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EKOLSUNDS BYALAG 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
för tiden 2016-07-01 – 2017-06-30 
 
Styrelsen har haft 6 st protokollförda möten sedan senaste årsmötet den 27 augusti 2016. 
 
Under året har Byalaget haft 57 st medlemmar. 
 
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 200 kr/familj och år. 
 
 

AKTIVITETER JULI 2016-JULI 2017 
 
BÅTSEKTIONEN årsmöte 3 juli 
 
TÄLTLÄGER PÅ SJÖÄNGEN  
den 9 juli 2016 genomfördes tältlägret på Sjöängen för 7:e året i rad.  Fiske, leka, tacos till kvällsmat.  
På morgonen åt vi frukost på stranden, badade och packade så småningom ner lägret.  
 
ÅRSMÖTE PÅ SJÖÄNGEN 
Den 27 augusti 2016 hölls årsmöte på Sjöängen. Efter mötet tändes grillen för de som ville stanna och äta! 
 
HÖSTSTÄDNING SJÖÄNGEN OCH BRYGGUPPTAGNING BÅTSEKTIONEN  
23 oktober 2016. Vi gjorde iordning Sjöängen för vintern, tände grillen och grillade korv. 
 
ADVENTSMINGEL   
3 december 2016 anordnades adventsmingel bakom busskuren. Byalaget bjöd på glögg och enklare tilltugg för 
frivillig donation. 
Barnen sålde julgodis mm, vi tände eldstubbar och två lotteri hölls, ett vin lotteri for vuxna och ett barn lotteri med 
massor av vinster! 
 
VÅFFELFEST PÅ SJÖÄNGEN  
Traditionsenlig Våffelfest på Sjöängen inföll i år den 25 mars 2017 
 
STÄDNING SJÖÄNGEN Den 23 april 2017 
Vi vår städade sjö ängen, lade i bryggorna och tände grillen. Byalaget bjöd på korv. 
 
VALBORGSFIRANDE på Sjöängen med bubbel och sång 30 april 2017 
 
GÖKOTTA på Ekbacken Kristi Himmelfärdsdag med promenad och artbestämning av div. växter.  
Gunnar Sjödin och Ruth Hobro är våra högt uppskattade kunskapskällor och har svar på barnens alla frågor! 
 
FAMILJE-PUB i Hammarsudds lada. Samarrangemang mellan Byalaget och HTF har fortsatt även detta 
verksamhetsår. Stor uppslutning och väldigt trevligt att träffa alla ”grannar”. 20/5 och 13/8-16,  
 
NATIONALDAGSFIRANDE 6 juni på Sjöängen.  
Andra året med nationaldagsfirande med tårta och flagghissning på Sjöängen!  
 
VINPROVNINGAR 3 tillfällen har genomförts under ledning av Mia Lindbäck. 
 

Bild: Jack Johnson 



Verksamhetsberättelse 2016-2017 Ekolsunds Byalag 
 

 

 
 
 
 
 
Några av de frågor som vi jobbat med under verksamhetsåret: 
 
Fortsatt arbete och planering av förnyandet av hela området på Sjöängen som resulterat i beviljat 
bygglov och beviljad strandskyddsdispens, så nu kan vi förverkliga visionen om uppförande av ett  
större vindskydd med möjlighet att få skydd för väder och vind under de olika årstiderna. 
Projektplanering pågår under sommaren/hösten 2017. Frivilliga att delta är välkomna att meddela sitt  
intresse till styrelsen. 
 
Fortsatta kontakter med Enköpings kommun ang. doft från pumphuset på Sjöängen. Kommunen har  
bytt utrustning i pumphuset och doften har upplevts som förbättrad.  
 
Önskemål från många medlemmar om fiber till området resulterade i ett arbete med att undersöka med 
olika aktörer om ett eventuellt intresse att dra fiber i vårt område. Glädjande fanns flera aktörer och  
intresse i hela kommunen. I skrivande stund grävs fiber till alla intresserade i Ekolsund och de räknar  
med att vara klara under sommaren. 
 
Arbetsgruppen som jobbat med frågan kring Gång och Cykelväg på järnvägsbanken i många år och  
förra årets möten och samtal med Leader Mälardalen har givit resultat. Leader har godkänt projektet att 
förbättra säkerhet på gamla järnvägsbron samt att grusa banvallen, så att man kan promenera och cykla 
över Ekolsundsviken mellan Håbo Kommun och Enköpings Kommun.  Ideellt arbete kommer att behövas, 
där medlemmarna i de 8 föreningarna på båda sidor kommer att bidra i de 2 år som projektet pågår.  
 
Under året har vi använt Facebook för Ekolsunds Byalag, där alla aktiviteter löpande annonseras, samt  i 
Ekolsundsbladet. Inför nästa år behöver Ekolsunds Byalags hemsida en uppfräschning och flytt av hemsidan till 
ny plattform. 
 
 
Tack till alla medlemmar för Ert engagemang och Tack till alla ”specialkompetenser” på olika områden 
som gör våra aktiviteter så roliga och innehållsrika!  
 
Tack till alla som kommer och tar i på våra städ- och fixdagar, åker med på möten när det behövs, våra 
extrainsatta aktiviteter mm som skall ordnas med kort varsel. Guld värt! 
 

 

Vi strävar för en fortsatt fantastisk gemenskap i vår by!!! 
 
 

Styrelsen Ekolsunds Byalag 
2016/2017 


