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Kallelse till
Husby-Sjutolfts Hembygdsföreningens
årsmöte 2011
Söndagen den 20 mars kl. 15.00

Ekolsundsbladet & webben

I Husby-Sjutolftsgården

Patrik Eklund
0171-473201
patrik.eklund@ekolsund.se

Årets tema:

Byalagets styrelse

Pereric Öberg, Svenska Aero Bilder AB

Ordförande
Wendelin Mûller-Wille 0171-473010
Sekreterare
Åsa Stenberg
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
katja@ekolsund.se

visar flygfoton över vår bygd
Årsmötesförhandlingar

0171-473247

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell
0171-473213
Ute.omnell@ekolsund.se
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com

Kaffe och smörgås serveras
VÄLKOMMNA
En förening för dig som är intresserad av din hembygd
Medlemskap i föreningen kostar 80:-/person/år
(företag 200:-/år) Pg 20 31 69 -8

Stå inte
FRILUFTSDAG OCH VÅFFELFEST
PÅ SJÖÄNGEN
Söndag den 27 mars kl 14.00
Friluftsdag på sjöängen, vilken aktiviteten blir meddelas under veckan innan
våffeldagen, beroende på då rådande
snö– och isförhållanden.
Våfflorna gräddar vi traditionsenligt
över öppen eld i gjutjärnslaggar. Byalaget bjuder på våfflor, med sylt och grädde. Medtag egen dryck!
Varmt välkomna!

& vingla!
Många fallolyckor
sker på grund av glidande stegar. Nu
finns en lika enkel
som praktisk lösning

Enkel, lättmonterad,
passar de flesta metallstegar.
För mer information
se vår hemsida!

Peko-Produkter
-ett säkert steginfo@peko-produkter.se
www.peko-produkter.se
tel: 0175-91570

Kallelse till årsmöte
i
Ideella föreningen för Barnaktiviteter i Ekolsund
Föreningens medlemmar inbjuds till årsmöte
måndag den 28 februari 2011 kl 18:30
hos
Christer Danielsson, Kolartorp, Hammarsgårdsvägen 11b, Ekolsund
Dagordning årsmöte
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
4. Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelsen.
5. Styrelsens redovisning för resultat och balansräkning.
6. Revisorns berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag.
9. Budget och aktiviteter för nästkommande år.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Val av valberedning.
13. Övriga frågor.

Sommartid börjar 27 mars
Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista
söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid. Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid
den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan
02.00 normaltid.

Annonsörer/ Sponsorer
Nu söker vi företag som vill annonsera på vår hemsida och i
Ekolsundsbladet under 2011. Företagare som är intresserade av att sponsra eller annonsera ring Patrik Eklund tel.
0171-473 201 eller e-post patrik.eklund@ekolsund.se för vidare information och pris. Sponsorer för Ekolsunds hemsida
kan även kostnadsfritt annonsera i Ekolsundsbladet.
FELANMÄLAN LTA-BRUNN
Information till fastighetsägare med LTA-anslutning
till det kommunala spillvattennätet. Vid fel på LTAenheten (pumpstationen) ring 0171-85850. Vid övriga
fel på det kommunala nätet (ej inom egen fastighet)
ring 0171-625000.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Drop-in mottagning hos sjuksköterska på Örsundsbro vårdcentral!
Från och med 1 mars kl 8-9.30, varje vardag,
kan du få då träffa en sjuksköterska utan föregående tidsbokning. Genom att anmäla dig i
kassan placeras du i sköterskans kö.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Fy 17 vad tiden går!
Nu drar vi vidare efter drygt 17 år i Ekolsund. Vi tackar alla trevliga grannar för tiden som
varit och hälsar er välkomna till vårt nya boställe. Som säkert flera av er redan känner till
köpte vi Husby-Sjutolftsgården av kyrkan och vi planerar att bo och bedriva verksamhet
här. Eftersom huset är stort och vi inte behöver hela ytan att bo på kommer vi att hyra ut
lokalerna i undervåningen. Ett mindre rum kommer att göras om till kontor där Hans Oves
företag hyr in sig, i övrigt finns möjlighet att korttidshyra för ex. barnkalas, privat fest,
föreningsverksamhet och liknande. Under våren räknar vi med att ha hemsida med bilder
på huset och uthyrningslokalerna färdig.
Om någon av er vill ha kontakt med oss finns vi på det vanliga telefonnumret 0171-47 30 66
Vi ses och hörs!
Lena Thorsson, Hans Ove, Peter och Valentina Pettersson

