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@ekolsundsbyalag 
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aktiviteter

 

         BÅTBINGO
På badbryggan Sjöängen
Fredag 5/7 kl 19.00
Välkommen i båt (eller till fots och slå dig ner på bryggan) och gör dig redo för 
ett annorlunda sätt att spela bingo på. Byalaget laddar upp med bingosnurran 
på bryggan.
5 spel/100kr (endast Swish). Ta med kaffekorg, tuta och turpennan! Väl mött. 
Vid frågor kontakta Clas Hådell.

Midsommarfirande 
Hammarsudd
Fira midsommar vid ladan i Hammarsudd. 
Var med och klä midsommarstången 10.00.  
Klockan 15.00 reser vi stången och 
börjar lekarna. Dansen leds av Lena. 
Musik av Gunnar Julin.

Vi serverar kaffe med dopp, glass och läsk. 
Det finns fiskdamm, chokladhjul och lotterier. 
All betalning vill vi ha i kontanter. Varmt välkomna i strålande sol.
/HTF (Hammarsudds Tomtägarförening)
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POMPdeLUX Ekolsund Showroom 
Barnkläder strl 62-170
Release 29/8 2019 AW19
Mob: 0705754151 - Åsa Stenberg
Facebook & Instagram: 
@pompdelux_ekolsund_enkoping, 
@pompdeluxstockholm,@pompdeluxvasteras

https://www.brabil.se/
 Tel: 0171-23700

Helikopterflyg från Hammarsudd
Söndagen 18/7 kl. 11.00 är det dags för rundflyg med heliopter med Heli air 
igen. 4-5 min, 300 kr pp, swish/kontant. HTF Hammarsudds Tomtägarförening, 
fotbollsplanen

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för kommande verksamhetsår  
med start 1/7. Har du missat föregående års betalning är du varmt 

välkommen att betala in detta samtidigt. Har du frågor angående ditt 
medlemskap kontakta kassör Jenny Roos.
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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG SJÖÄNGEN, 
LÖRDAGEN den 17:e AUGUSTI KL 16.00 (Båtsektionens 
årsmöte startar klockan 14.30)

Vi börjar med årsmöte för Båtsektionen kl. 14.30 och sedan fortsätter vi för 
övriga Byalaget kl. 16.00.

Har ni 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.

Föreningen Ekolsunds Byalag ger ut denna oregelbundet utkommande skrift, ”Ekolsundsbladet” för att 
sprida information om vad som är på gång. Ekolsundsbladet ges ut i papperformat ca 1 ggr per år, 

resterande nummer skickas ut per e-post. För att få del av e-postutskicken måste ni meddela er adress till 
ekolsundsbladet@gmail.com,  så lägger vi till er i distributionslistan. 

För att bli medlem i föreningen:
-        erfordras att ni är barnfamilj med geografisk 

anknytning till Ekolsund
-        betalar in medlemsavgift om 500 kr (300 för 

första året) per familj på bankgiro 5731-207

Pubkväll i Ladan i Hammarsudd
Lördagen 17/8 kl. 18.00 är det dags för pubkväll igen! Kom på Byalagets årsmöte och avsluta med 
en trevlig kväll i ladan.
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