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Innehåll i detta blad: 
Städdag  
Valborg 
Postort 
Märkning 
Fototävling 
Stadgarna 
Båt sektionen 
Hembygdsföreningen 
Nya medlemmar 
Gökotta 

 
Styrelsens ledamöter: 
Björn Jerneborg          473 111 
Ordförande 
 
Tina Öjdahl              542 84 
Sekreterare  
tina@tatag.se 
 
Patrik Eklund               473 201 
Kassör & Webb  
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
Joakim Länder  08-580 167 23      
Webb 
joakim.lander@ekolsund.se 
 
Robert Jeanson  08-256 697  
Båtsektionen             473 139  
robert.jeansen@ekolsund.se 
 
 
Hällby bygg Sven Larsson 
Ska du bygga nytt eller 
renovera? 
Kontakta Sven Larsson  
Tel: 070-6499697.  
Sven är en lokal hantverkare 
som utför allt från att bygga 
trappor till hela villor. 
Innehar F-skattsedel 

 

Städdag på Sjöängen 
Söndagen den 24 april 
Klockan 10.00 – 14.00 

 
Alla gamla och unga Ekolsundsbor är välkomna  

 
ta med verktyg, d.v.s. krattor. Spett, sekatörer, 

trimmer, skottkärror och annat du tror kan komma 
till användning 

  
Vi kommer att grilla korv  

 
 
 

 
 

Valborgsmässoafton 
Brasan på Sjöängen tänds klockan 19,30 

Vi sjunger som vanligt in våren 
 

På menyn: 
Glögg 
Saft 

Pepparkakor 
 

Alla är mycket välkomna 
 

 
 

Majbrasan/ Kvistar & ris 
kvistar/ris och brännbart trädgårdsavfall får läggas på platsen 
för Majbrasan nu under tidsperioden 1 april till 30 april.  
 



 

Postort Ekolsund 
Enköpingskommun har fått 
svar från Språk- och 
Folkminnesidtitutet i 
Uppsala samt har sänt 
ansökan till Posten.  
Posten säger att det kommer 
att fattas beslut senast juni 
2005, så den nygamla 
postorten kan tidigast börja 
användas under 2006. 
Obs! Om posten fattar rätt 
beslut.Obs! För mer info. se 
hemsidan. 
 
 
Märkning av värdesaker 
Grannsamverkan har tillgång 
till märkapparatur som kan 
lånas kostnadsfritt. Kontakta 
Sören på tel 0171-473 158. 
 
 
Fototävling. Bilder till 
kalender för 2006. 
Vi har gjort en kalender för 
2005 som finns att hämta 
ner från hemsidan. 
Till nästa års kalender 
behöver vi nya bilder och 
utlyser därför en fototävling. 
Målsättningen är att vi ska 
trycka kalendern och därför 
måste fotona vara digitala 
och minst 2 megapixel eller 
upplösningen 1024x768.  
Skicka in dina bilder med 
Ekolsundsmotiv till 
patrik.eklund@ekolsund.se 
senast 31 oktober 2005. 
Vinnarna belönas med fina 
priser. Bilderna kommer även 
att användas på 
www.ekolsund.se 
 
 
Extra stämman/Stadgarna 
Nya stadgarna antogs första 
gången på Ekolsundsbyalgs 
Extra stämma Söndagen den 
13 mars. 
 
 

Båt sektionen Våren 2005  
Söndagen 24 april kl.12.00 träffas Båt sektionen på Sjöängen 

och oljar in bryggorna och lagar det som behövs. 
 

Lördagen 30april (valborgsmässoafton) kl.12.00 lägger Båt 
sektionen i bryggorna.  

Vid förhinder så hör av er till Peter Söderstedt 0171-473103 
 
 
 
 

Husby-SjutolftsHembygdsföreningen 
(En förening för dig som är intresserad av din bygd) 

Du blir medlem i Husby-Sjutolfts Hembygdsförening genom 
att betala in årsavgiften 80:-/person på  

pg 20 31 69 – 8 
 

Följ med Hembygdsförening 
Lördagen den 16 april kl.13.00 har Hembygdsföreningen 

vandring i Parnassen under ledning av Joachim Tiefensee, som 
berättar "Parnassens historia" 

 
Lördagen den 21 maj har Hembygdsföreningen vandring vid 

Hjälstaviken under ledning av Gunnar Sjödin, 
som visar och berättar om djur och natur.  Närmare info i 

Enköpingsposten under rubriken klubb och Förening. 
 
 
 
 

Vi är idag 62st hushåll i Ekolsunds Byalag  
– Vill även Du bli medlem. 

Du blir medlem genom att betala in 200:- till postgirokonto 
729761-7. (Glöm inte att skriva ditt namn och adress.) 

För vidare information kontakta  
kassören, Patrik Eklund. 

 
 
 
 

Vill du följa med på GÖKOTTA ? 
Torsdagen den 5 maj (Kristi Himmelsfärdsdag) 

Träffs vi kl 7,00 vid Hammarsgårds lador. 
ta med kaffekorg ex.vis sill och nubbe och varma kläder 

 

 


