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VÅFFELFEST PÅ SJÖÄNGEN 

Söndag den 22 mars kl14.00 

Våfflorna gräddar vi traditionsenligt över öppen eld i gjut-

järnslaggar. Byalaget bjuder på våfflor med sylt och grädde.  

Medtag egen kaffetermos eller dryck. Varmt välkomna!  

STÄDDAG OCH BRYGGFIX PÅ SJÖÄNGEN 

Söndag den 26 april kl 11.00 

Vi träffas på Sjöängen och städar undan vintern och förbereder 

för sommaren. Ta med krattor, sekatörer, grepar, spadar, 

skottkärror och annat ni tror kan komma till användning.  

Båtsektionen förbereder bryggorna inför säsongen. Vi 

tänder grillen och bjuder som vanligt på korv och 

dryck. 

VÄLKOMNA!  

KVISTAR OCH RIS TILL MAJBRASAN  

På förekommen anledning är det begränsad  mängd kvistar och 

ris som får lämnas på Sjöängen. ENDAST kvistar, ris och bränn-

bart trädgårdsavfall i mindre mängd får läggas på platsen för 

majbrasan på Sjöängen under tidsperioden 20 april till 26 april. 

Övrig tid—INGEN TIPPNING TILLÅTEN 

Vid större mängder hänvisar vi till kommunens  

återvinningsanläggning.   

VINPROVNING  

Nu kör vi igång årets vinprovningar igen. Nästa kurstillfälle blir 

25 april och vi kommer att få prova viner från Tyskland.  

Är du intresserad av att vara med? Inga förkunskaper krävs, 

man går på de kurstillfällen som passar. Kostnad för 

vinprovning och mat/tilltugg ca 200 kr. Begränsat antal 

platser. Kontakta katja@ekolsund.se för mer info.  
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    SKRÄPA UPP EKOLSUND! 

Förra årets SKRÄPA UPP-kampanj blev en mycket uppskattad  

aktivitet och återkommer naturligtvis även i år!  

I början på maj ger vi oss ut längs vägarna och skräpar upp. Datum, starttid och sam-

lingsplats bekräftas senare.  

            GÖKOTTA PÅ EKBACKEN   

           Torsdag 14/5 kl 07.00  

Har ni inte varit med innan, så boka nu in det i kalendern. Vi träffas på Hammars-

gårds loge och tar oss gemensamt till Ekbacken för att njuta av morgonen och  

lyssna på göken!  

Ta med kaffekorg, kanske sill & nubbe, och varma kläder!  - VÄLKOMNA! 

VÄLKOMNA PÅ GEMENSAM  PUBKVÄLL 

HTF Hammarsudds Tomtägarförening / Ekolsunds Byalag samarrangerar -

PUBKVÄLL I LADAN på Hammarsudd  

Prel datum LÖRDAG 16/5 

Mer info kommer, håll utkik på anslagstavlorna!  VÄLKOMNA! 

GYMPA I HUSBY-SJUTOLFTSGÅRDEN 

Vi gympar på tisdagar 19:00. Några tisdagar är det yoga innan ordinarie gympapass vid 

18:15. För info om veckans program, gå med i Facebook gruppen ”Gympa i Husby-

Sjutolftgården”. 

Det är folk från bygden som håller i gympan som alla kan delta i man tränar efter egen för-

måga. Det kostar 40:- per gång el 500 per termin.  

FLER DATUM ATT REDAN NU SKRIVA IN I KALENDERN: 

TÄLTLÄGER på Sjöängen. Fantastiskt uppskattad aktivitet för hela familjen. Preliminärt datum 

för årets läger är 18/7.  

ÅRSMÖTE i föreningen Ekolsunds Byalag är bestämt till lördagen 8 augusti. Efter ordinarie års-

mötesförhandlingar tar kräftfesten vid!  

VALBORGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN  

                           Torsdag 30/4 kl 19.00—21.00 

Vi sjunger och skålar som vanligt in våren tillsammans, brasan tänds kl 19.30   

                                     VÄLKOMNA! 


