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I det här numret:

MIDSOMMARFIRANDE PÅ HAMMARSUDD

Midsommarfirande
Vändplansloppis
Sommarläger på Sjöängen
Visning av arboretet

Välkommen att fira midsommar i Hammarsudd
vid ladan.
Var med och klä midsommarstången 11.00.

Pubafton

Klockan 15.00 reser vi midsommar stången och dansen
leds av Lena.

Årsmöte

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

Vi serverar kaffe med dopp, glass och läsk. Fiskdamm,
chokladhjul och lotterier finns också.
Pilkastning och lekar för barnen.

Byalagets styrelse

VÄLKOMNA!

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
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com
Suppleant
Elisabeth Ingelson
0171-473016
elisabeth.ingelson@telia.com

VÄNDPLANSLOPPIS
Vändplan, Ekolsunds Station
Söndag 13/7 kl 11-16
Passa på att tömma förråden, sälj av julklappen från
faster eller kanske har du eget hantverk.
Ta med eget bord, kärra, vagn, bilsläp eller sälj direkt
från bagageluckan. Barnen kommer att sälja fika.

Suppleant
Margareta Östergren
0762-294959
margareta.frank.ostergren@gmail.com

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se
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VÄLKOMNA
till årets tältläger på Sjöängen
FREDAG 11 JULI 2014
(om vädret tillåter, annars ändrar vi datum med kort varsel!)

Vi samlas kl 1600 och sätter så småningom upp tältlägret. Det kommer att
finnas lite aktiviteter under kvällen och så lagar vi gemensam middag över
elden. På lördag äter vi frukost tillsammans och bryter sedan upp.
Vi bjuder på mat och dryck samt frukost.
Några saker som ska packas med:
Tält, sovsäck och liggunderlag
Flytväst
Kläder efter väder samt ett varmt ombyte
Badkläder, handduk
Tandborste, tandkräm
Bestick, mugg och kåsa
Bra att ha med:
Myggstift, metspö, vattenflaska, tvål
Vill ni ha med eget godis, så med omtanke för alla barn, var lite måttliga.
Saknar ni något av de väsentliga (tält, flytväst etc.) meddela gärna i förväg, det
kan finnas dubbletter hos någon att låna. Meddela om det finns
allergier som ska beaktas.
Har ni frågor kan ni alltid ringa någon av oss!

Anmälningar till Åsa eller Katja senast 8/7.
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RUNDVANDRING I ARBORETET, EKOLSUNDS SLOTT
TORSDAG 17 JULI KL 18.00
Kort om parkhistoriken i Ekolsund samt visning av Arboretet. Rundvandring i
den forna barockträdgården och visning av dagens arboretum. Rundturen tar
ca 2-3 tim. Kostnad: Frivillig donation till förmån för nyplantering.
Anmälan krävs, till katja@ekolsund.se senast den 13/7. Antalet platser är
begränsat och FÖRST TILL KVARN gäller!
Det kommer ett bekräftelsemail att er anmälan är
mottagen och om ni fått plats.
Ett av Ekolsunds Slotts främsta tillgångar är dess arboretum. Begreppet
"arboretum" avser ett område med en samling av olika vedväxter, främst
träd som odlas för vetenskapliga syften, för rekreation eller andra skäl.
Träd som i vanliga fall inte växer i Sverige.
Ett av Ekolsunds Slotts främsta tillgångar är dess arboretum. Begreppet
”arboretum” avser ett område med en samling av olika vedväxter, främst
träd som odlas för vetenskapliga syften, för rekreation eller andra skäl. Ekolsunds arboretum är en av största
anläggningarna av sitt slag i Sverige och bland privata anläggningar den största i Sverige. Inom arboretet
finns ca 180 olika trädarter, övervägande volymdelen är barrträd. Utöver detta finns ett rikt sortiment med
buskar och kultivarer. Arbetet i vårt arboretum leds av dendrolog Börje Drakenberg och Nils Lidbaum.

VÄLKOMNA PÅ FÖRENINGSGEMENSAM PUBKVÄLL
HTF Hammarsudds Tomtägarförening / Ekolsunds Byalag
samarrangerar för sina medlemmar:
FAMILJEPUB I LADAN
på Hammarsudd
LÖRDAG 16 AUGUSTI KL 18.00—22.00

Goda drycker och snacks finns till försäljning i puben.
Barndisco i ladan, utelekar och ”pilkastning”
Kom och umgås med dina grannar

VÄLKOMNA TILL EN PUBKVÄLL FÖR HELA
FAMILJEN— ALLA ÅLDRAR!
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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG
SJÖÄNGEN, LÖRDAG 9 AUGUSTI KL 16.00
Vi börjar med årsmöte och sedan vidtar grillafton för de som så önskar. Vi tänder grillen,
ta med det ni vill äta och dricka!
Har ni några förslag som ska tas upp på årsmötet, kom ihåg att lämna in
dessa senast en månad innan mötet! Väl mött!

Dagordningen för mötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden
och sekreterare skall justera mötesprotokollet..
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Frågor anmälda för diskussion under punkt 14.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Val sekreterare och ordförande för en tid av två år och val av två suppleanter för en tid
av ett år. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år.
10. Val av en revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år enligt skiftesprincipen.
11. Val av minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en är sammankallande.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen minst en månad före mötet.
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

4

