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I det här numret:
Hjälstaviken, nya gömslet
Loppis
Sommarläger

Länsstyrelsen inviger de nya informationstavlorna och nya gömslet i Hjälstavikens
naturreservat.
Söndagen 26 maj inviger vi det nya gömslet i Hjälstaviken. Tid 13-16.
Plats: Från Jungfrulundens P till nya gömslet nedanför Kvarnberget.

Årsmöte
Midsommarfirande x 2
Ideella föreningen för barnaktiviteter

Nya slottscaféet

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
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0171-473201

Ledamot
Umamas Fungdahl
073-8083588
umamas@hotmail.com
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com
Suppleant
Ulf Ingelson
0171-473016
ulfingelson@hotmail.com
Suppleant
Göran Östergren
070-6698298
goran.ostergren@gmail.com

Kl 13.00 är vår Landshövding på plats och klipper bandet för
själva invigningen. Därefter berättar Naturvårdsdirektör Lennart Nordvarg om den stora satsning vi gjort de senaste åren i
Hjälstaviken, för besökare, djur och natur.
Längs med vägen ut till gömslet kommer det sen finnas trevliga
stopp att göra - många aktörer hjälper oss att göra den är dagen
intressant!
För den som vill testa på fågelskådning finns fågelkunniga på
plats på kvarnberget, spången eller i själva gömslet, med tubkikare och kunskap!
I Parnassen händer också spännande saker som en guidning av
självaste Carl von Linné och Gustav den III och ett roligt och
klurigt LAJV-spel för barn!
Mer info om Barn-lajvet Medeltida rollspelet i Parnassen
Vi låtsas att ondskan har
nått Hjälstaviken! Hjälp till
att stoppa den genom att
vara med i ett levande rollspel. Du får ett uppdrag
som i SVT:s Barda. Kom
gärna utklädd. Kläder till
utlåning kommer också att
finnas. För barn mellan 512 år. Drop-in med start kl
14. Vi håller på till kl 16.

-Så varmt välkomna!

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
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.

LOPPIS / MARKNAD
Söndag 15 juni kl 11-16 på Hammars gård.
Har du något du vill sälja? Har du böcker du vill bli av med? Blev det många plantor av samma sort? Ta med och sälj eller byt! Boka bord kostnadsfritt hos Wendelin. Det kommer att
finnas mat och dryck till försäljning. Varmt välkomna!

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.

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG
Sjöängen 10 augusti kl 16.00
Vi börjar med årsmöte och sedan vidtar firande med grillning av kött & fisk med tillbehör
Kallelse och dagordning läggs ut på www.ekolsund.se, på anslagstavlorna i byn samt skickas
ut med ekolsundsbladets e-post distribution. Har ni några förslag som ska
tas upp på årsmötet, kom ihåg att lämna in dessa senast månad innan mötet! Väl mött!
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PLANERINGSMÖTE INFÖR MIDSOMMARFIRANDET
Nytt planeringsmöte, och sista, inför midsommarfirandet
den 27 maj 19:00 i Husby-Sjutolft gården. Extra välkomna
då är de som hade förhinder vid förra mötet och nya som
ännu inte anmält sig! Alla välkomna!!

MIDSOMMARFIRANDE x 2
Fredag 21 juni
Traditionsenligt midsommarfirande på Husby-Sjutolftsgården från kl 13.00.
Arr: Husby-Sjutolfts Hembygdsförening. Välkomna!

Midsommarfirande vid ladan på Hammarsudd
KL 10:00 tar vi med blommor och grönt och klär majstången.
KL 15:00 reses Midsommarstången och det är dags för barnens dans och lekar.
Därefter Fiskdamm, Lotterier och andra aktiviteter.
Försäljning av glass, läsk, kaffe och kakor.
Vi håller på till kl 18:00
Välkomna
Festkommittén
Hammarsudds Tomtägarförening (HTF)
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SIDA 4

E K O LS U ND S B LA D E T

Ideella föreningen för barnaktiviteter bjuder in till nästa aktivitet;
Fjäderholmsfestivalen – Fredagen 14 Juni kl: 09.00
I samarbete med Förskolan Paletten

Under Fjäderholmsfestivalen fylls ön med teater, skattjakter, hantverk, musik, gyckel och mycket mer.

Är ni intresserade av att bli medlemmar? Har ni frågor eller funderingar? Kontakta någon i
styrelsen;
Christer Danielsson, christer.danielsson@cede.nu, 0709-147058
Susanne Fridh, sanne.fridh@telia.com, 070-213406
Jack Johnson, jjohnson@outdoorstudio.net, 0702-587188
Johanna Åsing, johanna_dave@hotmail.com

VÄLKOMNA TILL NYTT SLOTTSCAFÉ I KUNGLIGA FLYGELN!
Här kan du avnjuta dagens lunchrätter, smörgåsar samt mumsiga bakverk, allt hembakat
och lagat med 100% kärlek. Jag köper gärna in närproducerade råvaror, kött får gärna vara
vilt från Ekolsund. Jag ser fram emot den kommande helgen då jag för första gången ska
servera en ljuvlig syrenlemonad till bakverken.
Jag kommer även hyvla Stiernhovs tryffel plockad i Uppland över vissa rätter. Sallader
blandas av vackra blad tillsammans med nötiga almfrön i skiraste grönt.
Öppettider from 1 juni
söndag, tisdag—torsdag 12-17
fredag—lördag 12-22
Fredagar har vi soft After Work kväll.
Vi hoppas på en fin kvällssol på uteserveringen annars är
det lilla Bistron som gäller.
Bordsbokning Lee Cassö Tel 0735 - 414331
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