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I det här numret:
Städdag Sjöängen
Adventsmingel
Referat medlemsmöte samt
årsmöte
Hastighetsbegränsning
Motorsågskörkort
Halloweenmonster
Medlemsavgift

HÖSTSTÄDDAG OCH BRYGGUPPTAGNING
Sjöängen, söndag 23 oktober kl 10.00
Vi träffas på Sjöängen och snyggar till inför vintern som vanligt,
fokus denna dag på veden som ska kapas och klyvas samt
översyn och reparation av leksaker. Båtsektionen tar upp
bryggorna.Ta med krattor, grepar, sågar, skottkärror, sekatörer
och annat ni tror kan komma till användning.
Vi grillar korv i vanlig ordning.
Välkomna!

Ekolsundsbladet & webben
Patrik Eklund
0171-473201
patrik.eklund@ekolsund.se

ADVENTSMINGEL
Lördag 3 december kl 18.00 vid busshållplats Björken.
Byalagets styrelse
Ordförande
Ingrid Franck
070-5005713
iekfranck@gmail.com
Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
0171-473201
katja@ekolsund.se
Ledamot
Clas Hådell
070-4654127
clas.hadell@gmail.com
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com
Suppleant
Elisabeth Ingelson 0171-473016
elisabeth.ingelson@telia.com
Suppleant
Lena Östeman
070-2922740
lena.osteman@karolinska.se

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se

Notera redan nu datumet för årets mysigaste adventsmingel i
kalendern! Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Plockmat, öl och
vin finns till försäljning.
Lotterier med vinster både för vuxna och barn.
Allt överskott från adventsminglet går till bygget nya vindskyddet
på Sjöängen!
Vill du sälja något? Hembakat, julgodis,
kärvar eller annat med jultema?
Välkommen! Ta med eget bord!

Extra medlemsmöte och årsmöte i föreningen Ekolsunds Byalag
Ett extra medlemsmöte hölls den 6 juni i samband med flagginvigningen
på Sjöängen med anledning av det förslag om uppförande av vindskydd som
styrelsen arbetat fram
Ordföranden gick igenom förslaget. Ritningar, situationsplan, budget och idébilder visades upp. All
dokumentation har även varit anslagen i busskuren så medlemmar haft möjlighet att ta del av materialet i
förväg. Röstning genomfördes och samtliga närvarande medlemmar röstade ja till förslaget.
Årsmöte i föreningen Ekolsunds Byalag hölls den 27 augusti på Sjöängen.
Verksamhetsberättelsen med information om det gånga årets aktiviteter samt resultat- och balansräkning gicks
igenom. Revisionsberättelsen föredrogs och samtliga underlag visade sig vara i mycket god ordning och styrkta
med korrekta verifikationer. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Samtliga poster omvaldes
Ordförande Ingrid Frank och sekreterare Åsa Stenberg omvaldes för en tid av två år, suppleanterna Elisabeth
Ingelson och Lena Östeman omvaldes för en tid av ett år. Styrelsen är således oförändrad.
Revisor Ruth Hobro omvaldes för en tid av två år.
Även valberedningen bestående av Mia Lindbäck, Kerstin Nyström och Calle Cassel fick fortsatt förtroende.
Inkomna förslag
Susanne Fridh berättade att man på Ekolsundsvägen efter den nya hastighets-gränsen 30 km/h nu återigen
upplever höga hastigheter. Susanne Fridh och Abbe Nyström bildar en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med
frågan hur vi kommer tillrätta med hastigheten.
Förslag om vinprovningstillfällena någon gång per år ska anordnas i större lokaler, så att alla kan delta. Det var
så trevligt vid förra årsmötet, då styrelsen hade bokat Hammarsudds Lada.
Styrelsen ska överlägga med vinprovningsledaren Mia Lindbäck. Kräver mer av vinprovnings-ledaren och
arrangemanget, så det förutsätter att fler eventuellt hjälper till med förberedelser och under arrangemanget.
Förslag om att ytterligare sand skall läggas på Sjöängens strand, gärna ända ut i vattnet. Styrelsen får i
uppdrag att i sin budget se om det finns förutsättningar för ytterligare investering i sand inför nästa år.
Medlemsavgiften kvarstår som oförändrad, dvs 200 kr per hushåll och år. Bifogas detta utskick.
Innan ordföranden förklarade mötet avslutat meddelade hon att anonyma brev sänts till delar av styrelsen
och valberedningen, gällande frågeställningar kring grannkonflikter.
Ordföranden uppmanar alla att lösa sina grannkonflikter själva samt meddelar att Ekolsunds Byalags styrelse
och valberedning inte sysselsätter sig med frågor rörande enskilda ärenden i specifika frågor, det får
medlemmarna lösa sig emellan. Har man frågor gällande Ekolsunds by, som man önskar ta upp med
Byalagets styrelse, får man gärna närsomhelst göra det, och styrelsen undanber sig då anonyma brev!
Efter mötet tände vi grillen, alla åt medhavd förtäring som kräftor, grillade kött och annat, ädla drycker, bad
och skön gemenskap i den soliga sommarkvällen!

