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EKOLSUNDS BYALAG 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
för tiden 2012-07-01 – 2013-06-30 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten sedan senaste årsmötet den 11 augusti 2012. 
 
Under året har Byalaget haft ca 68 st medlemmar. 
 
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 200 kr/familj och år. 
 
 
 

AKTIVITETER JULI 2012-JUNI 2013 
 
LÄGER PÅ SJÖÄNGEN – SOMMARÄVENTYR FÖR BARNEN I EKOLSUND 
den 3 augusti 2012 slog vi upp  vi upp tältlägret på Sjöängen. Man fick fiska, leka lekar, sjunga lägersånger och 
grilla kvällsmat. På morgonen åt vi frukost på stranden, badade och packade så småningom ner lägret. Man fick 
ta med eget tält etc. 
 
FRUKOST PÅ SJÖÄNGEN – Den 5 augusti bjöds på frukost på Sjöängen. Det blev lite bröd, smör, yoghurt o 
juice kvar från tältlägret, så ett litet gäng samlades och avnjöt en solig morgon på Sjöängen. 
 
ÅRSMÖTE PÅ SJÖÄNGEN 
Den 13 augusti 2011 hölls årsmöte och mötet efterföljdes av gemensam middag, var och en hade med sig egen 
förtäring etc. 

SVAMPUTSTÄLLNING 
Rut Hobro och Gunnar Sjödin hjälpte till med artbestämning och hade med sig en fantastisk samling svampar den 
15 september på Sjöängen. 

HÖSTSTÄDNING PÅ SJÖÄNGEN 
28 oktober 2012 städades Sjöängen och bryggfix. 
 
Julmarknad hos fam. Müller Wille den 8 december 2012.  På menyn stod härlig viltgryta och nybakat bröd, 
glögg, goda bakerk etc. Många knallar med fantastiskt fina alster, pepparkakor och härlig julstämning! 
 
SPORTLOVSKUL – den 22 februari 2012 plogade vi upp en liten bana utanför Sjöängen och hade lite spark, 
skridskor och korvgrillning för alla sportlovsfirare! 
 
VÅFFELFEST PÅ SJÖÄNGEN & FISKETÄVLING 
Traditionsenlig Våffelfest på Sjöängen inföll i år den 24 mars 2013. Dessutom anordnades en fisketävling med 
massor av fina och roliga priser, glögg och korvgrillning av Abbe o Kerstin Nyström. 
 
STÄDNING SJÖÄNGEN Den 28 april 2013 
 
VALBORGSFIRANDE på Sjöängen  med bubbel och sång 30 april 2013 
 
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! 
 
Båtsektionen hade ÅRSMÖTE  19/5 kl 1100 på Sjöängen  
 

http://www.ekolsund.se/byalag/2010/svamp2010/svampinb.htm
http://www.ekolsund.se/byalag/2010/svamp2010/svampinb.htm


Verksamhetsberättelse 2012-2013 Ekolsunds Byalag 
 

 

Vinprovningstillfällen i ”Ekolsunds Vinprovare” har också anordnats under året, under ledning av Mia Lindbäck.  
 
Söndagspromenader har också genomförts, med eller utan stavar samt några yogalektioner under ledning av 
Ingrid Franck. 
 
 
Några av de frågor som vi jobbat med under verksamhetsåret: 
 
Arrendeavtalet på Sjöängen sades upp föregående verksamhetsår, av Enköpings kommun.  
Detta skedde i samband med deras uppsägning av alla liknande arrenden i hela kommunen.  
Arbete har under hela förrra året samt nuvarande år pågått, med att få till stånd ett nytt arrendeavtal med ett bra 
innehåll. Enköpings kommun har äntligen kommit med förslag till avtal och vi är i princip framme vid 
slutkorrigering. Det nya avtalets giltighetstid är 5 år. 
 
Från pumphuset på Sjöängen har det förekommit oönskad lukt, vilket gör det otrevligt för de som vistas där. 
Enköpings kommun har fått i uppgift att kontrollera anledning etc och nu verkar lukten vara under kontroll. 
Avluftningsröret är anledningen till lukten menar teknikavdelningen. 
 
 
Under föregående år arbetade vi för en säkrare vändplats för skolskjutsen i Ekolsund. Planen var att använda 
en annan yta för vändning än den nuvarande i korsningen Hammarsgårdsvägen/Ekolsundsvägen, för att framför 
allt få en säkrare vändplats samt att förenkla och förkorta gångvägen för de barn som i dag har långt till bussen. 
Tyvärr motsatte sig några personer förslaget, så vändplatsen kommer inte att flyttas.  
Istället kommer en busskur att uppföras i nuvarande korsning, för att barnen ska stå säkert och synas bra, samt 
få lite väderskydd. Nyttjanderättsavtal och tillstånd finns för uppförandet av busskuren. 
 
 
Ett tält har inköpts under året, som skall stå uppställt på Sjöägen under hela sommarlovet, så att man enkelt kan 
få solskydd, väderskydd och en trevlig plats att sitta vid under sommarkvällarna. 
 
 
Under året har vi använt Facebook för Ekolsunds Byalag, där alla aktiviteter löpande annonseras.  

 
 

Våra sponsorer har under året varit: Bålsta Port & Fasadservice, ACTIVE SAFETY, Ekolsunds slott o 
värdshus, CEDE consulting och Bilvalet.  Tack! 
 
 
Alla aktiviteter finns att läsa i kalendariet på hemsidan www.ekolsund.se eller i Ekolsundsbladet. 
 
 
Den 9 december 1973 grundades Ekolsunds Byalag – Byalaget firar 40 år !!! 
 
 

Styrelsen Ekolsunds Byalag 
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