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NATIONALDAGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN
tisdag 6 juni kl 15.00

Vi firar nationaldagen på Sjöängen med tårtkalas.
Vi kommer också att starta en insamling för att stötta bygget på
Sjöängen. För varje donerad 100 kr får du en lott och kan vara med och
vinna ett pris. Donationen pågår till årsmötet den 12 augusti och då
kommer även dragningen ske.

TÄLTLÄGER PÅ SJÖÄNGEN
(prel. första helgen i juli, skjuts fram med en vecka i taget vid dåligt
väder)

Vi samlas på eftermiddagen och sätter så småningom upp tältlägret.
Det kommer att finnas lite aktiviteter under kvällen och så lagar vi
gemensam middag över elden. Följande morgon äter vi frukost
tillsammans och bryter sedan upp.
Vi bjuder på mat och dryck samt frukost.

RUNDFLYG HELIKOPTER med HeliAir Sweden AB

Hammarsudds fotbollsplan, söndag 16 juli kl 12.00
Biljetter vuxna/barn 300 kr

Ingen platsbokning, fotografering tillåten - Välkomna!



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

PUBKVÄLL I LADAN PÅ HAMMARSUDD

HTF Hammarsudds Tomtägareförening och Ekolsunds Byalag samarrangerar
pubkväll i ladan. Datum för sommarens andra pubkväll är 19 augusti.

 

Leader Projekt "Järnvägsbanken" 

Efter många års önskemål om att genomföra en Gång o Cykelväg över nedlagda  
järnvägsbanken mellan Ekolsund/Hammarsudd (Enköpings Kommun) och  
Stämsvik/Krägga (Håbo Kommun) har en ansökan till Leader Mälardalen sänts in  
av berörda föreningar, för ekonomisk hjälp - resultatet verkar bli positivt! Vi räknar  
med besked före midsommar. 

Hammarsudds Tomtägarförening (HTF) 
Ekolsunds Byalag 
Stämsviks Tomtförening 
Krägga Tomtägares Ekonomiska Förening  (KTEF) 
Segerstavägens Samfällighetsförening 
Krägga Samfälllighetsförening 
Hammarsgårds-Ekolsunds vägsamfällighet (HEV) 
Hammarsudds Vägsamfällighet (HSF) 

Det innebär att vi verkar närma oss möjligheten till en säker gång- och cykelöverfart.  
Första steget är då att röja träd och buskar, belägga Järnvägsbanken med grus  
och höja säkerheten på Järnvägsbron. 

Föreningarna kommer att delta med ”eget arbete” och personer från både Krägga/ 
Stämsvik, Ekolsund/Hammarsudd välkomnas hjärtligt att delta. 

Preliminärt datum för ”Röjardag” på Järnvägsbanken är den 8/7 kl 10-13 (eller längre  
efter behov) 

Vid frågor kontakta Karl-Erik Thulin (HTF), 0705-239686 som är övergripande projektledare  
för föreningarna. 

	



ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG
SJÖÄNGEN, LÖRDAG 12 AUGUSTI
Vi inleder mötet med båtsektionens punkter med start kl 15.30
ca 16.00 börjar årsmötet för Byalaget, därefter vidtar grillafton för de som
så önskar.

Har ni några förslag som ska tas upp på årsmötet, kom ihåg att lämna in dessa senast en månad innan

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 kassör och ledamot 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.

Vill du ha Ekolsundsbladet som
mailutskick? Meddela din e-postadress
till ekolsundsbladet@gmail.com

RÄKBÅTEN M/S TOR TILL EKOLSUND
Lördag 16 september kl 18-21, samling kl 17.30
Häng med på trevlig tur med räkbåten m/s Tor! Båten kommer till Krägga båtramp och hämtar upp oss och
tar oss på trevlig tur i Ekolsundsviken. Kostnad 350kr för vuxna och 300kr för barn. I priset ingår båtresa,
räkbuffé med tillbehör och trubadur samt en donation till vindskyddsbygget med 50 kr. Dryck tillkommer, stort
sortiment av goda drycker finns till försäljning ombord. Anmälningar till katja@ekolsund.se senast 12/8.
Begränsat antal platser, din anmälan är bindande och först till kvarn gäller.



 

 
 

På nyårsdagen öppnade Krägga Café & Lanthandel efter 9 månaders byggande. Vi som står 
bakom initiativet heter Linnéa Björkén och Mats Berggren. Vi bor i Krägga och har länge saknat 
en naturlig samlingsplats samt någon form av service. För er som bott länge i Ekolsund så 
kanske ni minns den gamla kiosken som stod vid vändplanen i Stämsvik? Den flyttades senare 
upp till fälten i Krägga nära infarten till Krägga Herrgård och fungerade främst som 
sommarkiosk fram till 2003. Under de senaste 14 åren har det dock inte varit någon 
verksamhet där och Krägga har varit helt utan service. Det ville vi ändra på!  
 
Sagt och gjort, förra året sa vi upp oss från våra ordinarie jobb i IT-branschen för att satsa på 
vår dröm - en samlingsplats för de boende i Krägga, Stämsvik, Ekolsund, Högsta, Brunnsta 
etc. Vi valde att riva den gamla kiosken, då den förfallit för mycket för att kunna användas. I 
Maj började vi bygga den nya lokalen och vi har gjort allt själva från grunden. Det genomsyrar 
även utbudet i caféet - vi bakar och lagar all mat själva helt från grunden för det är sådana 
ställen vi själva tycker om att besöka.  
 
Hos oss kan man även handla i vår lilla butiksdel. Där har vi det mesta man kan tänka sig när 
man behöver nödhandla något man glömt, eller kanske inte orkar eller kan motivera att ta 
bilen hela vägen till ICA eller Willy's. Våra priser ligger klart under bensinmackarnas och nån 
krona mer än, eller på samma nivå som, de stora matkedjornas.  
 
Vi håller även på med en rad samarbeten kring ekologiska och närproducerade produkter 
som kött, ägg, mjöl, ost och pasta så att vi i framtiden kan bli en uppsamlingspunkt för det 
mesta som produceras lokalt i livsmedelsväg. Krägga Café & Lanthandel skulle då kunna bli 
ett givet utflyktsmål för människor i norra Mälardalen med ett intresse för matens ursprung. 
 
Vi vill hälsa alla som läser det här välkomna till oss. Kom hit och ta en fika, ät mat eller bara 
titta runt hur det har blivit i butiken. Kom gärna med förslag på vad vi skulle kunna göra för 
att Krägga Café & Lanthandel ska bli just vad ni vill att det ska vara! 
 

ÖPPET 10-19 TISDAG TILL SÖNDAG 
Grönlundsvägen 1A, Krägga 

0723-115900 
kraggalanthandel.se 

 kraggalanthandel 


