
Ekolsundsbladet nr 4/2014 

1 

Ekolsundsbladet 4-2014 

Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                      September  2014 

Svamputställning 

Städdag Sjöängen  
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Inbetalningskort  

Föreningar i Ekolsund 

Hastigheten på vägarna  
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Ordförande 
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Sekreterare 
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Clas Hådell                     070-4654127 

Clas.hadell@gmail.com 
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Mats Omnell                  0171-473213 

mats.omnell@telia.com 

Suppleant  

Elisabeth Ingelson          0171-473016 

elisabeth.ingelson@telia.com 

Suppleant  

Margareta Östergren      0762-294959 

margareta.frank.ostergren@gmail.com 

 
Ekolsundsbladet & webben 

Föreningen 

Ekolsunds Byalag 
Medlemsavgift 200 kr/år 

Plusgiro 729761-7 

www.ekolsund.se 

SVAMPUTSTÄLLNING 

Sjöängen, söndag 21 september kl 12.00 

Vill du lära dig mer om svampar? På söndag gör vi till-

sammans en svamputställning!  

Var och en går ut och plockar så många sorter som går 

att finna i skog och mark, vi samlas sedan på Sjöängen 

där Gunnar Sjödin och Ruth Hobro finns 

tillgängliga för att kategorisera våra 

svampfynd.  

Ta gärna med kaffekorg!  

VÄLKOMNA! 

 

HÖSTSTÄDDAG PÅ SJÖÄNGEN  

Söndag 26 oktober kl 10.30 

Vi träffas på Sjöängen och snyggar till inför vintern 

som vanligt. Ta med krattor, grepar, sågarskottkärror, 

sekatörer och annat ni tror kan komma till användning.  

Vi grillar korv i vanlig ordning.  

Välkomna!   
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Referat från ÅRSMÖTE Lördagen den 9 augusti 2014 

25 st medlemmar närvarade. 

Till mötets ordförande utsågs Wendelin Müller-Wille och till sekreterare  

Åsa Stenberg. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Karin Müller-Wille  

och Lena Tynnemark, som tillsammans med ordföranden och sekreterare skall  

justera dagens protokoll. 

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret med information om det gångna årets aktiviteter mm utdelades. 

Katja Eklund gick igenom det ekonomiska resultatet för året och stämman fick ta del av resultat- samt balans-

räkning för räkenskapsåret. 

Revisorerna redovisade sin Revisionsberättelse och sin granskning av underlagen som var i mycket god ordning 

och styrkta med korrekta verifikationer. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

Nya styrelsen består av:  

Ordförande Ingrid Franck, nyvald för en tid av 2 år 

Sekreterare Åsa Stenberg,  omvald för en tid av 2 år 

Kassör  Katja Eklund, 1 år kvar av mandatperioden 

Ledamot Clas Hådell,  fyllnadsval för en tid av 1 år 

Ledamot  Mats Omnell, Hamnkapten omvald för en tid av 2 år 

Suppleant  Elisabeth Ingelsson omvald för en tid av 1 år. 

Suppleant Margaretha Östergren omvald för en tid av 1 år. 

 

Hjärtligt tack säger vi till avgående ledamöterna Wendelin Müller-Wille och Umamas Khunbanthung-

Fungdahl! 

Föreningen har två revisorer, Ruth Hobro omvaldes  för en tid av 2 år, Rune Forsström, har 1 år kvar av man-

datperioden 

Revisorssuppleant Britta Göransson, 1 år kvar av perioden 

Valberedningen omvaldes för ytterligare en period och består av Kerstin Nyström, Carl Cassel samt Mia Lind-

bäck, av vilka den senare skall vara sammankallande. 

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 200 kr, som skall följa nästa verksamhetsår antogs. Avgift 

debiteras efter detta årsmöte, enligt stadgarna. Inbetalningskortet kommer att återfinnas i Ekolsundsbladet. 

 

Ett brev har inkommit från Margaretha Lagestrand, där hon tackar för Byalagets uppvaktning, med sorge-

krans och sista hälsningar, till Sören Blomquists begravning. 

Avtackning av avgående ordförande Wendelin Müller-Wille med blommor och bubbel från hela årsstämman! 

Tusen Tack för 8 års ordförandeskap! 

Avgående ordföranden överlämnade ordförandeklubban till tillträdande ordföranden. 

