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Hembydsföreningen

Föreningen för Aktiviteter i
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Arbetsgrupp Väg & Hastigheten

N o v e m b er - D e c e m be r

Ekolsunds Byalaget 50 år 2023
Ekolsunds Byalag fyller 50 år nästa år 2023 och vi vill sätta guldkant
på nästa års aktiviteter och årsmöten under 2023.
Historia Föreningen Ekolsunds Byalag (bildades 1973)
En sammankomst för bildande av förening i Ekolsund skedde
söndagen den 2 december 1973 i villa Björkdungen f.d. handelsboden.
Nästa möte 9 december 1973 förklarades föreningen bildad.

Föreningen Ekolsunds Byalag Syfte
Föreningens syfte är att främja och värna om medlemmarnas
gemenskap och boendemiljö i Ekolsund med närområden.

LivBojar
Ekolsundsbroarna E18

Byalagets styrelse
Ordförande
Patrik Eklund
070-3483839
patrik.eklund@ekolsund.se

Sekreterare & www.ekolsund.se
Åsa Stenberg
070-5754151
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Anna Robertsson Hallberg
anna6862@live.com
Ledamot
Frank Somers,
franciscus.somers@gmail.com
Hamnkapten
Ute Omnell
073-0252418
hamnkapten@ekolsund.se
Suppleant
Helén Sjögren,
helsjog@gmail.com
Suppleant
Lena Östeman,
070-2922740
rutekolsund@gmail.com

Ekolsundsbladet
Under nästa år 2023 så kommer Ekolsunds byalag ändra formen av
Ekolsundsbladet till ett Ekolsundsbladet med bara Informationsblad
över Ekolsunds byalags aktiviteter. Idag så ligger de flesta aktiviteter
på olika sociala media och byalaget har sedan många år haft en föreningssida på Facebook ”Föreningen Ekolsunds Byalag” där alla aktiviteter och evenemang som anordnas publiceras men vi kommer försöka att
gå ut med ett eller två Ekolsundsblad per år efter behov.

Adventsmingel på Sjöängen (OBS ny dag)
Fredagen den 2 December Från kl-18.00 på Sjöängen
Byalaget anordnar ADVENTSMINGEL och
mys på Sjöängen Kom och mingla med alla
fina grannar!
Hör av er om ni vill vara knallar, Man får
själv ta med sig bord eller vad man behöver,
platsen är utomhus, vid vindskyddet. Ingen
kostnad.

Föreningen Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Bankgiro 5452-6645 eller Swish 123 205 64 2
www.ekolsund.se
Facebook ”Föreningen Ekolsunds Byalag”
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AfterWork på Ekolsunds Slotts Wärdshus
Ekolsunds Byalags AW (AfterWork) på Ekolsunds Slotts Wärdshus
Fredag den 18 November kl. 17.00 - 23.00
Kom & umgås med dina grannar i Ekolsund, Vi är välkomna till Wärdshuset på AfterWork den
18/11 2022, kl. 17-23. Wärdshuset erbjuder drycker av olika slag, alkoholfritt eller med alkohol,
snacks, nötter, chips. Charkbricka kommer också att finnas för 95 kr/p.
Skriv gärna en rad i eventet på Ekolsunds byalagets Facebook sida om ni tänker komma, så
kanske några kan samåka, samgå och/eller samcykla dit. Då kan vi också informera Wärdshuset
om ungefärligt antal personer som tänker komma.

Julmiddag på Ekolsunds Slott & Wärdshus 2022
Den 26 november, 3 december, 10 december, serveras julmiddag på Wärdshuset.
Marschaller framför Wärdshuset som hälsar er välkomna in i värmen.
I källarvalv serveras ni glögg och pepparkaka klockan 17:00
Wärdshuset är vackert juldekorerat och granarna är klassiskt klädda.
I skenet av stearinljus i matsalarna serveras ni sedan aftonens femrätters julinspirerande middag
klockan 18:00
Femrätters middag, med smaker som hör julen till.
*Julens bröd, julskinka från Nibble gård & senap
*Tre varianter på sill serveras med potatis
*Lättgravad lax med hovmästarsås smaksatt med espresso, fänkålscurdite´ & dill.
*Enbär & timjanmarinerad kronhjort från Ekolsund gräddkoktgrönkål & janssonspotatiskaka
*Ost från Skogsbacken serveras med fröknäcke & fikonmarmelad
*Crème Brūlée serveras med säsongens bär

