområdet är mellan
Ekolsundsvägen 4 och
"gula villan vid
granhäcken" . Stundtals
kan framkomligheten på
vägen vara begränsad.
Teknikförvaltningen ber
om överseende för detta.
Med vänlig hälsning
Carl-Rune Pettersson
VA-ingenjör
Enköpings kommun
Teknikförvaltningen
Va- och
Renhållningsverken
Kungsgatan 42
745 80 Enköping
Tel. 0171-625507
Mobil 070-6161389
Fax: 0171-479648
E-post carlrune.pettersson@enkoping
.se
Webbplats:
www.enkoping.se

Nu finns skriften om Hammarsudds 50 år som
fritidsområde som berättar om områdets
gemensamma historia. Föreningens
medlemmar har under åren genomfört flera
större projekt, bl a anläggandet av eget
vattenverk och den omfattande renoveringen
av ladan, något som bidragit till
sammanhållning och beredvillighet att göra
frivilliga insatser. Detta har givit området en
del av dess speciella karaktär.
Skriften innehållen en rad historiska
tillbakablickar och skildrar många färgstarka
personer som funnits i området.
Skriften inkl. DVD med mer bildmaterial finns till försäljning för 100 kr. Vill man bara
ha skriften kostar den 75kr.
Är du intresserad av att köpa skriften så går det bra att kontakta Lars Dicander,
ordförande i HTF, dicander.l@telia.com, eller på telefon 473178 mobil 0706065610.
_____________________________________________________

HÖSTSTÄDDAG PÅ SJÖÄNGEN 31/10 KL 11.00
Vi träffas på Sjöängen söndag 31 oktober kl 11 och röjer upp och snyggar till.
Äppelträdens grenar har tyngts ned av mängder med äpplen och en del grenar
har gett vika. Höstvindar friska har fällt några träd som
måste tas omhand.
Medtag motorsåg, trimmer, skottkärra, sekatör eller
andra verktyg som kan komma till nytta.
Båtklubben kommer även att ha generell översyn av
bryggor.
Vi grillar som vanligt lite korv!
Välkomna!
________________________________________________________

________________________

www.activesafety.se

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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KALENDARIUM
Oktober
Sö 3 Svamputställning
On 13 Hembygdsför.
Höstmöte
Sö 24 FN-dagen
Sö 31 Höststäddag,
sommartiden slutar
November
Lö 6 Alla helgons dag
Lö 13 Jan Fridegårdsmuséet
Sö 14 Fars dag
On 17 bokbussen
Sö 28 1:a advent
December
Sö 5 2:a advent
Fr 10 Nobeldagen
Lö 11 Julmarknad på
Hammars Gård
Sö 12 3:e advent
Må 13 Lucia
On 15 bokbussen
Sö 19 4:e advent
On 22 Vintersolståndet
To 23 Drottningens
födelsedag
Lö 25 Juldagen
____________________

När verksamheten
behöver förändras
www.cede.nu

____________________

Välkommen till våra aktiviteter hösten 2010
Höstmöte
Onsdagen den 13 oktober kl. 19.00 i Husby-Sjutolftsgården
Göran Källgården visar och berättar om släktforskning, samt om boken
GUSTAV, som han tillsammans med Eva Emanuelsson skrivit.
Gustav föddes precis för 200 år sedan och levde i våra trakter, Göran
har plockat fram fakta ur gamla arkiv och Eva har gett Gustav kött och
blod.
Soppa serveras!
Utflykt
Lördagen den 13 november kl. 11.00 träffas vi vid Jan
Fridegårdsmuseet i Övergran.
Hans Söder kommer att visa och berätta. Ta gärna med kaffekorg!

VARMT VÄLKOMMNA

Förskolan Paletten
Nu har Förskolan Paletten slagit upp sina dörrar i Ekolsund! Efter
sommaruppehållet välkomnas alla gamla och nya barn till uppfräschade
lokaler. Under hösten kommer det att arrangeras en ”öppet hus” dag
där det ges möjlighet att besöka förskolan och se verksamheten. Är ni
intresserad av en plats i Ekolsund, kontakta avdelningsansvarig
”köks”Ylva Unnebo på telefon 472076, eller e-post
ekolsund@forskolanpaletten.se. Besök gärna hemsidan för mer
information www.forskolanpaletten.se

Välkommen
till Förskolan Paletten
___________________________________________________

Ekolsunds Slott AB, Telefon 47 22 00, Fax 47 22 77, Ekolsundsslott, 749 50 Ekolsund
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