Efter mötet vidtog kräftor, drycker, grillat och kvällsbad i den ljumma sommarkvällen! 

Protokollet läggs upp i sin helhet på www.ekolsund.se 
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Notera redan nu in datumet 29 november i kalendern, då 

det blir glöggafton.  

Närmare detaljer meddelas senare! Välkomna!  

Med detta Ekolsundsblad skickar vi även med faktura för medlemsavgiften.  

Medlemsavgiften avser verksamhetsåret 2014/2015 och betalas in till  

Byalagets Plusgirokonto 729761-7. Har ni obetald båtavgift går det bra att slå ihop  

summorna på betalningen. 

Föreningar i Ekolsund 

Ekolsunds Byalag—främjar och värnar gemenskap och boende-

miljö i Ekolsund. Ordnar aktiviteter och olika sammankomster. 

Arrenderar och sköter om Sjöängen med bad– och båtbryggor.   

Ger ut ”Ekolsundsbladet” Ordförande Ingrid Franck,  
iefranck@gmail.com  

 

Mälarvatten—förser många fastigheter i Ekolsund med sjövatten från Mälaren under som-

marhalvåret.  

Ordförande Bo Sundin, bo.sundin@one.se  

Ideella föreningen för barnaktiviteter i Ekolsund—erbjuder barnen i Ekolsund aktiviteter 

och upplevelser för att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla. Ordförande Christer 

Danielsson, christer.danielsson@cede.nu  

Husby-Sjutolfts Hembygdsförening—Tar tillvara hembygdens miljö och dess kulturarv. or-

ganiserar studiecirklar och utflykter. Ordförande Elisabeth Söderlund, elisa-

beth.km.soderlund@telia.com  

HTF Hammarsudds Tomtägareförening & HSF—sammanslutning av tomtägare inom Ham-

marsudds fritidsområde. Ordförande Mats Hellberg, mats.hellberg@bredband.net  

Hammarsgårds—Ekolsunds vägsamfällighet  - Ordförande Abbe Nyström, info@bålstaport.se 

 

 

 

”Jazzoo” är Jazz för stora & små! Kommer igelkotten att ta sig över vägen? Blir spiggen upp-

äten av hajen? En lekfull och interaktiv upplevelse där varken musikerna, barnen eller dju-

ren vet hur det kommer att sluta. Föreställningen är från 4 år men utan övre gräns... 

Vi besöker även ”Rum för barn”, ett stort spännande bibliotek fullt av böcker och en bild-

verkstad där man kan måla och bygga i olika material.  

Vill ni följa med? Kontakta jack.johnson334@gmail.com, anmälningar senast 23/9   

mailto:bo.sundin@one.se
mailto:christer.danielsson@cede.nu
mailto:mats.hellberg@bredband.net
mailto:jack.johnson334@gmail.com
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Om en gående blir påkörd av en bil i 

50 km/tim motsvarar det ett fritt fall 

på 10 m. Chansen att överleva är mi-

nimal. 

Om hastigheten istället är 30 km/tim 

motsvarar det ett fall på  

3 m och chansen att överleva är stor. 

Därför bör hastighetsgränsen vara 30 

km/tim där blandtrafik förekommer. 

HASTIGHETEN PÅ VÄGARNA  

Vi i styrelsen diskuterar återkommande bekymret med  

hastigheten på vägarna i Ekolsund. 

Vi kommer återigen att göra skrivelse för att få ner  

hastighetsbegränsningen då många kör i  en fart som  

upplevs skrämmande ock alldeles hög för de som samsas om utrymmet på väg-

banorna; barn, cyklister och fotgängare.  

Har ni några förslag om hur vi gemensamt kan agera i frågan, kontakta gärna 

någon i styrelsen.  

 

De flesta av oss har flyttat till idyllen Ekolsund för att kunna njuta av naturen, 

lugnet och friheten. Låt våra barn också få uppleva det!  

 

    

Från www.NTF.se: 

”Barn har inte samma förutsättningar som vuxna i trafiken. De har inte färdig-

utvecklad syn och hörsel, de är impulsiva och saknar förmåga att bedöma om 

en plats är farlig eller inte. Under de senaste decennierna har antalet allvarli-

ga trafikolyckor med barn minskat, men det har skett till priset av minskad rö-

relsefrihet för barnen. Stress och oro för trafiken leder till att fler och fler för-

äldrar skjutsar sina barn till skolan och fritidsaktiviteter.” 


