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KC Wallberg har från den 1 augusti tagit
över driften av Ekolsunds Wärdshus och
även hotell och konferensverksamheten
på Ekolsunds slott.
Inriktningen kommer att vara tydlig på
jakt och vilt, men även evenemang som
följer årstiderna. Redan tidigare har det
varit populärt att gifta sig på slottet och
nu kommer dessa arrangemang att lyftas
fram ytterligare. Liksom på Gubbhyllan,
Skansen, där KC Wallberg använder en
ärlig och enkel matlagning, kommer köket på Ekolsund att utvecklas med slottets egen trädgård, vilt och omgivningens gårdar
som ett levande nätverk i grannskapet.
Till alla medlemmar i Ekolsunds Byalag
Inbjudan från Ekolsunds Slotts Wärdshus Välkomna hälsar nye krögaren KC Wallberg!
Då det är ny drift på Ekolsunds Slotts
Wärdshus och man gärna vill presentera verksamheten för de
närboende, så är alla medlemmar i Ekolsunds Byalag inbjudna
till ett informationsmöte på Wärdshuset söndagen den 30/10 2011 kl 15-16, där man bjuder på kaffe och bulle och information.
I bifogad pdf-bilaga finns information om Wärdshusets aktuella
aktiviteter.
Anmäl er senast den 27/10 -2011
Anmälan till Åsa Stenberg på e-mail stenberg@ekolsund.se alternativt SMS:a till 0705-75 41 51

Suppleant
Göran Östergren
070-6698298
goran.ostergren@gmail.com

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se
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Julbord på Ekolsunds Slott & Wärdshus 2011
Skogen, sjöarna och det vilda kring Ekolsund samt
KC Wallbergs mathantverk ligger till grunden för julbordet.
Julbordet finns som lunchsittning eller middagssittning.
Uppe på slottet kan ett större sällskap boka riddarsalen med tillhörande salar unikt. Varje
julbordslördag blir det levande juljazz av olika gästande jazzband som spelar vid ankomst
och lagom till kaffet. Jultomten läser varje julbords lördag och söndag sagor för barnen intill
den vackert dekorerade julgranen.
Varmt välkomna!

Julbordstider på Wärdshuset
Julbordet dukas upp fredagen den 25 november och sista sittningen sker torsdagen den 22
december. Bokningen sker genom julbord@ekolsund.nu eller per telefon 0171-47 22 10 .
Tisdagar till fredagar
Lördagar
Söndagar

Lunch: 12:00-15:00 525 kr
Lunch: 13:00-16:30 485 kr
Lunch: 13:00-16:30 485 kr

Varmt välkomna till jägarens julbord 2011 på
Ekolsunds Slott & Wärdshus.
KC Wallberg med personal
Mailutskick?
Vill du ha Ekolsundsbladet direkt till din e-post?
Anmäl din adress till patrik @ekolsund.se
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Middag: 18:00 585 kr
Middag: 19:00 545 kr
Middag: 18:00 545 kr
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TRADITIONSENLIG JULMARKNAD PÅ
HAMMARS GÅRD
Lördagen den 3 december kl. 11.00-14.00 är det hantverksmarknad i ladan på Hammars Gård. Kärvar, kransar, kakor
och andra ting finns till försäljning på knallarnas bord.
Kom hungrig! Mustig gryta och rykande het glögg finns till
försäljning.
Välkomna till en stämningsfull marknad önskar Ekolsunds Byalag!
HAR DU OCKSÅ NÅGOT DU VILL SÄLJA?
Har du glöggmuggar, juldukar och skinkpinnar i dubbletter? Gör du eller någon du känner
tomtar, tovade grytlappar, god senap eller vörtlimpor? Kontakta Wendelin för bokning av
bord!
JULFEST FÖR BARNEN
Onsdag 28 december kl 14, Husby-Sjutolftsgården
Hembygdsföreningen ordnar lekar, dans och överraskningar.
Husby-Sjutolfts Hembygdsföreningen
- En förening för dig som är intresserad av din hembygd
Hembygdsföreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv
samt att föra det vidare till kommande generationer. Föreningen kommer att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och
historia.
Är du intresserad av din hembygd?
Gå med i Hembygdsföreningen i Husby-Sjutolft.
Betala in direkt på postgiro 20 31 69 -8
Kostnaden är 80:-/år och person.

Styrelsen rapporterar:
Styrelsen fortsätter att arbeta med frågorna som kom upp i
samband med mötet med Anna Wiklund i juni och framförallt med arrendefrågan för Sjöängen. Många av frågorna är
ännu öppna och saknar fullständiga svar. Styrelsen har haft
uppföljningsmöten med kommunens tjänstemän och fortsätter ha dialog. Vi återkommer med en fullständig rapportering.
Höstens och vinterns aktiviteter är datumsatta och finns på
www.ekolsund.se
BÅLSTA EL & MASKINSERVICE
Vikingavägen 7, Draget
746 51 Bålsta

Tel: 0171-566 61
E-post: bem@bktv.nu
www.balstaelmaskin.se
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Stå inte
& vingla!

LOPPIS
i
Husby-Sjutolftsgården
(mittemot Husby-Sjutolfts kyrka)

Många fallolyckor
sker på grund av glidande stegar. Nu
finns en lika enkel
som praktisk lösning.

5-6 november kl. 10-16
Pengar till jul?
Passa på att rensa i dina gömmor innan julen.
Hyr ett bord och sälj det du inte behöver.

Enkel, lättmonterad,
passar de flesta
metallstegar. Fungerar året om! För
mer information se
vår hemsida!

Bordshyra: 100kr/dag
Ring 070-540 09 96 och boka.
(OBS! begränsat antal bord, först till kvarn…)
Välkommen att sälja eller kom
och fynda.
Kaffeservering med gott fikabröd.

KAMPANJPRIS 395,-

Peko-Produkter
-ett säkert steg-

www.peko-produkter.se
Ekolsunds Byalag finns på Facebook.
Finns du också där och vill ha löpande information om vad som händer? Gå in på sidan och bli vän, gilla eller bara läs om vad som är på
gång.

Ideella föreningen för Barnaktiviteter i
Ekolsund är en förening som erbjuder barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser
för att stärka barnens samhörighet och
gruppkänsla i samverkan med förskoleverksamhet och föreningslivet i Ekolsund, som komplement till barnverksamhet.
Nu börjar planeringen av höstens och vinterns barnaktiviteter. Är ni ännu inte medlemmar—-passa på nu!
Se www.ekolsund.se/id.f.fbarnaktiviteter för mer information om aktiviteter och hur man
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