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Ekolsundsbladet Nr 2-2021
Oregelbundet utkommande information från Föreningen Ekolsunds Byalag

POMPdeLUX Ekolsund Showroom -kom gärna!
AW21 kollektionen finns på Ekolsundsvägen 42, från 2/9 2021 
och 8 veckor framåt
Release på Ekolsunds Slotts Wärdshus, datum kommer
070-5754151, aast@pompdelux.com
@pompdeluxekolsundenkoping, @pompdeluxstockholm, 
@pompdeluxvasteras - Kvalitetsbarnkläder strl 80-164

MEDLEMSAVGIFTER
Vårt verksamhetsår är 1 juli - 30 juni. Avgiften är 200kr/år/familj.
Medlemsavgiften bekostar bl.a.: Arrendet, gräsklippningen och underhåll av vårt fina vindskydd på Sjöängen, sand 
till stranden, webhotell till vår hemsida, utskrift av Ekolsundsbladet, fika & korv till alla städdagar, aktiviteter för barn 
& vuxna mm. 

Till alla nyinflyttade säger vi - varmt välkomna till Byalaget, bli medlem och ta del av alla våra 
aktiviteter. Vi har gott hopp om att kunna återuppta våra aktiviteter som vanligt snart!

Har du frågor angående ditt medlemskap eller är osäker på om du betalat? Kontakta kassör Ulf Åsing, så hjälper 
han dig. (Se kontaktuppg. t.v.)
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Kallelse till Årsmöte 
Föreningen Ekolsunds Byalag
Lördagen den 14 augusti 2021 kallar vi till årsmöte

Se sid 2 för dagordning, tider och information.

https://www.brabil.se/
 Tel: 0171-237 00

Sommarlov på Sjöängen 
På Sjöängen finns vår strand, nya leksaker, pingisbord, grill, ved, vårt fina 
vindskydd, badbrygga och härliga gräsytor. Perfekt för sommarlovsbad, 
kvällsgrillningar och mys med gäster eller grannar. 

Vi hjälps åt att hålla fint, fritt från skräp och fågelbajs.

Ha ett fortsatt härligt sommarlov! 

Dags för Loppis på Sjöängen 
Lördagen den 4 september 2021 kl 11-15

Välkommen att sälja och köpa på Loppis.
Ta med eget bord och/eller tält vid behov eller sälj 
ur bakluckan eller från släpet.

Korv och dryck finns att köpa. Tipsa gärna vidare!

Anmälan och frågor: Maila till info@ekolsund.se
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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. 

Kallelse Årsmöte Föreningen Ekolsunds Byalag
Lördagen den 14 augusti 2021 på Sjöängen  
Vi inleder mötet med båtsektionens punkter med start kl 14.30 och fortsätter ca kl 16 med föreningens övriga punkter.

Har ni förslag eller motioner som ni vill ska tas upp på årsmötet, kom ihåg att lämna in dessa till styrelsen senast en 
månad innan mötet! Varmt välkomna!

Dagordning Föreningen Ekolsunds Byalags Båtsektion:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande och sekreterare skall justera protokollet
3. Fastställande av dagordning
4. Ekonomisk redovisning
5. Budget för nästa verksamhetsår
6. Val av hamnkapten resp. vice hamnkapten för en tid av två år enligt skiftesprincipen.
7. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
8. Fastställande av inträdesavgift
9. Fastställande av avgift för utebliven arbetsdag
10. Fastställande av årsavgift för hyresgäst
11. Övriga frågor
Dagordning Föreningen Ekolsunds Byalags Årsmöte:
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 1 juli 2020- 30 juni 2021.
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 
enligt skiftesprincipen, (kassör och ledamot resp. sekreterare och ledamot) och val av två suppleanter för en tid av ett år.
10. Val av två 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.

Active Scandinavia - din researrangör för aktiva 
reseupplevelser i Skandinavien och Europa!

Vi erbjuder cykelresepaket - välj mellan fler än 
200 olika cykelresor

Hammarsgårdsvägen 5 - Ekolsund - Telefon: +46 (0)8 5252 7000
 www.activescandinavia.com - @activescandinavia

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
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FOTVILA AB
⧫ Medicinsk Fotvård ⧫

Fotvård - Underbensmassage 
Fotvård som friskvård 
Även Hembesök

Fotvårdsterapeuten är vaccinerad mot
covid-19 - Tidsbokning fr.om. 1/6 2021

- Husby-Sjutolft Ekolsund 32 -  Järnvägsgatan 48 Sundbyberg - 
Marianne tel: 0704-975939 - marianne@fotvila.se - @fotvila
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