795kr/pp
Boka via www.ekolsundsslott.se eller ring Telefon: 0171-47 22 00
Varmt välkomna!
Pillans Träning
-Fredagsfys innan Byalagets fredagsmys" om du vill.
Pernilla har ett pass på fredag 16.15-17.15
Träna med Pernilla Forslund, hon håller b.la. till på Ekolsunds Slott.
https://pillanstraning.se/
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Husby-Sjutolfts Hembygdsföreningen
- En förening för dig som är intresserad av din hembygdAdventskaffe med julsång
Söndagen 27 November kl 14.00 Husby-Sjutolftsgården.
Hembygdsföreningen bjuder medlemmarna på kaffe och hembakt
bröd. Maria Bendz leder gästerna genom våra kära julsånger. Gratis för
Hembygdsföreningen medlemmar övriga 50 kronor
Julgransplundring
Söndagen 15 Januari 2023 kl 13.00 Husby-Sjutolftsgården
Hembygdsföreningen ordnar dans runt julgranen, Kaffe och saft serveras och tomten kommer med
godispåsar. Mera information : Elisabet 070-8310381
Husby-Sjutolfts Hembygdsföreningen finns på Facebook och på hembygd.se/husby-sjutolft
Föreningen för Aktiviteter – Ekolsund (tidigare Föreningen för Barnaktiviteter i Ekolsund)
Föreningen för Aktiviteter – Ekolsund har på senaste årsmöte beslutat att utvidga verksamheten
med ett Aktivitetscenter i Ekolsund. Syftet är att öka den lokala samverkan och engagemanget
mellan boende. Målet är att aktivera, inkludera och stimulera boende i alla åldrar men även öka
det sociala utbytet över alla åldersgränser, varför föreningen valt att utvidga dess målgrupper till
ungdomar, vuxna och pensionärer utöver barn.
Vilka aktiviteter ska Ekolsunds Aktivitetscenter innehålla?
Gå inpå föreningens Facebook sida ”Ideella föreningen för aktiviteter i
Ekolsund” ta del av hela informations PDFen och preliminära planskissen över tänkta Aktivitetscentret och svara på enkäten (före den 20
november) som även har delats ut i brev lådorna till alla fastigheter i
Ekolsunds by och Hammarsudd.

Kallelse till informationsmöte om Aktivitetscenter i Ekolsund.
Söndagen 4 December kl 17.00 Förskolan Paletten Strömsäng.
Föreningen för Aktiviteter styrelse sammanställer svaren från
enkäterna och kallar till ett informationsmöte för att redovisa
resultatet av enkäten och diskutera idéer, synpunkterna som
framkommit i enkäten och svara på frågor.

Styrelsen i Föreningen för Aktiviteter i Ekolsund.
Christer Danielsson - ordförande,
christer.danielsson@cede.nu 0709-147058
Thomas Jansen - kassör
Inna Jansen - ledamot
Susanne Karlsson Melin - adjungerande ledamot
Christer Lindbäck - adjungerande ledamot
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Arbetsgrupp Väg & Hastigheten på vägarna genom Ekolsunds by
Under Byalagets årsmöte bildades en ny arbetsgrupp som
ska fortsätta arbetet kring hastighet, säkerhet, vägarnas
skick och skötsel, skyltning genom Ekolsunds by.
Har ni idéer eller förslag på hur vi kan få fler att sakta ner
farten eller vill ni kanske vara med i arbetsgruppen?
Kontakta Ingrid Franck, iekfranck@gmail.com eller
Minette Rogner, minetterogner@outlook.com ,
073-5757638.

REFLEXER HJÄLPER DIG ATT SYNAS!

Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger
större i mörker än vid dagsljus. Med reflexer syns du på
125 meters håll från en bil med halvljus. Utan reflexer är
sträckan 20 till 30 meter. Använd Reflex
.
LivBojar räddar liv
Under Byalagets årsmöte kom en förfrågan om att se över
Livbojarna runt om i byn från Båtsektionen i byalaget.
Byalagets Styrelsen har beställt nya livbojar då de gamla
livbojarna från 2006 har nu gjort sitt och kommer att
bytas ut under vecka 47
Om livbojen
Trygg-Hansa skänker livbojarna, som sedan ägs och förvaltas av de båtklubbar och stugföreningar som beställt
dem för att öka säkerheten. Livbojarna sattes upp för
första gången 1954 och sedan dess har Trygg-Hansa gett
bort mer än 250 000 stycken. I dag finns 80 000 livbojar
runt om i Sverige vid stränder, vattendrag, båtklubbar
etc. Trygg-Hansas livbojar räddar livet på i snitt 14 personer om året.

POMPdeLUX Ekolsund showroom
- danska barnkläder strl 80-164 Ekolsundsvägen 42,
aast@pompdelux.com, 0705-754151,
Homeshopping i hela Mälardalen Åsa Stenberg
@pompdeluxekolsundenkoping,
@pompdeluxstockholm
@pompdeluxvasteras,
@pompdeluxuppland
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Bullergruppen
Trafikverket informerar angende de slitna och
slamrande broskarvarna på Ekolsundsbroarna E18.
Trafikverket har varit ute och undersökt Ekolsunds
broarna på E18 och konstaterat att fogarna mellan
bron och landfästet är i dåligt skick och behöver
åtgärdas. Arbetet med broskarvarna planerat att
starta vecka 46 och pågå fram till jul.

Ekolsunds byalag
vill tacka alla sponsorer,
medlemmar för det
gångna året och önska
Er alla en fröjdefull jul!
och Gott Nytt år
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
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