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I det här numret:
Städdag

STÄDDAG OCH BRYGGFIX PÅ SJÖÄNGEN

Valborg

Söndag den 28 april kl 10.30
Vi träffas på Sjöängen och städar undan vintern. Ta med krattor, sekatörer, grepar, spadar, skottkärror och annat ni tror kan
komma till användning.

Gökotta
Loppis
Sommarläger
Ideella föreningen för barnaktiviteter

Båtsektionen förbereder bryggorna inför säsongen.
Vi tänder grillen och bjuder som vanligt på korv
och dryck.
VÄLKOMNA!

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

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 0171-473010
wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
katja@ekolsund.se

0171-473201

Ledamot
Umamas Fungdahl
073-8083588
umamas@hotmail.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.

VALBORGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN
Tisdag 30/4 kl 18.30—20.30
Vi sjunger och skålar som vanligt in våren tillsammans, brasan
tänds kl 19.00 Välkomna!
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www.ekolsund.se
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DET HÄNDER I BYN...
MORGONPROMENAD, VARJE SÖNDAGSMORGON
Häng med! På söndag morgon kl 08 samlas vi vid korsningen
Hammarsgårdsvägen / Ekolsundsvägen för gemensam
morgonpromenad, med eller utan stavar!
Sträckan och hastigheten anpassas efter deltagare och humör.
Se byalagets facebook-sida för senaste informationen.
7 maj, Husby-Sjutolfts kyrkas framtid?
Stormöte i Husby-Sjutolfts kyrka den 7 maj kl.19:00 Alla församlingsbor är välkomna! Kaffe servaras.
9 maj Gökotta, kl 07.00 träffas vi vid Hammars gårds loge och tar oss sedan till Ekbacken för att njuta av
morgonen och hoppas få höra göken!
12 maj, Hjälstaviken med Hembygdsföreningen, besök på östra stranden.
26 maj Länsstyrelsen inviger de nya informationstavlorna i Hjälstavikens naturreservat. I nya gömslet kan man komma nära fåglarna som håller till vid Hjälstavikens utlopp. Guide finns på plats! Gömslet
och tillhörande spång och gångväg är tillgängliga både med rullstol och med barnvagn. Länsstyrelsen och
flera lokala föreningar medverkar med aktiviteter för stora och små.
15 juni Loppis kl 11-16 på Hammars gård
Preliminärt datum för årets sommarläger är 19 juli, men vi återkommer när väderprognosen
blir lite säkrare.
Mer information om aktiviteterna publiceras löpande per e-mail och på facebook.
Besök gärna in på www.ekolsund.se och se hela kalendariet.

Följ med på kosläpp!Lördag den 4 maj kl 10.00 träffas vi på Jälla lantbruksskola och ser på
årets gladaste kossor! Utflykten är kostnadsfri, medhav egen matsäck.
Är ni intresserade av att bli medlemmar? Har ni frågor eller funderingar? Kontakta någon i
styrelsen;
Christer Danielsson, christer.danielsson@cede.nu, 0709-147058
Johanna Åsing, johanna_dave@hotmail.com
Susanne Fridh, sanne.fridh@telia.com, 070-213406
Jack Johnson, jjohnson@outdoorstudio.net, 0702-587188

2

