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EKOLSUNDS BYALAG 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
för tiden 2013-07-01 – 2014-06-30 
 
Styrelsen har haft 5 st protokollförda möten sedan senaste årsmötet den 10 augusti 2013. 
 
Under året har Byalaget haft ca 67 st. medlemmar. 
 
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 200 kr/familj och år. 
 
 
 

AKTIVITETER JULI 2013-JUNI 2014 
 
TÄLTRESNING SJÖÄNGEN 
Tält till skydd mot sol o regn restes 4 juli 2013 och ska finnas uppe under sommarlovstiden för de som vill ha lite 
solskydd eller regnskydd. 
 
LÄGER PÅ SJÖÄNGEN – SOMMARÄVENTYR FÖR BARNEN I EKOLSUND 
den 26 juli 2013 slog vi upp tältlägret på Sjöängen för 4:e året i rad. Man fick fiska, leka lekar, sjunga lägersånger 
och äta tacos till 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 10 augusti 2013 hölls årsmöte och mötet efterföljdes av festlig gemensam middag, för att fira Byalaget 40 år! 
Förrätt thai-nudelsallad och sedan grillat med alla möjliga tillbehör! Lite vinprovning hanns också med…härlig 
kväll och drygt 70 deltog. Tältet kom väl till pass och natten blev lång! 

FÖRSTA HJÄLPEN UTBILDNING 
Röda Korset kom och höll Första hjälpen utbildning för Byalagets medlemmar. 7 deltagare kom. Paj med sallad 
och äppelkaka serverades, den 14 september i Hammarsudds Lada. 

SKRÄPA UPP KAMPANJ – NY AKTIVITET 
22 september genomfördes första Skräpa upp kampanjen för byn och det blev 7 säckar skräp! Avslutades med 
korvgrillning på Sjöängen. Alla barn fick diplom. 
 
BUSSKUR FÖR SKOLSKJUTS  
Byalaget har uppfört en busskur åt skjolskjutsen, som stod klar den 17 oktober 2013. Äntligen en bra 
busshållplats som gör av- och påstigning säkrare för barnen och busschafförerna.  
Byalaget har bekostat materialet enligt årsstämmans beslut och Dave Wheeldon har ideellt byggt och 
iordningsställt. Tack även alla övriga involverade Ekolsundsbor som hjälpt till med detta på alla vis! 
 
HÖSTSTÄDNING SJÖÄNGEN OCH BRYGGUPPTAGNING BÅTSEKTIONEN  
27 oktober - Strandklippning, buskklippning och eldning av skräp. 
 
Julmarknad hos fam. Müller Wille den 7 december 2013.   
På menyn stod viltgryta alt thaigryta och nybakat bröd, glögg, goda bakverk etc. Hantverksknallar med fina  
alster, pepparkakor, härlig julstämning och givetvis lotteri!  
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VÅFFELFEST PÅ SJÖÄNGEN  
Traditionsenlig Våffelfest på Sjöängen inföll i år den 23 mars 2014 
 
STÄDNING SJÖÄNGEN Den 25 april 2014 
 
VALBORGSFIRANDE på Sjöängen med bubbel och sång 30 april 2014 
 
Gökotta på Ekbacken Kristi Himmelfärdsdag med promenad och artbestämning av div. växter.  
Gunnar Sjödin och Ruth Hobro är våra högt uppskattade kunskapskällor och har svar på barnens alla frågor! 
 
SKRÄPA UPP KAMPANJ – 11 maj genomfördes vårstädning i Ekolsund, en hel del skräp fick vi ihop även 
denna gång! 4 säckar kördes iväg till avfallsgården i Enköping. 
 
Båtsektionen hade ÅRSMÖTE  19/5 kl 1100 på Sjöängen  
 
FAMILJE-PUB i Hammarsudds lada. Samarrangemang mellan Byalaget och HTF den 17 maj. Pubkväll och 
barndisco i ladan. Stor uppslutning och väldigt trevligt att träffa alla ”grannar”.  
 
 
 
 
Några av de frågor som vi jobbat med under verksamhetsåret: 
 
Från pumphuset på Sjöängen har det fortsatt förekommit oönskad lukt, vilket gör det otrevligt för de som vistas 
där. Enköpings kommun även tidigare har fått i uppgift att kontrollera anledning etc. men doften kommer och går. 
Avluftningsröret är anledningen till lukten menar teknikavdelningen. 
 
Arbetet med säkrare vändplats för skolskjutsen i Ekolsund är avslutad och nu står den nya busskuren helt klar. 
En ny informationstavla skall uppföras där.  
 
Under året har vi använt Facebook för Ekolsunds Byalag, där alla aktiviteter löpande annonseras.  
 
En Ortsanalys Skolsta där Ekolsund ingår har initierats av Enköpings kommun. Kommunen har anordnat och 
kommer att anordna dialogmöten för kommunens orter och invånare. 
 

 
 

Våra sponsorer har under året varit: Bålsta Port & Fasadservice, ACTIVE SAFETY och CEDE.  Tack! 
 
 
Alla aktiviteter finns att läsa om på Byalagets facebooksida och löpande i Ekolsundsbladet. 
 
 
 
 

Styrelsen Ekolsunds Byalag 
2013/2014 


