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Ekolsund ihågkommet i kungliga kretsar
Vilka diskussioner det blev kring kronprinsessans val av namn
till den nya tronarvingen! Självklart val, tycker vi Ekolsundare!
Estelle är ett namn som funnits i Bernadotte-släkten men som
också har koppling till Ekolsund. Estelle var gift med greve
Folke Bernadotte som var med och ledde befriandet av 30 000
koncentrationslägerfångar under slutet av andra världskriget.
De var också ägare till Ekolsdal, huset som låg vackert mitt
emellan de nuvarande motorvägsbroarna. Estelle var mor till
läkaren Folke Bernadotte af Wisborg som tillsammans med sin
hustru Christine hade kvar Ekolsdal tills huset revs i samband
med motorvägsbygget.
En kunglig hyllning till Ekolsund!

Ekolsundsbladet & webben
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VÅFFELDAG PÅ SJÖÄNGEN

Byalagets styrelse

Söndagen 25 mars kl 1300

Ordförande
Wendelin Mûller-Wille 0171-473010
wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
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0171-473247

0171-473201

Ledamot
Jennie Leidebrant
0171-473222
jennie.leidebrant@hotmail.com
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com
Suppleant
Ulf Ingelson
0171-473016
ulfingelson@hotmail.com

Våfflorna gräddar vi traditionsenligt
över öppen eld i gjutjärnslaggar. Byalaget bjuder på våfflor med sylt och grädde. Medtag egen dryck!
Varmt välkomna!

Sommartid börjar 25 mars
Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen
i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid. Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober.
Tiden anges då som klockan 02.00
normaltid.

Suppleant
Göran Östergren
070-6698298
goran.ostergren@gmail.com

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se
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Föreningen genomförde årsmöte i mitten av februari.
Från verksamhetsberättelsen går det att läsa bland annat:
”Barnaktiviteter under 2011
Under 2011 har tre aktiviteter genomförts. Den första genom en tur i skog och natur med Kerstin
Lundin, där 12 barn hade möjlighet att följa med. Det bakades stekpannebröd i naturen och guidades
i vad skogen har att erbjuda.
Den andra aktiviteten bestod av att bli ”Prinsessa och prins för en dag på Ekolsunds Slott”. Alla barn
(och så gott som alla föräldrar) var utklädda till prins, prinsessa, riddare eller liknande. Det blev
lunch på vita dukar och med kandelabrar, ponnyridning, lekar samt rundvisning inne i slottet. Vid
det tillfället kunde 13 barn medverka.
Tredje aktiviteten bestod av barnteater hos Tant Klavér vid Skanstull. Transporten dit skedde
gemensamt med pendeltåg från Bålsta. Det blev lunch före teatern som föreningen bjöd barnen på.
Därefter sågs Tant Klavérs Julspel. Vid denna aktivitet medverkade 15 barn.
Medlemmar
Antalet medlemsfamiljer uppgår för närvarande till 12. Sammantaget är 17 barn medlemmar, vilket
är en ökning med två sedan föregående verksamhetsår. Huvuddelen av barnen är i åldern 2-7 år.”
Föreningens syfte och ändamål är att erbjuda barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser. Ändamålet är att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla:
i samverkan med förskoleverksamheten i Ekolsund
i samverkan med föreningslivet i Ekolsund
som komplement till barnverksamhet

Nu är det dags, för gamla och nya medlemmar, att betala medlemsavgift för 2012.
För att bli medlem i föreningen:
erfordras att ni är barnfamilj med geografisk anknytning till Ekolsund
betalar in medlemsavgift om 500 kr per familj på bankgiro 5731-2076
Ett medlemskap erhålls per familj oberoende antal barn. Stadgar, mötesprotokoll och sponsorprogram finns på www.ekolsund.se - under fliken ”id f. f barnaktiviteter” Föreningen planerar
och genomför cirka tre aktiviteter per år
Vid frågor, kontakta någon i styrelsen:
Christer Danielsson,
christer.danielsson@cede.nu, 0709-147058
Malin Aarnio, info@skeppartorp.se, 073-6356739
Susanne Fridh, sanne.fridh@telia.com, 070-2134065
Jack Johnson, jjohnson@outdoorstudio.net, 070-2587188
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VALBORGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN
Måndag 30/4 kl 18.30
Välkommen till Sjöängen för lite mingel med bubbel!
Vi sjunger som vanligt in våren tillsammans och tänder därefter brasan.
Välkomna!

KVISTAR OCH RIS TILL MAJBRASAN
Kvistar, ris och brännbart trädgårdsavfall får läggas på platsen för
majbrasan på Sjöängen under tidsperioden 1 april till 30 april.

GÖKOTTA PÅ EKBACKEN
Torsdag 17 maj kl 07.00
Har ni inte varit med innan, så boka nu in det i kalendern. Aktiviteten passar
alla åldrar, såväl barn med mycket spring i benen som gamla trötta ben.
Vi träffas på Hammarsgårds loge och tar oss gemensamt till Ekbacken för att
njuta av morgonen och lyssna på göken!
Ta med kaffekorg, kanske sill & nubbe, och varma kläder!
Välkomna!
BÅTSEKTIONEN
Söndag den 29/4 är det dags för BRYGGFIX. Bryggorna ses över efter vintern och vi
grillar korv! Välkomna!
Båtsektionen kommer att ha ÅRSMÖTE söndag 20/5 kl 1100 på Sjöängen. Kallelse och
agenda skickas ut till medlemmarna.
Ekolsunds Byalag finns på Facebook.
Finns du också där och vill ha löpande information om vad som händer? Gå in på
sidan och bli vän, gilla eller bara läs om
vad som är på gång.
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HEMBYGDSFÖRENINGENS AKTIVITETER VÅREN 2012
Söndagen den 18 mars kl. 15.00
Årsmöte på Husby-Sjutolftsgården
ENA Bugg & Swing uppträder
Årsmötesförhandlingar
Kaffe och smörgås serveras
VÄLKOMMNA!
Lördagen den 14 april kl. 11.00
Kårsta gård. Vi besöker en bondgård med modern drift av mjölkkor. Kaffe och
smörgås (45:-kan beställas genom att anmäla sitt deltagande till Rosa Östh
(472023), Wendelin Müller-Wille (473010).
Söndagen den 13 maj kl. 11.00
Hjälstaviken. Åktur med skrinda från Husby-Sjutolftsgården. Kungsängsliljorna
beskådas och så går vi en tipsrunda. Ta med kaffekorg!
Fredagen den 22 juni kl. 13.00
Midsommarfirande vid Husby-Sjutolftsgården. Resning och dans kring majstången,
åktur i lövad skrinda, kaffe och saft i gröngräset. Ett samarr. med Centerkvinnorna.

RAPPORT FRÅN STÄMSVIK
Våra grannar på Stämsvik arbetar också med frågan om buller från E18 och har haft ett
medborgarförslag på kommunfullmätiges sammanträde. Gå gärna in på deras hemsida
http://www.stamsvik.com/tomtforening/aktuellt.htm för att se vad som hänt med ärendet.
Bålsta kommun har även beslutat att räddningsvägen/gångvägen på gamla banvallen ska
göras iordning under våren. Bålsta kommunpolitiker kommer också att vara i kontakt med
Enköpings kommun gällande banvallen.

Mailutskick?
Vill du ha Ekolsundsbladet direkt till din e-post?
Anmäl din adress till patrik @ekolsund.se
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