EKOLSUNDS BYALAG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för tiden 2014-07-01 – 2015-06-30
Styrelsen har haft 5 st protokollförda möten sedan senaste årsmötet den 9 augusti 2014.
Under året har Byalaget haft ca 75 st. medlemmar.
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 200 kr/familj och år.

AKTIVITETER JULI 2014-JUNI 2015
TÄLTRESNING SJÖÄNGEN
Tält till skydd mot sol o regn restes inför sommarlovstiden för de som vill ha lite solskydd eller regnskydd.
TÄLTLÄGER PÅ SJÖÄNGEN
den 11 juli 2014 slog vi upp tältlägret på Sjöängen för 5:e året i rad. Fiske, leka, tacos till kvällsmat och göra
egen glasstrup. På morgonen åt vi frukost på stranden, badade och packade så småningom ner lägret.
VÄNDPLANSLOPPIS
13 juli 2014 anordnade vi loppis för alla som ville komma med sina kläder och prylar etc! Barnen öppnade kafé
och serverade egna pyntade muffins, rabarbercheesecake och chokladbollar mm.
ÅRSMÖTE PÅ SJÖÄNGEN
Den 9 augusti 2014 hölls årsmöte på Sjöängen efterföljt av goda kräftor och kvällsbad.
SVAMPUTSTÄLLNING
21 september 2014 anordnades svamputställning med Ruth Hobro och Gunnar Sjödin som våra allvetande
svampexperter.
HÖSTSTÄDNING SJÖÄNGEN OCH BRYGGUPPTAGNING BÅTSEKTIONEN
26 oktober 2014
ADVENTSMINGEL
29 november 2014 anordnades adventsmingel bakom busskuren. Vi bjöd på glögg och enklare tilltugg,
julgodisförsäljning, tände eldstubbar och höll lotteri!
BARNENS VASALOPP
11 februari 2015 anordnades vasalopp för barnen med efterföljande blåbärssoppa och grillad korv!
RESA TILL ROMME
Den 19 februari 2015 anordnade Svenska Kyrkan en skidresa till Romme Alpin som många deltog i.
VÅFFELFEST PÅ SJÖÄNGEN
Traditionsenlig Våffelfest på Sjöängen inföll i år den 22 mars 2015.
STÄDNING SJÖÄNGEN Den 26 april 2015
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VALBORGSFIRANDE på Sjöängen med bubbel och sång 30 april 2015
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 – 18 maj genomfördes vårstädning i Ekolsund, en hel del skräp fick vi ihop även
denna gång! Denna gång städade vi hela vägen till Förskolan.
Båtsektionen har hållit årsmöte.
MILITÄRTRÄNING/BOOTCAMP-UTOMHUSTRÄNING startades upp i maj 2015 med Elisabeth Holmdahl som
instruktör. För alla – små som stora, vältränade som träningsvilliga.
FAMILJE-PUB i Hammarsudds lada. Samarrangemang mellan Byalaget och HTF har fortsatt även detta
verksamhetsår. Pubkvällar och barndisco i ladan i 16 augusti och 17 maj. Stor uppslutning och väldigt trevligt att
träffa alla ”grannar”.
NATIONALDAGSFIRANDE 6 juni på Sjöängen.
Goda tårtor, flagghissning, fisketävling. Ny tradition!
VINPROVNINGAR alltid lika trevliga, goda och uppskattade vinprovningar har genomförts under ledning av
Mia Lindbäck.
Några av de frågor som vi jobbat med under verksamhetsåret:
Ortsanalys Skolsta där Ekolsund ingår. Kommunen har anordnat och kommer att anordna dialogmöten för
kommunens orter och invånare.
En ny informations- och anslagstavla skall uppföras och placeras invid busskuren.
Förbättring av kajkanten på Sjöängen för att få plats med fler båtar och bättre förtöjningsmöjligheter har
diskuterats och eventuella lösningar på detta.
Fortsatta kontakter med Enköpings kommun ang doft från pumphuset på Sjöängen.
Äntligen har arbetet med hastigheten på Ekolsundsvägen uppmärksammats av Trafikverket som ändrat till MAX
30 km/h!!! Glädjande!
Under året har vi använt Facebook för Ekolsunds Byalag, där alla aktiviteter löpande annonseras. En ny hemsida
skall skapas och den gamla uppdateras ej längre löpande utan vi hänvisar till Facebooksidan.
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. Det finns inte längre
något kalendarie på hemsidan.
Tack till alla medlemmar för Ert engagemang och Tack till alla våra ”experter” på olika områden som gör
våra aktiviteter så roliga och innehållsrika!
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