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Anna Wiklund

Maj-Juni

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!

Ekolsundsspelen
Tältläger

Ta med kaffekorg, kanske sill & nubbe,
och varma kläder!

Årsmöte

Välkomna!
Ekolsundsbladet & webben
Patrik Eklund
0171-473201
patrik.eklund@ekolsund.se

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

0171-473247

UTFLYKT TILL ÖSTANBÄCKS
KLOSTER
Lördagen den 4 juni
Husby-Sjutolfts hembygs-förening arrangerar utflykt
till Östanbäcks Kloster utanför Sala. Vi åker i egna bilar, gärna samåkning. Träff vid Sävsta Motell kl. 11.00

0171-473201

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

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.

Boka söndagen den 12 juni kl. 12:00
-då är det dags att bli prinsessa och
prins för en dag på Ekolsunds Slott
Lunchen dukas upp i tältpaviljongen utanför Slottet, ridning på ponny samt rundvisning inne på Slottet ur barnens perspektiv och vem vet kanske något mer…
Samling vid Slottet kl: 12.00, då lunch är uppdukat med vita dukar och kandelabrar i tältpaviljongen
Därefter blir det förflyttning till paviljongen med flaggor för turridning på ponny
och lekar med dagens tema
Rundvisning inne på Slottet med barnens perspektiv och se Gustav III vagga, de
uppstoppade djuren, riddarsalen, bageriet och mycket, mycket mera.
Dagen avslutas ca kl: 15.30
Anmälan senast 5/6 till Eva på mail: eva.blomberg.aunola@sweco.se

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.
Välkoman att lyssna och ställa frågor!

Tornerspel · Medeltidsmarknad · Fäktning · Bågskytte · Gycklare
Barn riddarridning · Restaurangtält · Riddarbal på slottet

Låt er förflyttas tillbaka till medeltiden, se riddare
i ett fartfyllt Tornerspel i två delar ”Slaget om
Ekolsund”. Det blir två dagar med mycket skoj att
både göra och titta på.

www.ekolsundsspelen.se

VEDKLYV Alko KHS 5200
Slagvolym/Effekt 2200 W/230V
Max Klyvtryck 5 Ton
Max klyvlängd 520 mm
Vikt
47 Kg

Pris 2700 kr inkl. moms

BÅLSTA EL OCH MASINSERVICE
Vikingavägen 7, Draget 746 51 Bålsta
Tel: 0171-566 61 E-post: bem@bktv.nu
www.balstaelmaskin.se

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.

Stå inte
& 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!

KAMPANJPRIS 395,-

Peko-Produkter
-ett säkert steg-

www.peko-produkter.se

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

