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MEDLEMSAVGIFT - Har du betalat in?
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår som
startade 1/7 -19. Vi hoppas att du fortfarande vill vara medlem!
Har du frågor angående ditt medlemskap eller är osäker på om du betalat?
Kontakta kassören Ulf Åsing

VÄGUNDERHÅLL i Hammarsudd
Vägsamfälligheterna för Hammarsgårdsvägen och vägarna i Hammarsudd söker
ny eller nya entreprenörer för sommarunderhåll och vinterväghållning. Under
vår/tidig sommar ska vägarna skrapas, grusas, hyvlas och saltas. På vintern
behövs vid behov snöröjning och saltning.
Skulle du själv kunna delta i arbetet eller kan ha tips på lösningar ber vi dig ta
kontakt med någon av oss.
Med vänliga hälsningar Wendelin Müller-Wille HEV
Mats Hellberg HSF
070-8109913
wendelin@ekolsund.se

072-2158353
matsh18@gmail.com

SEGLARLÄGER Sjöängen
Ideella Föreningen för Barnaktiviteter och Ekolsunds Byalag vill gärna anordna ett
seglarläger på Sjöängen kommande sommar. Målgruppen är barn och ungdomar
mellan 7-15 år som kan simma 200 m. Enköpings Segelsällskap genomför lägret i
båttypen 2-krona med båtar och instruktörer.
Om det är cirka 12 barn som är intresserade, vi får föräldrar
som ställer upp med arbetsplikt och tillräckligt med sponsorer,
så kommer det en bindande anmälan till våren.
Nu vill vi gärna ha in intresseanmälningar.
Kontakta Christer Danielsson: christer.danielsson@cede.nu
Datum för lägret: Dagläger 7-9 augusti 2020
Senaste dag för intresseanmälan: 29 februari 2020.

HUSBESKRIVNINGAR på www.ekolsund.se
På hemsidan finns Hus- och Platsbeskrivningar under
- Om Ekolsund
Vill man uppdatera sina uppgifter, lägga till intressant information eller har en
fastighet som inte är med i husbeskrivningarna, kontakta mig med text och bilder,
så går det att ordna!
Kontakta Åsa Stenberg: stenberg@ekolsund.se
POMPdeLUX Ekolsund Showroom
Barnkläder strl 80-164
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@pompdelux_ekolsund_enkoping,
@pompdeluxstockholm,@pompdeluxvasteras

Kommande evenemang i Ekolsund
VÅREN 2020

Skräpa Upp & Våffeldagen
Söndagen den 22 mars - Två vårtraditioner i en!
Klockan 10.00 möts vi vid busskuren med reflexvästar på. Vi plockar skräp längs vägen och gör Ekolsund redo
för våren. Skräpa Upp!
Klockan 14.00 är ni välkomna till Sjöängen för att fira Våffeldagen. Vi gräddar över öppen eld i gjutjärnslaggar.

Städdag & Bryggfix
Lördagen den 18 april kl 10
Städdag på Sjöängen. Ta gärna med krattor, grepar, sågar, skottkärror, sekatörer odyl. Vi tänkte snickra klart
vedförrådet, klyva ved och göra fint inför våren. Båtsektionen kommer att olja bryggorna. Byalaget bjuder på
grillad korv och dryck.

Bryggiläggning
Lördagen den 25 april kl 10
Båtsektionen lägger i bryggorna inför båtsäsongen.

Valborg på Sjöängen
Torsdagen den 30 april kl 19
Vi sjunger och skålar traditionsenligt in våren tillsammans! Vi tänder brasan om vädret tillåter.
Vi efterlyser brandvakter - Kan du ställa upp? Kontakta Clas Hådell!

Pubkväll Hammarsudd Lada
Lördagen den 16 maj kl 18
HTF Hammarsudds Tomtägareförening arrangerar pubkväll i ladan med hjärtlig Ekolsundsstämning!

Gökotta Ekbacken
Torsdagen den 21 maj kl 07
Vi träffas på Hammars Gård och tar oss gemensamt till Ekbacken för att njuta av morgonen och lyssna på göken!
Ta med kaffekorg och kläder efter väder.

Föreningen Ekolsunds Byalag ger ut denna oregelbundet utkommande skrift, ”Ekolsundsbladet” för att
sprida information om vad som är på gång. Ekolsundsbladet ges ut i papperformat ca 1 ggr per år,
resterande nummer skickas ut per e-post. För att få del av e-postutskicken måste ni meddela er adress till
ekolsundsbladet@gmail.com, så lägger vi till er i distributionslistan.
Bike Sweden - din researrangör för cykelresor i
Skandinavien och Europa!

Vi erbjuder cykelresepaket - välj mellan fler än
200 olika cykelresor
Hammarsgårdsvägen 5 - Ekolsund - Telefon: +46 (0)8 5252 7000
www.bikesweden.se - @bikesweden

För att bli medlem i föreningen:
erfordras att ni är barnfamilj med geografisk
anknytning till Ekolsund
betalar in medlemsavgift om 500 kr (300 för
första året) per familj på bankgiro 5731-207
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