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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
för tiden 2009-07-01 – 2010-06-30 
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten sedan senaste årsmötet den 15 augusti 2009. 
Under året har Byalaget haft ca 80 st medlemmar. 
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 200 kr/familj och år. 
 
AKTIVITETER JULI 2009-JUNI 2010 
Under sommaren 2009 genomfördes Bio-kvällar – Drive in Bio. Ekolsundsrelaterade filmerna Den Gula Bilen 
resp Damen i Svart gick att se på bioduk i ladan på Hammars Gård. Bio-Bränsle serverades i form av popcorn o 
Zingo mm och biobesökarna kunde välja att sitta på halmbalar eller stolar. 
 
Loppis på Hammars Gård den 26 september 2009 – välbesökt Loppis med servering. Viltgryta med rotsaker och 
hemmakokt lingonsylt från Lappland stod på menyn, donerad av byalagsmedlemmar och behållningen av 
försäljningen gick oavkortat till framtida inköp av ”lekplats” på Sjöängen. Ytterligare privata donationer gavs också 
till ”lekplatsen”. 
 
Julmarknad hos fam. Müller Wille den 5 december 2009 – knallar, pepparkakor och julstämning! Återigen 
servering för att samla in medel till framtida ”lekplats” gav en slant även denna gång. På menyn stod härlig 
gulaschsoppa och nybakat bröd! 
 
I februari ordnades sportlovskul med skidåkning på Sjöängen och korvgrillning en solig och vacker vinterdag! 
 
Gökotta på Ekbacken Kristi Himmelfärdsdag med promenad och artbestämning av div växter. Gunnar Sjödin och 
Ruth Hobro var våra experter även denna gång. 
 
Tipsrunda i Midsommartid – Tipspromenad från Sjöängen till Hammarsudd och tillbaka. Facit på webben. 
 
Förskolan i Ekolsund har Byalaget engagerat sig i pga. Nedläggningshot. Fantastiskt nog så har nu förskolan 
räddats kvar i Ekolsund och övergått i privat regi och drivs av ett personal kooperativ. Viktigt för Ekolsund att 
vissa samhällsfunktioner inte läggs ner. 
 
3 st vinprovningstillfällen har också anordnats under året, under ledning av Mia Lindbäck. 
 
Arbete har också pågått med att försöka påverka hastigheten i byn till 30km/h och uppskyltning av 
Ekolsundsvägen så att det blir lättare att hitta i byn, både för besökare och leveranser.  
 
En arbetsgrupp arbetar med att försöka få bullerskydd till skydd från motorväg och järnväg. 
 
Andra aktiviteter som förekommit är t ex; Våffelfest på Sjöängen, Valborg med brasa och skönsång, 
Vårstädning på Sjöängen, Vattenhål på Ekolsundsviken med mera! 

 
Våra sponsorer har under året varit: Bålsta Port & Fasadservice, Mäklarringen, Bålsta Maskinservice,  
ACTIVE SAFETY, Allegra, Ekolsunds slott o värdshus 
 
Alla aktiviteter finns att läsa i kalendariet på hemsidan www.ekolsund.se eller i Ekolsundsbladet. 
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