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I det här numret: 

Välkomna till den traditionsenliga julmarkna-

den på Hammars Gård  

Lördagen den 11 december kl. 11.00-14.00 är det hantverks-

marknad i ladan på Hammars Gård. Kärvar, kransar, kakor 

och andra ting finns till försäljning på knallarnas bord.  

Varm viltgryta och rykande het glögg finns till försäljning, 

hela behållningen går oavkortat till fortsatta trivselhöjande 

projekt på Sjöängen”  

Välkomna till en stämningsfull marknad!  

Traditionell julmarknad på 

Hammars Gård, 11 december 

Nr 12 - 2010 
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Vill du ha söndagstidning? 
På byalagets årsmöte kom frågan om söndagstidning upp. Många Ekolsundsbor avstår idag 

från att prenumerera på morgontidning, för att söndagstidningen inte delas ut på söndagar.  

 Är du en av dem? Eller prenumererar du på en tidning med vill ha söndagstidningen utde-

lad på söndagen? Vill du ha Svenskan, DN, UNT spelar ingen roll då tidningarna samdis-

tribueras.  

Din anmälan är inte bindande utan behövs för att vi ska få en korrekt uppfattning om hur 

många prenumeranter som kan vara intresserade vid förhandling mer distributören. 

Tack för ditt svar.  

 

Ja, vi är intresserade av prenumeration om söndagstidningen delas ut söndag morgon./ Vi 

prenumererar redan idag men vill gärna ha söndagstidningen på söndag morgon. 

 

Namn: ____________________________________________________ 

 

Svar skickas per e-mail till britta@ekolsund.se eller läggas i brevlådan, Göransson på Ham-

mars Gård.  
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KALENDARIUM  

December 

Fr 10  Nobeldagen 

Lö 11  Julmarknad på  

 Hammars Gård  

Sö 12  3:e advent 

Må 13  Luciadagen 

On 15  bokbussen 

Sö 19  4:e advent, mässa i Husby- 

 Sjutolfts kyrka kl 14  

On 22  Vintersolståndet 

To 23  Drottningens födelse dag 

Lö 25  Juldagen, Julotta i Husby-

 Sjutolfts kyrka kl 7.00 

Januari 

Lö 1  Nyårsdagen    

Ekolsundsbladet vill tacka alla         
sponsorer, medlemmar och läsare för 

det gångna året och önska Er alla  

en fröjdefull jul!  

Mailutskick?  

Vill du ha Ekol-

sundsbladet direkt 

till din e-post? An-

mäl din adress till 

patrik@ekolsund.se  


