Ekolsundsbladet Nr 1-2021

Oregelbundet utkommande information från Föreningen Ekolsunds Byalag

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift
200kr/år/familj
Bankgiro 5452-6645
Swish 123 205 64 22

MEDLEMSAVGIFTER
Vårt verksamhetsår är 1 juli - 30 juni. Avgiften är 200kr/år/familj.
Medlemsavgiften bekostar bl.a.: Arrendet, gräsklippningen och underhåll av vårt fina vindskydd på Sjöängen, sand
till stranden, webhotell till vår hemsida, utskrift av Ekolsundsbladet, fika & korv till alla städdagar, aktiviteter för barn
& vuxna mm.

Till alla nyinflyttade säger vi - varmt välkomna till Byalaget, bli medlem och ta del av alla våra
aktiviteter.
Har du frågor angående ditt medlemskap eller är osäker på om du betalat? Kontakta kassör Ulf Åsing, så hjälper
han dig. (Se kontaktuppg. t.v.)

Ris & Kvistar
STYRELSE 20/21
Ordförande
Clas Hådell 070-4654127
clas.hadell@gmail.com
Sekreterare
Åsa Stenberg 070-5754151
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Ulf Åsing 073-5393882
ulfasi@live.se
Ledamot/Hamnkapten
Dennis Jansén 076-5176200
dennis@ekolsund.se
Ledamot
Elisabeth Holmdahl
alvch1 @ hotmail.com
Suppleanter
Helén Sjögren
helsjog@gmail.com
Lena Östeman 070-2922740
rutekolsund@gmail.com

info@ekolsund.se
www.ekolsund.se
Följ oss gärna på Facebook
@ekolsundsbyalag för att
se alla aktiviteter

Ingen insamling av ris & kvistar kommer att ske i år på Sjöängen, då vi inte kan
genomföra Valborgsfirande och brasan.
Ingen tippning på Sjöängen i år alltså! Tack!

Städdag & Bryggiläggning
Söndagen den 25 april kl 9
Städdag på Sjöängen.
Ta gärna med krattor, grepar, sågar, skottkärror, sekatörer odyl.
Vi tänkte göra fint på stranden, grönytorna och röja upp runt vindskyddet inför
våren och anordnar en mindre städdag. Medtag egen dryck/fika. Vi delar upp oss
och håller avstånd.
Båtsektionen lägger i bryggorna inför båtsäsongen.

Skräpa Upp Ekolsund
Fredagen den 30 april kl 11 till ca kl 13
genomför vi traditionsenlig Skräpa Upp Dag i Ekolsund. Samling kl 11 vid
busskuren.
Vi delar upp oss i mindre grupper och sprider ut oss för att täcka olika vägar och
områden.
Avslutning ca kl 13 då små Planetskötare får diplom och glass efteråt.
Anmäl att ni kommer till stenberg@ekolsund.se eller i eventet som finns på
Facebook så att vi kan planera diplom och glass.
POMPdeLUX Ekolsund Showroom -kom gärna!

https://www.brabil.se/
Tel: 0171-237 00
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SS21 kollektionen 11/3 - 9/5 2021 finns på Ekolsundsvägen 42
OBS! ÖPPET HUS EKOLSUNDS SLOTTS WÄRDSHUS
Den 2 maj 2021 kl 11-17
070-5754151, aast@pompdelux.com
@pompdeluxekolsundenkoping, @pompdeluxstockholm,
@pompdeluxvasteras - Kvalitetsbarnkläder strl 80-164

Lågtrycksavlopp
En broschyr framtagen av Enköpings kommun gällande skötsel,ansvar och

felanmälan är nu publicerad på Ekolsunds Byalags hemsida.
Berör de fastigheter som har LTA-anläggning.
Numret till felanmälan om du får problem med din LTA-pump
är 0171-62 98 30
Broschyren mailas ut tillsammans med detta Ekolsundsblad.
Den är också publicerad på www.ekolsund.se under - Ekolsunds Byalag Lågtrycksavlopp Ekolsund

Arbetsgrupp Fiber
De fastighetsägare som i dagsläget inte har, men skulle vilja installera fiber
framöver, i får gärna ta kontakt med Stefan Nyblad i arbetsgruppen Fiber.
Stefan samlar in intresseanmälningar och hoppas kunna hjälpa till att få igång en dialog med fiberleverantörer
igen. Många nya hus har byggts och en hel del in- och utflyttning har skett sedan förra omgången med
fiberinstallationer.
Kontakta Stefan för intresseanmälan och mer information: stefan.nyblad@gmail.com, 0704-445045

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, hör av dig med text och bilder, så går det att ordna!
Kontakt: stenberg@ekolsund.se

FOTVILA AB
⧫ Medicinsk Fotvård ⧫
Fotvård - Underbensmassage
Fotvård som friskvård
Även Hembesök

Active Scandinavia - din researrangör för aktiva

Fotvårdsterapeuten är vaccinerad mot
covid-19 - Tidsbokning fr.om. 1/6 2021

reseupplevelser i Skandinavien och Europa!

Vi erbjuder cykelresepaket - välj mellan fler än

- Husby-Sjutolft Ekolsund 32 - Järnvägsgatan 48 Sundbyberg Marianne tel: 0704-975939 - marianne@fotvila.se - @fotvila

200 olika cykelresor
Hammarsgårdsvägen 5 - Ekolsund - Telefon: +46 (0)8 5252 7000
www.activescandinavia.com - @activescandinavia

-

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

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.
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