Ekolsundsbladet 1-2017
Oregelbundet utkommande information från Ekolsunds Byalag

I det här numret:
Våffeldag
Städdag Sjöängen
Valborg
Gökotta

Mars 2017

VÅFFELDAG PÅ SJÖÄNGEN
Sjöängen, lördag 25 mars kl 14.00
Våfflorna gräddar vi traditionsenligt över öppen eld i
gjutjärnslaggar. Byaaget bjuder på våffla med sylt och grädde medtag egen dryck.

Nationaldagsfirade
Tältläger
Årsmöte

VÅRSTÄDDAG
Söndag 23 april kl 10.00, Sjöängen

Pubkvällar

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

Båtsektionen har översyn av bryggor. Vi röjer vass,
snyggar till sandstranden, fortsätter med beskäring av träd samt
ser över leksakerna. Ta med krattor, grepar, sågar, skottkärror,
sekatörer, vadarbyxor och lie eller annat ni tror kan komma till
användning.
Vi grillar korv i vanlig ordning - VÄLKOMNA!

Byalagets styrelse

KVISTAR OCH RIS TILL MAJBRASAN

Ordförande
Ingrid Franck
070-5005713
iekfranck@gmail.com

ENDAST kvistar, ris och brännbat trädgårdsavfall i begränsad mängd
får läggas på utmärkt plats för majbrasan under tidsperioden
15-22 april.

Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
0171-473201
katja@ekolsund.se

Övrig tid - INGEN TIPPNING TILLÅTEN
Vid större mängder hänvisar vi till kommunens
återvinningsanläggning.

Ledamot
Clas Hådell
070-4654127
clas.hadell@gmail.com

VALBORGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN
Söndag 30 april kl 19 - 21

Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com

Vi sjunger och skålar traditionsenligt in vårens ankomst
tillsammans. Brasan tänds kl 19.30
Vi efterlyser brandvakter - kan du ställa upp?
Kontakta Mats eller Clas!

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

GÖKOTTA PÅ EKBACKEN, torsdag 25 maj, kl 07.00
Har ni inte varit med innan, så boka nu in detta i kalendern.
Vi träffas på Hammars gårds loge och tar oss gemensamt till
Ekbacken för att njuta av morgonen och lyssna på göken!
Ta med kaffekorg, kanske sill och nubbe, och varma kläder.

NATIONALDAGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN, tisdag 6 juni kl 15.00
Vi firar nationaldagen på Sjöängen med tårtkalas och lekar eller tävlingar för barnen.

TÄLTLÄGER PÅ SJÖÄNGEN
(prel. första helgen i juli, skjuts fram med en vecka i taget vid dåligt väder)
Vi samlas på eftermiddagen och sätter så småningom upp tältlägret.
Det kommer att finnas lite aktiviteter under kvällen och så lagar vi gemensam
middag över elden. Följande morgon äter vi frukost tillsammans och bryter
sedan upp.

BARN- OCH UNGDOMSSEKTION
Vi i styrelsen vill gärna veta vad ni barn och ungdomar i byn vill att vi engagerar oss i och
vill gärna ha en barn- och ungdomssektion som arbetar med dessa frågor. Vill du vara
med och påverka? I samband med tältlägret utformar vi hur en sådan grupp kan se ut och
arbeta. Meddela gärna intresse till Katja.

PUBKVÄLL I LADAN PÅ HAMMARSUDD
HTF Hammarsudds Tomtägareförening och Ekolsunds Byalag samarrangerar
pubkväll i ladan. Datum för årets pubkvällar 20 maj samt 19 augusti.

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

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG
SJÖÄNGEN, LÖRDAG 12 AUGUSTI

Vi inleder mötet med båtsektiones punkter med start kl 15.30
ca 16.00 börjar årsmötet för Byalaget, därefter vidtar grillafton för de som
så önskar.
Har ni några 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 ordföran- den 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 kassör och ledamot 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.

FIBER I EKOLSUND
Vi har fått positivt besked från Bredbandsbolaget som kommer att gräva fiber till
Ekolsunds by och Hammarsudds tomtområde, dvs det område som som var markerat
på deras kartutskick. Nu är entreprenör upphandlad och vi väntar på besked om tidplan
etc för grävningen.
Området utanför har fått erbjudande från IP Only som har ett samverkansavtal med
Enköpings kommun. Vi har ännu inga besked om att IP Only det kommer att gräva i
Ekolsund.

Vill du ha Ekolsundsbladet som
mailutskick? Meddela din e-postadress
till ekolsundsbladet@gmail.com

På nyårsdagen öppnade Krägga Café & Lanthandel efter 9 månaders byggande. Vi som står
bakom initiativet heter Linnéa Björkén och Mats Berggren. Vi bor i Krägga och har länge saknat
en naturlig samlingsplats samt någon form av service. För er som bott länge i Ekolsund så
kanske ni minns den gamla kiosken som stod vid vändplanen i Stämsvik? Den flyttades senare
upp till fälten i Krägga nära infarten till Krägga Herrgård och fungerade främst som
sommarkiosk fram till 2003. Under de senaste 14 åren har det dock inte varit någon
verksamhet där och Krägga har varit helt utan service. Det ville vi ändra på!
Sagt och gjort, förra året sa vi upp oss från våra ordinarie jobb i IT-branschen för att satsa på
vår dröm - en samlingsplats för de boende i Krägga, Stämsvik, Ekolsund, Högsta, Brunnsta
etc. Vi valde att riva den gamla kiosken, då den förfallit för mycket för att kunna användas. I
Maj började vi bygga den nya lokalen och vi har gjort allt själva från grunden. Det genomsyrar
även utbudet i caféet - vi bakar och lagar all mat själva helt från grunden för det är sådana
ställen vi själva tycker om att besöka.
Hos oss kan man även handla i vår lilla butiksdel. Där har vi det mesta man kan tänka sig när
man behöver nödhandla något man glömt, eller kanske inte orkar eller kan motivera att ta
bilen hela vägen till ICA eller Willy's. Våra priser ligger klart under bensinmackarnas och nån
krona mer än, eller på samma nivå som, de stora matkedjornas.
Vi håller även på med en rad samarbeten kring ekologiska och närproducerade produkter
som kött, ägg, mjöl, ost och pasta så att vi i framtiden kan bli en uppsamlingspunkt för det
mesta som produceras lokalt i livsmedelsväg. Krägga Café & Lanthandel skulle då kunna bli
ett givet utflyktsmål för människor i norra Mälardalen med ett intresse för matens ursprung.
Vi vill hälsa alla som läser det här välkomna till oss. Kom hit och ta en fika, ät mat eller bara
titta runt hur det har blivit i butiken. Kom gärna med förslag på vad vi skulle kunna göra för
att Krägga Café & Lanthandel ska bli just vad ni vill att det ska vara!

ÖPPET 10-19 TISDAG TILL SÖNDAG
Grönlundsvägen 1A, Krägga
0723-115900
kraggalanthandel.se
kraggalanthandel

