EKOLSUNDS BYALAG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för tiden 2010-07-01 – 2011-06-30
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten sedan senaste årsmötet den 28 augusti 2010.
Under året har Byalaget haft ca 74 st medlemmar.
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 200 kr/familj och år.

AKTIVITETER JULI 2010-JUNI 2011
EKO-loppet - EKOLSUNDSLOPPET på cykel
Söndagen den 4 Juli start på Sjöängen – för vuxna och barn
Distanserna: Ironman: Ekolsund runt (ca 30km på landsväg), Slottsturen (ca 10 km, landsväg/grusväg), eller
barn- och rullatordistans runt Svanvägen/Grågåsvägen
LÄGER PÅ SJÖÄNGEN – SOMMARÄVENTYR FÖR BARNEN I EKOLSUND
den 16 juli slog vi upp vi upp tältlägret på Sjöängen. Man fick fiska, leka lekar, sjunga lägersånger och grilla
kvällsmat. På morgonen åt vi frukost på stranden, badade och packade så småningom ner lägret. Man fick ta
med eget tält etc.
ÅRSMÖTE PÅ SJÖÄNGEN
Den 28 augusti 2010 hölls årsmöte och mötet efterföljdes av gemensam middag, var och en hade med sig
kräftor, grillmat etc efter önskemål.
SVAMPUTSTÄLLNING
Rut Hobro och Gunnar Sjödin hjälpte till med artbestämning och hade med sig en fantastisk samling svampar den
3 Oktober på Sjöängen.
HÖSTSTÄDNING PÅ SJÖÄNGEN
31 oktober 2010 städades Sjöängen och generell översyn av bryggor etc.
Julmarknad hos fam. Müller Wille den 11 december 2010 Återigen servering för att samla in medel till framtida
”lekplats” gav en slant även denna gång. På menyn stod härlig viltsoppa och nybakat bröd, glögg, goda bakerk
etc. Många knallar med fantastiskt fina alster, pepparkakor och härlig julstämning!
VÅFFELFEST PÅ SJÖÄNGEN
Traditionsenlig Våffelfest på Sjöängen inföll i år den 27 mars 2011
VÅRSTÄDNING SJÖÄNGEN
16 april 2011 Vårstädning
VALBORGSFIRANDE på Sjöängen med bubbel och sång 30 april 2011
ARBETSDAG SJÖÄNGEN 14 maj 2011 - uppsättning av nya lekplatsen på Sjöängen
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Gökotta på Ekbacken Kristi Himmelfärdsdag med promenad och artbestämning av div växter. Gunnar Sjödin och
Ruth Hobro var våra experter även denna gång.
2 st vinprovningstillfällen har också anordnats under året, under ledning av Mia Lindbäck. Viner från Bordeaux
samt Spanska viner har vi provat. Tack Mia!
Arbete har också pågått med att försöka påverka hastigheten i byn till 30km/h och uppskyltning av
Ekolsundsvägen så att det blir lättare att hitta i byn, både för besökare och leveranser. Arbetet pågår fortfarande
och trafikmätningar har gjorts under året vid ett par tilfällen.
En arbetsgrupp arbetar med att försöka få bullerskydd till skydd från motorväg och järnväg. Vi arbetar vidare och
så gör man även på Håbo-sidan, vilket gör att vi försöker samarbeta bredare i frågan.
KOMMUNALRÅDET I ENKÖPING inbjöds till samtal kring frågor som är aktuella och rör Ekolsund med omnejd.
13 juni hölls mötet i ”Ladan” vid HTF. Frågor från Ekolsundsbor kring VA-nät, Buller, Hastigheter, Snöröjning,
Vägbredd, Skolbuss, Sjöängen, Banvallen, Detaljplaner, Räddningstjänsten, mm uppkom. Koncentrat av alla
frågor och uppföljning av mötet finns i Ekolsundsbladet nr 4-2011 på www.ekolsund.se under Ekolsundsblad.
Under året har vi skapat en sida på Facebook för Ekolsunds Byalag, där alla aktiviteter löpande annonseras.
Våra sponsorer har under året varit: Bålsta Port & Fasadservice, Mäklarringen, Bålsta Maskinservice,
ACTIVE SAFETY, Allegra, Ekolsunds slott o värdshus, CEDE consulting. Tack!
Alla aktiviteter finns att läsa i kalendariet på hemsidan www.ekolsund.se eller i Ekolsundsbladet.

Styrelsen Ekolsunds Byalag
2010/2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Ekolsunds Byalag

