Ekolsundsbladet 3-2017
Oregelbundet utkommande information från Ekolsunds Byalag - Juli

I det här numret:

TÄLTLÄGER PÅ SJÖÄNGEN fredag 7 juli kl 16.00

Tältläger

(prel. datum, om vädret så tillåter!)

LEADER - städdag på
järnvägsbanken

Helikoptertur

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.

Årsmöte

Vi bjuder på mat och dryck samt frukost.

Pubkväll i ladan

Anmälningar till Åsa eller Katja senast tis 4/7

Räkbåten m/s Tor

Välkomna!

Vindskydd - donationer

AKTIVITET "Eget arbete" den 8 juli kl 10-13
(man får stanna längre om det finns arbete att utföra)
Ekolsundsbladet & webben
Katja Eklund
0171-473201
katja@ekolsund.se

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

Vi har fått projekt "Järnvägsbanken" godkänd av LAG-mötet i LEADER
Mälardalen och kan påbörja våra egna insatser för att komma vidare med
grusning, säkerhetsarbete på Jvgs-bron osv. Målsättningen är att göra den
nedlagda järnvägsbanken användbar som Gång & Cykelväg så att alla
boende i de båda kommunderna kan gå och cykla på ett säkert och trevligt
sätt. Motortrafik kommer inte att vara tillåten på järnvägsbanken. Ju fler som
kommer ju fortare blir vi klara och antal timmar "eget arbete" är också
beroende på deltagarantalet.
Aktiviteten "eget arbete" är en förutsättning för att vi skall få bidrag för
grusning, trallvirke osv. Deltagare från alla föreningar och även andra, är
välkomna att delta. Arbetet är ideellt och varje timme ni jobbar tillgodoräknas
projektet.
Aktiviteten innebär "Röjning av sly o grenar på järnvägsbanken" och bära
mindre ris/träd/grenar.
Tag med något av det ni har t ex arbetshandskar, sekatör, grensax, såg.
Varje aktivitet måste dokumenteras med närvarolistor där det framgår inom
vilken åldersgrupp man hamnar och hur många timmar som arbetet/närvaron
innefattar, det ideella arbetet tillgodoräknas projektet enligt följande: 13-15 år
50 kr/timme, från 16 år 220 kr/timme
Det finns ansvariga på Stämsvik/Krägga sidan såväl som Ekolsunds sidan för
närvaroregistrering när ni kommer!
Om ni har några frågor så hör gärna av er till Karl-Erik Thulin 070 5239686 Välkomna!

DONATIONER TILL FÖRMÅN FÖR BYGGE AV VINDSKYDD
Ekolsunds Byalag vill gärna utveckla Sjöängen, vår gemensamma
samlings- och mötesplats. Det är den självklara platsen för bad, lek,
gemenskap, möten och aktiviteter av alla de slag såsom tältläger,
våffeldagen, skridskoåkning, bad- och båtliv, grillning, lek, sommarlovsoch vinterlovsaktiviteter, möten och gemenskap mm.
Vad ytan saknar är ett skydd mot väder och vind, sol och regn. Medlemmarna har därför röstat för
att uppföra ett större vindskydd med möjlighet att sitta under tak samt att kunna grilla och elda. Vi
har inspirerats av vindskyddet i Hårby i Hjälstaviken.
Förslaget innebär en budget om ca 50.000 kronor i materialkostnader. Vi går nu ut till alla
medlemmar, föreningar och sponsorer i Ekolsund samt till kommunen för att höra vilka som kan
tänka sig att bidra ekonomiskt.
Vi ser en framtid där alla våra föreningar nyttjar denna plats för möten, aktiviteter, tillställningar,
läger, kalas mm.
För frågor eller mer information, kontakta Ekolsunds Byalags ordförande Ingrid Franck.
Vi hoppas att ni delar vår vision och att ni vill bidra till Sjöängens utveckling.
Hos Ingrid finns också ritningar och detaljer samt inspirationsbilder på projektet.
Kontaktuppgifter: iekfranck@gmail.com eller 072-5005713

DONATIONSLOTTERI
Vill du som privatperson vara med och stötta projektet genom en donation? För varje 100 kr
donerat får du en lott med chans att även vinna ett presentkort till Kokpunkten eller
Krägga Café & Lanthandel. Dragning sker på årsmötet 12/8.
Donation kan göras till byalagets plusgirokonto 729761-7 eller
swish till kassören, 070-2899980 (Katja)
Glöm inte att ange "Donation" som meddelande.

RUNDFLYG HELIKOPTER med HeliAir Sweden AB
Du vet väl att du kan få
aktuell info om Ekolsunds
Byalags event på

Hammarsudds fotbollsplan, söndag 16 juli kl 12.00
Biljetter vuxna/barn 300 kr
Ingen platsbokning, fotografering tillåten - Välkomna!

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG
SJÖÄNGEN, LÖRDAG 12 AUGUSTI
Vi inleder mötet med båtsektionens punkter med start kl 15.30
ca 16.00 börjar årsmötet för Byalaget, därefter vidtar kräftskiva/grillafton
för de som så önskar. Vi kommer att ta fram ett mat- och vinpaket, mer
info om detta kommer senare!
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 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.
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.

PUBKVÄLL I LADAN PÅ HAMMARSUDD
HTF Hammarsudds Tomtägareförening och Ekolsunds Byalag
samarrangerar pubkväll i ladan.
Datum för sommarens andra pubkväll är 19 augusti.

RÄKBÅTEN M/S TOR TILL EKOLSUND
Lördag 16 september kl 18-21, samling kl 17.30
Häng med på trevlig tur med räkbåten m/s Tor! Båten kommer till Krägga båtramp och hämtar upp oss och
tar oss på trevlig tur i Ekolsundsviken. Kostnad 350kr för vuxna och 300kr för barn. I priset ingår båtresa,
räkbuffé med tillbehör och trubadur samt en donation till vindskyddsbygget med 50 kr. Dryck tillkommer, stort
sortiment av goda drycker finns till försäljning ombord. Anmälningar till katja@ekolsund.se senast 12/8.
Begränsat antal platser, din anmälan är bindande och först till kvarn gäller.

MEDLEMSAVGIFT 2017/2018
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. Här vill vi också bygga ett vindskydd för att kunna nyttja platsen ännu mer.
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 1-2 ggr per år, resterande nummer skickas ut per
e-post samt publiceras på anslagstavlorna. För att få del av e-postutskicken 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.
Stadgarna i sin helhet finns att läsa på www.ekolsund.

Ja, jag vill självklart vara medlem och betalar även in för aktiviteter;
Medlemskap
200 kr/hushåll
Båtplats
250 kr
Räkbåt
vuxen 350 kr/barn 300 kr
Donation
(1 lott per 100 kr donation)

TOTALT:

_____________
+_____________
+_____________
+_____________

=_____________

Betalas in till byalagets plusgirokonto 729761-7. Om du inte får plats på meddelandetexten vad
din betalning avser, skicka gärna ett mail till kassören, katja@ekolsund.se eller sms 070-2899980
med kompletterande info

