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Innehåll i detta blad: 
- www.ekolsund.nu 
- Bredband 
- Städdag Sjöängen 
- Valborgsmässoafton 
- Hembygdsförening i 
   Husby-Sjutolft 
- ev. träff med byns  
   ungdomar 
- inbrott     

 
Glöm inte att kolla in 

vår hemsida 
www.ekolsund.nu 

 
Vill du ha bredband ? 

Information om 
bredband finns på 

hemsidan, läs mer på 
nästa sida. 

 
 

Styrelsen hoppas att 
ungdomarna i byn skall 
engagera sig i Byalagets 
verksamhet och ge tips 
och förslag och idéer på 
gemensamma 
aktiviteter. 
Vad vill ni ungdomar att 
byalaget skall göra för 
Er? Lämna förslag till 
någon i styrelsen eller 
till www.ekolsund.nu 

Vårstädning på Sjöängen 
 

Söndagen den 27 april 
 klockan 

 10.00 –14.00 
är 

alla gamla och unga Ekolsundsbor  är 
välkomna att hjälpa till 

Ta med verktyg, d.v.s. krattor, spett, sekatörer, 
trimmer, verktyg för beskärning av buskar och 
träd samt skottkärror samt annat du tror kan 

komma till användning. 
Vi kommer att tända grillen och grilla korv. 

 

VALBORGSMÄSSOAFTON 
på 

S J Ö Ä N G E N 
Brasan tänds 
Klockan 19.30 

Vi sjunger in våren 
I år med nya sånger och visor 

Meny: 
Glögg  
Saft 

Pepparkakor 
 

Alla är mycket välkomna 
 

 



Ekolsundsbladet 
Önskar alla läsare en  

 

 
GLAD PÅSK 

 
 

 
Är du intresserad av din 
hembygd? 
Gå med i den nybildade 
Hembygdsföreningen i 
Husby-Sjutolft. 
 
Föreningens ändamål är 
att värna och vårda 
hembygdens miljö och 
dess kulturarv samt att 
föra det vidare till 
kommande generationer. 
Föreningen kommer att 
organisera studiecirklar, 
kurser, utflykter och 
annat som kan öka 
kunskapen om bygden, 
dess natur och historia.  
Anmäla ditt intresse till 
föreningens  kassör 
Göran Sjögren 47 20 12 
eller  
till ordföranden  
Rosa Östh  47 20 23 
 

 
  

Vill du ha Ekolsundsbladet via mail? 
Anmäl din e-postadress till Margareta 
hxe428t@tninet.se 
 
Bredband i Ekolsund 
På byalagets årsmöte beslutades att byalagets 
styrelse skulle ta fram förslag om Bredband till 
Ekolsunds by med omnejd. 
Vi har därför talat med flera operatörer om 
möjligheten att få tillgång till bredband i 
Ekolsund. 
Ett företag som lämnat det intressantaste 
förslaget är Xpress On-Line AB. De är villiga att 
ge oss tillgång till ADSL, vilket är den vanligaste 
formen av bredband idag. Då detta medför, inte 
helt obetydliga , initialkostnader för Xpress-On-
Line har de ställt som villkor att minst 40 (20) st 
abonnenter fyller i och skickar in ett 
beställningsformulär (blanketten finns på  
www.ekolsund.nu). 
Styrelsen kommer att försöka samla in 40 st 
intresseanmälningar. Om du är intresserad så 
skicka/lämna in den ifyllda blanketten till 
Christer Lindbäck, Ekolsundsvägen 11 eller e-post 
christer.lindback@compaqnet.se 
Beställningsformuläret är, enligt Xpress On-Line 
inte bindande i detta skede utan skall ses som en 
intresseanmälan. 
 

 
 
 

Styrelsen vill med anledning av att det varit 
inbrott i en villa i Ekolsund uppmana alla boende 
att låsa dörrar, även altan och bildörrar nattetid. 
Vid det aktuella inbrottet tog sig tjuvarna in 
genom en olåst dörr medan husets innevånare låg 
och sov.  


