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VÅRSTÄDNING PÅ SJÖÄNGEN
Lördag 16/4 kl 11.00
Vi samlas kl 11 och städar undan vintern! Ta med
krattor, sekatörer, grepar, spadar, skottkärror och
annat ni tror kan komma till användning.
Båtsektionen förbereder bryggorna inför iläggningen.

Gökotta

Vi tänder grillen och bjuder som vanligt på korv och
dryck.

Anna Wiklund
Tältläger

VÄLKOMNA!

Årsmöte

VALBORGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN

Ekolsundsbladet & webben

Lördag 30/4 kl 18.00—20.00

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

Brasan tänds kl 18.00 och vi sjunger som vanligt in
våren tillsammans. Välkomna!

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Mûller-Wille 0171-473010
Sekreterare
Åsa Stenberg
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
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0171-473247
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Ledamot
Ute Omnell
0171-473213
Ute.omnell@ekolsund.se
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com

Kvistar och ris till majbrasan
Kvistar, ris och brännbart trädgårdsavfall får
läggas på platsen för majbrasan på Sjöängen
under tidsperioden 1 april till 30 april.

VILL NI HA SÖNDAGSTIDNING?

Stå inte

Idag får de som prenumererar på en tidning
inte sin söndagstidning utdelad på söndag,
utan den kommer istället på måndagen. Många
Ekolsundsbor har hört av sig om att med gemensamma krafter försöka förmå tidningarnas
distributionstjänst att dela ut söndagstidningarna på just söndagen.

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

Många har redan anmält sig, men vi behöver
vara fler!
Alla stora morgontidningar delas ut av samma
distributör, så det spelar ingen roll vilken tidning ni är intresserade av. Ni binder er heller
inte till någon prenumeration.
Så alla som redan har en prenumeration eller
som är intresserade av en prenumeration oavsett form (hel– helg eller bara under sommarmånaderna!), anmäl er till Sören Svartz

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

e-mail: soeren.svartz@ekolsund.se.

KAMPANJPRIS

395,-

Peko-Produkter
-ett säkert steg-

www.peko-produkter.se

ARBETSDAG PÅ SJÖÄNGEN, BRYGGILÄGGNING OCH
BÅTSEKTIONENS ÅRSMÖTE
Lördag 14/5 kl 10.00
En arbetsdag tillägnad grillplatsen, lekställningarna och bryggorna.
De nya bänkarna behöver oljas in, gamla bänken iordningställas
med nytt virke, de nya lekställningarna ska ställas på plats
och målas inför sommaren.
Olja, färg, penslar och virke finns!
Båtsektionen lägger i bryggorna och har därefter årsmöte.
Varmt välkomna!
UTFLYKT TILL HJÄLSTAVIKEN
Lördag 21/5 kl 1100
Åktur med skrinda från Husby-Sjutolftsgården. Gunnar Sjödin och Ruth Hobro
berättar om småkryp och växter. Vi tittar på Kungsängsliljorna.
Ta med kaffekorg!
GÖKOTTA PÅ EKBACKEN
Torsdag 2/6 kl 07.00
Har ni inte varit med innan, så boka nu in det i kalendern.
Aktiviteten passar alla åldrar, såväl barn med mycket spring
i benen som gamla trötta ben.
Vi träffas på Hammarsgårds loge och tar oss gemensamt till Ekbacken för
att njuta av morgonen och lyssna på göken!
Ta med kaffekorg, kanske sill & nubbe, och varma kläder!
Välkomna!

Ekolsunds Byalag finns nu på Facebook.
Finns du också där och vill ha löpande information om vad som händer? Gå in på
sidan och bli vän, gilla eller bara
läs om vad som är på gång.

Anna Wiklund kommer till Ekolsund
Måndag 13 juni kl 18.30.i ”ladan” på Hammarsudd.
Styrelsen har bjudit in kommunstyrelsens ordförande, Anna Wiklund, för att berätta om hur kommunen ser på Ekolsunds framtid och hur den kommunala översiktsplanen ser ut.
Välkoman att lyssna och ställa frågor!

Läger på Sjöängen – Sommaräventyr för
barnen i Ekolsund
Även i år slår vi upp tältlägret på Sjöängen och fiskar, leker lekar, sjunger lägersånger och grillar kvällsmat. På morgonen äter vi frukost på stranden, badar förhoppningsvis och packar så småningom ner lägret. Preliminärt datum
för årets tältläger är lördagen den 16 juli, kl 16.00 Målsman ansvarar för sina
barn. Ta med eget tält, liggunderlag och sovsäckar. Vi ordnar kvällsmat och
frukost! Mer info kommer närmare sommaren.
Årsmöte 2011 Ekolsunds byalag
Lördagen den 13 augusti kl.15.00 på Sjöängen.
Dagorningen för mötet kommer att sättas upp på anslagstavlorna samt finns redan nu för beskådande på
www.ekolsund.se
Efter mötet tänder vi grillen för gemensam grillafton. Ta med det du vill äta
och dricka, grillmat eller varför inte kräftor? Barnen bjuds på grillkorv och saft.
Välkomna!
Mailutskick?
Vill du ha Ekolsundsbladet direkt till din e-post?
Anmäl din adress till patrik@ekolsund.se

