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Vintern rasat ut•.••••.••••
Vintem lider mot sitt slut och hoppfullheten om
en vir kommer sakta laypande. Aven om vidret
svAnger in hit och in dit sa finns dar And!
vissheten om en gryende vir. Viren fOrpliktigar
till nya upptakter och gOromii. men glOm inte att
njuta av irets vackraste lrstid.
FOr att fira virens intIg sl bjuder byalaget pi
traditionsenligt V bo
ormmde. KI 19.00
pi aIborgsmissoafton tlnd brasan och med
nlgot varmt i magen sjunger vi alia in vlren.

positiva till att vi styrelsen jobbar vidare pi
projektet. Vi boppas Itt ti aterkomma sa snart
som mOjligt.

B lIndjiJ

ar•••••••

FOr att oka sikerheten fOr alla boende i Ekolsund
kommer en tomtkarta tillstallas brandkAren i
EnkOping.

sa

Etter att elden har falnat fortsitter vi med bu
• Hu by SjutolftsgArden dar det serveras drink
och virmande dans. Vi dansar tills klockan s1Ar
ciA bussen iter tar 0 hem. a rligtvis tar VI
paus fbr att ita vir medbavda matsick.

Planerna fbr !ret ir att iordningstAlla en bod for
omklldnin& bygga ett utedass och fortsltta att
rOJa i buskar och trld. ~a1p till du oeles! tOr att f1
en samlingsplats i byn samt ett trevligt omride att
bacia, griUa och leka pi.

E
FOr alit detta betalar du endast 80 lcr.
Lotterier anordnas ocksl.
AnrnI1 dig och dina vanner idag till byalagets
kassor Lennart eovius Tel 730 68 hel moo
fOrskottsbetalning.

OISUJNtlS

Viirdshu ..••••

Byggarbete fortskrider just nu plgir arbetet med
ynerviggar dar nya skift IAggs in, bakugnen och
gamla kOket iterstl1l • innertak justeras och
rOrspisar muras. arkomradet utanfOr vardshuset
rOj fran sly och i omddet mot slottet avverkas
sjuka trAd. I vir komrner ynervlggarna att putsas
och taktegelliggas pi.

ultu vecka· Enkoping. •.•••
opberget.•••••
Vlrt gemensamma sopberg vaxer snabb och det
gIlIer Itt vara aktiv sjl1v f()r att plverka.
Byalag medlemmar framtbrde pllrsmOtet
Onskeml1 om handlingskraft ftin styrelsen. Ett
f()rsta projekt bar dragit igAng, Itt ordna hamtning
och sortering IV papper ocb eventuellt IV glas.
Kon akt med kommunen bar tagit~ sam ir

Under kultur veckan i EnkOping kommer vi att ha
en visning av Ekolsund Virdshus, vi lterk:ommer
i nista nummer med nirmare information

Marianne Ekstrand
BirgittaLindfo

60

24/11

SO

UnderAret

SbII ........• ocb ......... W .......1!bIIuad3:7

Aadlilllllet. ~ Ir, all piea:ftaIIt ocb I cnIiJbet med
~ jICIo h P1• oc:brataunnW. . . .

Byggmaterial !br iordningsstillande av bod pi
sjOlngen. Brador, takpll byggskivor allt
mottages tacksamt.
Umnas hos SOren Tel. 731 58

Grisklippare TIGA Multildipp med
uppsamlare. Lite anvlnd. 700 kr
ooslunga liten enkeI. TIG 800 kr.
Jan Gustafsson 731 62

•••••••••
Vi bOrjar med a gratulera nigra . efterskott.
Bengt Stamer
Roland e1in
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tigLarsson
InnaKlhI
Inger eovius
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inggaveJ. . med rnlssingsknoppar,
passande till sorrento IKEA dubbelsang 160

em. 500
Duschkar 90x90 em i aprilco emalj, tint kick
nypri ca 2000 Kr. sAlje for 500 Kr.
Christina auckhoff731 88.

Bir komrner Arets Ovriga jubilarer.
igne Hammarsten
Esie tenberg
Jeanette
n
Lars 010 BklOv
Sven Eric Bengtsson
Anita Obrlund
Elisabeth K1b1
yen DahlstrOm
Marie Anne
terlOv
Anneli Djurklo
AnnBri Brat
Oren ejsten
UllaDjerf
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