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I det här numret:

FRILUFTSDAG OCH VÅFFELFEST PÅ SJÖÄNGEN

Våffeldag
Fisketävling

Söndag den 24 mars kl 14.00

Det händer i byn

Kom och njut av härlig friluftsdag på Sjöängen. Är det
bra is, ta en tur på Ekolsundsviken, och självklart,
delta i fisketävlingen som startar redan kl 13!

Hembygdsföreningen

Våfflorna gräddar vi traditionsenligt över öppen eld i
gjutjärnslaggar. Byalaget bjuder på
våfflor med sylt och grädde. Medtag egen
dryck!
Ekolsundsbladet & webben

Varmt välkomna!

Patrik Eklund
0171-473201
patrik.eklund@ekolsund.se

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 0171-473010
wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
stenberg@ekolsund.se

0171-473247

Kassör
Katja Eklund
katja@ekolsund.se

0171-473201

Ledamot
Umamas Fungdahl
umamas@hotmail.com

073-8083588

FISKETÄVLING TILL ”FISKAR-KALLES MINNE”
Söndag den 24 mars, Sjöängen
Fiske mellan kl. 13.00 – 14.00
Vuxenklass och barnklass
Klasser :

Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com
Suppleant
Ulf Ingelson
0171-473016
ulfingelson@hotmail.com
Suppleant
Göran Östergren
070-6698298
goran.ostergren@gmail.com

Tyngsta fisken
Lättaste fisken
Längsta fisken
Kortaste fisken.
Flest antal fiskar.

Sponsor : Bålsta Port & Fasadservice AB
Vi bjuder på glögg, varm saft och korv.
Hjärtligt välkomna !

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se
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DET HÄNDER I BYN...
MORGONPROMENAD, VARJE SÖNDAGSMORGON
Häng med! På söndag morgon kl 08 samlas vi vid korsningen
Hammarsgårdsvägen / Ekolsundsvägen för gemensam
morgonpromenad, med eller utan stavar!
Sträckan och hastigheten anpassas efter deltagare och humör.
Se byalagets facebook-sida för senaste informationen.
APRIL
Vårstädning av Sjöängen och bryggfix är inplanerad till söndag 28/4 kl 10.30
Valborg, tisdag 30/4, firar vi som vanligt med majbål, sång och bubbel.
MAJ
Gökotta, torsdag 9/5 kl 07.00 träffas vi vid Hammars gårds loge och tar oss sedan
till Ekbacken för att njuta av morgonen och hoppas få höra göken!
12 maj, Hjälstaviken med Hembygdsföreningen, besök på östra stranden
26 maj Länsstyrelsen inviger de nya informationstavlorna.
Mer information om aktiviteterna publiceras löpande per e-mail och på facebook.
Besök gärna in på www.ekolsund.se och se hela kalendariet.

Stort tack till er alla som har sänkt er hastighet på vägen genom byn!

Ekolsunds Byalag och Hembygdsföreningen finns på Facebook.
Kika in på fb för den senaste informationen om vad som är på gång !

ÅRSMÖTE I HUSBY-SJUTOLFTS HEMBYGDSFÖRENING
Söndagen den 24 mars kl. 15.00 i Husby-Sjutolftsgården
Föredrag "Enköpings historia - ett spadtag bort. Stadens ursprung
och framväxt."
I samband med årsmötet, föredrag av museichef Linda Karlsberg som berättar om Enköpings historia och vad de spännande fynden från utgrävningarna i kvarteret Fältskären kan
tyda på. Ska månne Enköpings historia skrivas om? Vi bjuder på korngrynspudding med
lingon. Kaffe och kaka. Alla är välkomna!
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