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KVISTAR OCH RIS TILL MAJBRASAN
På förekommen anledning är det begräsad
mängd kvistar och ris som får lämnas på Sjöängen.
ENDAST kvistar, ris och brännbat trädgårdsavfall får
läggas på utmärkt plats för majbrasan under tidsperioden 15-24 april.

Övrig tid - INGEN TIPPNING TILLÅTEN
Vid större mängder hänvisar vi till kommunens
återvinningsanläggning.

Tältläger
Årsmöte

OLJNING AV BRYGGOR
Sjöängen, söndag 17 maj kl 10.00
Båtsektionen förbereder bryggorna för iläggning.
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VÅRSTÄDNING OCH BRYGGILÄGGNING
Sjöängen, söndag 24 april kl 10.00
Båtsektionen lägger i bryggorna. I år gör vi en stor
arbetsinsats, vi ska röja vass, snygga till sandstranden,
fylla på med mer sand som ska skyfflas ut, fortsätta med
beskäring av träd samt se över leksakerna. Ta med krattor,
grepar, sågar, skottkärror, sekatörer, vadarbyxor och lie eller
annat ni tror kan komma till användning.
Vi grillar korv i vanlig ordning - VÄLKOMNA!

VALBORGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN
Valborgsmässoafton, lördag 30 april kl 19.00
Vi sjunger och skålar traditionsenligt in vårens
ankomst tillsammans. Brasan tänds kl 19.30

GÖKOTTA PÅ EKBACKEN, torsdag 5 maj, kl 07.00
Har ni inte varit med innan, så boka nu in detta i kalendern.
Vi träffas på Hammars gårds loge och tar oss gemensamt till Ekbacken för att njuta av
morgonen och lyssna på göken!
Ta med kaffekorg, kanske sill och nubbe, och varma kläder.

SKRÄPA UPP EKOLSUND! Torsdag 5 maj kl 10.00
SKRÄPA UPP-kampanjen är en mycket uppskattad aktivitet och
återkommer naturligtvis även i år! Efter Gökottan ger vi oss ut
längs vägarna och skräpar upp.
Vi samlas vid busskuren kl 10.00 och går sedan Ekolsundsvägen
upp mot motorvägen.

VÄLKOMNA PÅ GEMENSAM PUBKVÄLL
HTF Hammarsudds Tomtägareförening / Ekolsunds Byalag samarrangerar:
PUBKVÄLL I LADAN på Hammarsudd
lördag 14/5 kl 18.00

Du vet väl att du kan få aktuell info
om Ekolsunds Byalags event på

NATIONALDAGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN MED
EXTRA MEDLEMSMÖTE, måndag 6 juni kl 14.00
Vi inviger den nya flaggstången och firar nationaldagen på Sjöängen.
Vi passar samtidigt på att kalla till extra medlemsmöte för att presentera
styrelsens förslag för hur vi kan utveckla Sjöängen, vår gemensamma samlingsplats och även
kunna nyttja den bättre året om. Vi kommer att ha en omröstning kring det förslag om uppförande
av ett vind/regnskydd med grillplats som presenteras under mötet. Fr o m 1/6 kommer ritningar att
finnas anslagna i busskuren för den som vill granska förslaget i förväg.
Vi hoppas många har möjlighet att komma!

TÄLTLÄGER PÅ SJÖÄNGEN, lördag 9 juli 2016
(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.

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG
SJÖÄNGEN, LÖRDAG 27 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.
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.