Du vet väl att du kan få aktuell info
om Ekolsunds Byalags event på

HASTIGHETSBEGRÄNSNING OCH REFLEXER
Under årsmötet bildades en ny arbetsgrupp som ska fortsätta
arbetet med hastigheten på vägarna genom Ekolsunds by.
Gruppen har redan gjort ett utskick till samtliga brevlådor i byn för
att påminna oss om vikten att hålla 30 - det kan vara skillnaden
mellan liv och död för den som blir påkörd! Har ni idéer eller förslag på hur vi
kan få fler att sakta ner farten eller vill ni kanske vara med i arbetsgruppen? Kontakta
Susanne Fridh eller Abbe Nyström.
REFLEXER HJÄLPER DIG ATT SYNAS!
Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger större i mörker än vid
dagsljus. Med reflexer syns du på 125 meters håll från en bil med halvljus.
Utan reflexer är sträckan 20 till 30 meter.

INTRESSERAD AV MOTORSÅGSKÖRKORT?
Är du intresserad av att ta motorsågskörkort, Nivå B - Trädfällning grund?
Utbildningen kan förläggas i Litselna och består av 4 heldagar (under helger) + halvdag för
examinering. Priset ca 6 000 SEK (inkl moms) per person. Kontakta Clas Hådell för mer
info och ev anmälan.

Ideella barnföreningen varnar för spöken, monster och häxor och
annat oknytt som är ute efter "Bus eller Godis" söndagen den 30:e
oktober mellan ca 15-18 runtom i byn.

MEDLEMSAVGIFT 2016/2017
Föreningen Ekolsunds Byalags syfte är att främja och värna om medlemmarnas
gemenskap och boendemiljö i Ekolsund med närområden. Byalaget arrenderar
”Sjöängen”, där vi anordnar en del aktiviteter och sammankomster. Här finns lekplats,
grillplats, badstrand, bryggor för bad och möjlighet att hyra båtplatser.
Under året anordnar vi en rad aktiviteter och tillställningar. Föreningen Ekolsunds Byalag
ger ut en oregelbundet utkommande skrift, ”Ekolsundsbladet” för att sprida information om
vad som är på gång. Ekolsundsbladet ges ut i papperformat ca 2 ggr per år, resterande
nummer skickas ut per e-post samt publiceras på anslagstavlorna. För att få del av epostutskicken måste ni meddela er adress till red@ekolsundsbladet.se så lägger vi till er i
distributionslistan.
Byalaget har en hemsida, www.ekolsund.se där det finns en del matnyttig information om
bygden. Information om våra aktiviteter finns även på facebook, sök gärna upp Ekolsunds
Byalag!
Medlemskap i föreningen kostar 200 kr per hushåll och år.
Medlem kan den bli som bor i Ekolsund, permanentboende eller fritidsboende, eller den
som har visat synnerligt intresse för bygden.
Båtplats kan erbjudas medlem boende i Ekolsunds by. Inträdesavgift fn 2000 kr och
därefter årsavgift på 250 kr. Intresse för båtplats anmäls till Hamnkapten, kontaktuppgifter
nedan.
Stadgarna i sin helhet finns att läsa på www.ekolsund.se Vill ni komma i kontakt med
någon i styrelsen?
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