Ekolsundsbladet Nr 1-2022
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.
Båtsektionen i Ekolsunds Byalag
För att bli medlem i båtsektionen krävs också medlemskap i Ekolsunds Byalag.
För mer info och ansökan, kontakta hamnkaptenen.
Strandplats 250 kr/år, Bryggplats 500 kr/år, Inträdesavgift 2000 kr
Rampavgift icke medlem 500 kr/år, Rampavgift medlem 250 kr/år

Till alla nyinflyttade säger vi - varmt välkomna till Byalaget, bli medlem och ta
del av alla våra aktiviteter. Vi har denna vår satsat på att kunna genomföra våra
medlemsaktiviteter och hoppas att vi alla nu får ses och umgås mer både på
Sjöängen och i våra fina omgivningar runtomkring Ekolsund!

Aktiviteter
Alla aktiviteter finns löpande som evenemang på Facebook, Föreningen Ekolsunds
Byalag, @ekolsundsbyalag. Ekolsundsbladet utkommer oregelbundet, 1-2 ggr/år,
så håll utkik på FB för att kunna ta del av alla aktiviteter som sker löpande under
året. Där finns också andra trevliga tips på aktiviteter och evenemang vårt
närområde, medlemsinlägg mm. Gå gärna in och följ sidan!

Tippning av trädgårdsavfall
På Sjöängen är det tillåtet att tippa trädgårdsavfall, som grenar,
kvistar, ris etc på platsen för Valborgsbrasan mellan den 14-18 april.
Se Skyltning på platsen.

Vårstädning på Sjöängen
Vi gör fint inför valborg. 24 april. Tid: kl 9-ca kl 11.
Arbete fördelas på plats. Klippning, krattning mm.
Ta med krattor, sekatörer, skottkärror, handskar etc

Båtsektionen
Båtsektionens medlemmar har arbetsdag 30/4 kl 10.
Bryggiläggningen är planerad till 8/5 kl 10.
Har ni frågor,kontakta hamnkapten Ute Omnell.

Valborgsmässoafton
Vi sjunger och skålar traditionsenligt in våren
tillsammans på Sjöängen. Kom och mingla från 19.
Brasan tänds ca kl 19.30
POMPdeLUX Ekolsund Showroom -kom gärna!

Tel: 0171-237 00
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SS22 kollektionen finns på Ekolsundsvägen 42, från 3/3 till
1/5. Kom förbi och titta, prova o shoppa!
070-5754151, aast@pompdelux.com
@pompdeluxekolsundenkoping, @pompdeluxstockholm,
@pompdeluxvasteras, @pompdeluxuppladn
- Kvalitetsbarnkläder strl 80-164 -

Gökotta på Ekbacken
Kristi Himmelfärds dag den 26/5 kl 7 samlas vi på Hammars Gårds ladugårdsbacke
och promenererar gemensamt till Ekbacken. Ta med picknickkorg, så äter vi frukost,
umgås och lyssnar på göken. Ruth o Gunnar hjälper oss med identifiering av växter
och småkryp.

Loppis & Nationaldagsfirande på Sjöängen den 6/6
För anmälan till loppis eller tårtbagare, maila info@ekolsund..se

Kl 11-15 Loppis

Kl 15 Nationaldagsfirande Byalaget

Välkommen att sälja och köpa på Loppis.
Ta med eget bord och/eller tält vid behov eller sälj ur
bakluckan eller från släpet.
En loppisplats kostar 50 kr.
Det kommer att finnas förfriskningar och fika att köpa

Vi hissar svenska flaggan,
sjunger nationalsången
och äter tårta.

Tipsa gärna vidare så att vi blir många knallar!

Vi söker frivilliga tårtbagare och
några som vill hjälpa till med
firandet!

Pubkvällar i Ladan hos Hammarsudd HTF
Varmt välkomna till Ladan på pubkväll, hälsar våra grannar i
Hammarsudds HTF. Den 15/5 och 20/8 kl 18-23 är det planerat
pubkvällar igen! Se Hammarsudd HTF facebooksida för info.

Fiber
IP Only har informerat alla hushåll om att de övertagit Telenors fiberkabel i
Ekolsund. Brevet finns upplagt på https://ekolsund.se/fiberprojekt-ekolsund/
Kontaktpersonen hos IP only har gjort inlägg på vår facebooksida,
@ekolsundsbyalagdär ni kan läsa mer och ta kontakt om ni vill ansluta
er fastighet. Kontaktuppgifter: Simon Agi, 073-5257948

-

Active Scandinavia - din researrangör för aktiva

reseupplevelser i Skandinavien och Europa!

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

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 eller
avanmäla er från utskicken, måste ni meddela er adress till ekolsundsbladet@gmail.com, så lägger vi till er i distributionslistan.
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