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INVIGNING AV NYA BUSSKUREN 

 

 Nu ska skolbarnen som åker buss från 

ändhållplatsen slippa stå i regn och rusk 

och vänta på bussen. Nya busskuren kommer på plats 

under nästa vecka, det vill vi förstås uppmärksamma;  

Välkomna till invigningen av  

nya busskuren,  

lördag 19 oktober kl 14.30 

 

Stort tack till er alla som varit med och 

snickrat,  

planerat, kört grus, bistått med material, 

arbetskraft och på annat sätt hjälp till att 

genomföra projektet.  

Ni vet vilka ni är, ingen nämnd, ingen glömd!     

Mälarvatten informerar;  
(Mälarvatten är en förening som tillhanda håller sjövatten för 

fastighetsägare i Ekolsund )  

Mälarvattnet stängs av den 13 oktober kl.12.00. 
Alla som har Mälarvattnet kan öppna sina kranar efter kl.13 så 

att systemet lättare kan tömmas och därmed minska frys risken. 

Vid eventuella frågor kontakta Lars-Ove Eklöf 0171-473 042 eller 

Mats Omnell  0171-473 213 
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EKOLSUNDS ARKIVET— Jubileum Byalaget 40år 

Arbetet med en jubileumsskrift som dokumenterar Byalagets inverkan, påver-

kan, glädje och tillkortakommanden under 40 år skall komma igång – och för 

detta  

Oavsett Ert eventuella deltagande eller ej emotser vi med tacksamhet varje till-

skott till arbetsmaterialet vilket skall komma att redigeras. 

På ren svenska :   Har Ni någonting  i form av - tidningsartiklar, fotografier, 

andra ”bilder”, texter e.dyl.. slå oss en signal – vi kommer och hämtar det eller 

lämna in det till Christer på Ekolsundsvägen 11. 

Allt material kommer givetvis att returneras efter avslutad redigering – det 

material vi kommer att ”nyttja” fotokopieras. 

Christer Lindbäck  0708-374460 eller Susanne Fridh 0702-134065 

   Hembygdspub, 16 oktober, 19:00  

        i Husby-Sjutolftgården!!! 
 

16 oktober, 19:00 är det dags för nästa 

hembygdspub! 

 

Denna gång serveras varm gryta med bröd (vegetariskt alternativ) 

30 kr. Kort presentation av inbjuden gäst. Vi vill också ta chansen 

att diskutera uppstart av nya projekt i trakten. Mer info ang gäst 

och förslag på projekt inom kort. Välkommen med egna förslag och 

initiativ! 

 

Bindande anmälan senast 11/10 på facebook eller sms till 070-

5854533. Obs glöm ej ange namn på samtliga. Endast medlemmar. 

           Medlemskap kan lösas i dörren, 80 kr.  

       Höstmöte i Hembygsföreningen,           

 13 november, kl 19 i Husby-Sjutolftsgården 

 

Höstmöte med 10-årsbuffé. ”Hur går vi vidare?” Vi får diskutera 

vad/om/hur vi fortsätter de följande 10 åren.  
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Medlemsavgift 2013/2014 

Medlemsavgiften till Föreningen Ekolsunds Byalag är 200 kr per hushåll och 

år. Betalningen sätts in på Byalagets plusgirokonto 729761-7, kom ihåg att 

ange avsändare. 

 

HÖSTENS AKTIVITETER  

Höststädning samt bryggupptagning på Sjöängen 

Tid: 27 oktober kl 10.30 

Plats: Sjöängen.  

Vinprovning 

Tid; Lördag 9 november, kl 17.00  

Plats: meddelas senare 

Vi provar Cabernet Sauvignon från olika delar av världen. Anmälan till Katja. 

Julmarknad 
Välkomna till stämningsfull julmarknad på Hammars gård 

Tid: Lördag 7 december kl 11.00—14.00 

Plats: Hammarsgård  

Serverings-, städ- och diskpersonal sökes omgående! 
Är du en positiv och självgående person som gillar ordning och reda? 

Då kanske det är du som vill jobba i ett glatt team på Ekolunds slott och 

Wärdshus.  

Vår verksamhet växer och vi behöver snabbt bli fler. Arbetet är schema-

lagt kan även passa dig som tycker att deltid passar bäst. Även arbete 

helger förekommer. Kanske ä du lite äldre eller en ung kille/tjej som vill jobba med hotell och 

restaurang. Ekolsunds slott och Wärdshus är en historisk miljö. Med dess arboretum är slot-

tet unikt. Här finns goda förutsättningar för den ambitiöse till att utvecklas inom restau-

rang. Välkommen med mail eller ring: 

Lee Cassö, Källarmästare 

0735- 41 43 31 

lee@ekolsundsslott.se  

mailto:lee@ekolsundsslott.se

