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Rapport från 
årsmötet den 24 
september 2000 
 
På byalagets årsmöte valdes 
följande styrelse: 
Hans-Ove Pettersson (ordf.) 
Berit Ovandt (sekr.) 
Margareta Lagestrand (kassör) 
Göte Karlsson 
Jocke Juhlin (suppl.) 
Patrik Olsson (suppl.) 
 
Mötet beslutade också att utse 
en arbetsgrupp, som skall 
arbeta med VA-frågor samt 
bildande av en ekonomisk 
förening, utforma förslag till 
stadgar samt nominera 
kandidater till densamma. 
I arbetsgruppen ingår 
Anneli Djurklou 
Hasse Boman 
Lennart Ekstrand 
Christer Lindbäck 
Margareta Lagestrand 
 
Hans-Ove tackade den 
avgående ordföranden 
Christina Nauckhoff för det 
arbete hon utfört för byalaget. 
Styrelsen kommer att vid 
lämpligt tillfälle överlämna ett 
häfte ”Stationssamhället 
Ekolsund” 
 
Finn Poulsen uttryckte ett tack 
till de som arbetat med det 
intressanta häftet. 
 
Mötet beslutade också att  höja 
medlemsavgiften till 200:-/året 
 

 

 
 

 
 
Höststädning och bryggupptagning på Sjöängen 

 
Lördagen den 7 oktober klockan 11.00 

 
Båtgänget tar upp bryggorna och vi andra hjälper 

till att städa, kratta och försöka ta bort gamla 
stubbar. 

Ta med krattor, spett och gamla yxor. 
 

Styrelsen har under hösten låtit utföra dränering och utschaktning av 
jordmassor. Nästa steg blir att ordna till grillplatsen så att vi under nästa 
sommar åter kan ha grillkvällar vid strandkanten. 
 

Häftet 
 ”Stationssamhället Ekolsund” 

 
Du vet väl att du kan beställa häftet genom att betala in 150:-/häfte på 
byalagets postgiro 72 97 61 –7. (175:- om du vill att vi ska skicka häftet 
per post.) 
De första 100 exemplaren är redan slutsålda, ny häften kommer att tas 
fram vartefter beställningar (och pengar) kommer in. 
Vill du ha mer information kan du ringa 
Karin Andersson 47 30 92, Gunn Andersson 47 30 60,  
Berit Qvandt 47 31 20 eller Elise Stenberg 47 78 74 

 
Ekolsundsbladet 

 
Styrelsen har ambitionen att Ekolsundsbladet i fortsättningen skall 
komma ut så fort styrelsen har något att rapportera. (4 – 6 ggr om året) 
Anneli och Hans-Ove kommer att få en egen spalt, där de kan informera 
om arbetsgruppens och styrelsens arbete. 
Vi tar gärna mot annonser, allt ifrån bortsprungna katter till köp/sälj-
annonser. Gärna annonser från företag som vill utföra jobb i Ekolsund. 
Ring Margareta 47 31 58 för info och prisuppgift.  
Bladet delas ut i alla brevlådor i byn samt skickas med post till de 
medlemmar som ej har brevlåda. Anmäler du e-mail adress till 
hxe428t@tninet.se , så kommer bladet via mail. 
 


