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EKOLSUNDS BYALAG 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
för tiden 2015-07-01 – 2016-06-30 
 
Styrelsen har haft 8 st protokollförda möten sedan senaste årsmötet den 8 augusti 2015. 
 
Under året har Byalaget haft ca 70 st. medlemmar. 
 
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 200 kr/familj och år. 
 
 

AKTIVITETER JULI 2015-JUNI 2016 
 
VASSRÖJNING 
Vassröjning gjordes den 28 juli 2015. Vi ska fortsätta vassröja, för att få bättre badvatten och trevligare strand. 
 
TÄLTLÄGER PÅ SJÖÄNGEN  
den 1 augusti 2015 slog vi upp tältlägret på Sjöängen för 6:e året i rad.  Fiske, leka, tacos/fajitas till kvällsmat.  
På morgonen åt vi frukost på stranden, badade och packade så småningom ner lägret.  
 
ÅRSMÖTE PÅ SJÖÄNGEN 
Den 8 augusti 2015 hölls årsmöte på Sjöängen. Man kunde beställa kräft- och vinpaket på gemensam kräftskiva 
efter mötet. 
 
SVAMPUTSTÄLLNING 
4 oktober 2015 anordnades svamputställning med Ruth Hobro och Gunnar Sjödin som våra allvetande 
svampexperter.  
 
HÖSTSTÄDNING SJÖÄNGEN OCH BRYGGUPPTAGNING BÅTSEKTIONEN  
25 oktober 2015 
 
ADVENTSMINGEL   
28 november 2015 anordnades adventsmingel bakom busskuren i nya popup-tältet. Vi bjöd på glögg och enklare 
tilltugg, julgodisförsäljning, tände eldstubbar och höll lotteri! 
 
SPORTLOVSKUL 
26 februari 2016 anordnades sportlovsaktivitet för barnen. 
 
VÅFFELFEST PÅ SJÖÄNGEN  
Traditionsenlig Våffelfest på Sjöängen inföll i år den 20 mars 2016 
 
STÄDNING SJÖÄNGEN Den 24 april 2016 
 
VALBORGSFIRANDE på Sjöängen med bubbel och sång 30 april 2016 
 
 
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! 
 
 

Bild: Jack Johnson 
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SKRÄPA UPP KAMPANJ – 5 maj 2016 genomfördes vårstädning i Ekolsund, massor med skräp fick vi ihop 
även denna gång!  
 
BÅTSEKTIONEN har hållit årsmöte. 
 
FAMILJE-PUB i Hammarsudds lada. Samarrangemang mellan Byalaget och HTF har fortsatt även detta 
verksamhetsår. Stor uppslutning och väldigt trevligt att träffa alla ”grannar”. 31/7-15, 14/5-16 
 
NATIONALDAGSFIRANDE 6 juni på Sjöängen.  
Goda bakverk, Invigning av flaggstången och flagghissning. Ny tradition!  
 
 
VINPROVNINGAR 3 tillfällen har genomförts, en med vilttema, en med champagne tema och en med 
sparristema alltid lika trevliga, goda och uppskattade provningar har genomförts under ledning av Mia Lindbäck. 
 
Några av de frågor som vi jobbat med under verksamhetsåret: 
 
Vi har köpt in ett pop-up tält, för evenemang och skydd. Det har använts flitigt under året. 
 
Sand har lagts ut på Sjöängen och stranden fräschats upp väsentligt och vass har tagits bort för att förbättra 
badvattnet. 
 
Flaggstången som föregående årsmöte gav styrelsen i uppdrag att sätta upp, är på plats och invigd, på 
Nationaldagen. 
 
Förnyelse av hela området på Sjöängen har diskuterats under många år och ett extra medlemsmöte har hållits 
som fastslog att Byalaget skall ansöka om bygglov för uppförande av ett större vindskydd med möjlighet att elda.  
Alla handlingar är framtagna och insända till Enköpings kommuns bygglovsavdelning.  
 
Fortsatta kontakter med Enköpings kommun ang doft från pumphuset på Sjöängen. 
 
Vår glädje över att Trafikverket ändrat till MAX 30 km/h på Ekolsundsvägen kvarstår!!! Glädjande!  
Tyvärr har hastigheten dock börjat öka igen, så en del information kring fart och vädjan att ta det lugnt på alla 
våra vägar har gjorts under året. Snälla Sänk Farten Alla! 
 
Under året har vi använt Facebook för Ekolsunds Byalag, där alla aktiviteter löpande annonseras, samt  i 
Ekolsundsbladet.  
 
 
Tack till alla medlemmar för Ert engagemang och Tack till alla  ”experter” 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! 
 

 

Vilken fantastisk gemenskap det finns i vår by!!! 
 

Styrelsen Ekolsunds Byalag 
2015/2016 


