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Planerar du att sälja din
bostad? Mäklarringen i
Enköping ger dig en fri
värdering - utan några
förpliktelser från din sida.
Tel: 0171-240 30
Fax: 0171-244 22
enkoping@maklarringen.se
www.maklarringen.se

Nu är det klart
Vi får åter Ekolsund som
postort från och med
1 april 2006.
Ekolsund blir åter postadress efter klartecken från posten!
Byalaget har tillsammans med Enköpings Kommun ansökt om att
Ekolsund åter ska bli vår postort och fått detta beviljat.
Posten återinför därmed Ekolsund som ortnamn i postadressen
från och med den 1 april 2006
Det kommer mera information på hemsidan och EP.

Vi inbjuder till gemensam
grillafton på Sjöängen nu på
lördag (9 juli) kl.18.00 om
vädret tillåter. Du tar med det
du vill grilla och det du vill
dricka samt ett gott humör

Byalagets Årsmöte
Boka tid för
Byalagets årsmöte den 25
september kl. 15.00 i
Värdshuset.
Lämna förslag till
Valberedningen på de
personer du vill nominera till
Byalagets styrelse i god tid
före årsmötet
Åsa Stenberg
473 247
asa@activesafety.se
Sören Swartz
473 124
soren.swartz@ekolsund.se
Lena Munkhammar 473 015
stenasa@himlen.nu
Ärende som du vill ska tas
upp på årsmötet lämnas
skriftligen till Patrik Eklund
Svanvägen 9,74081 Ekolsund
eller mail:
patrik.eklund@ekolsunds.se
senast 14 september.

Vill du ha Ekolsundsbladet
via mail ?
maila
margareta.lagestrand@ekolsund.se

Grannsamverkans påminner
1. Meddela din granne/eller
kontaktman om ni är
bortresta mer än en vecka.

Fototävling. Bilder till kalender för 2006.
Vi har gjort en kalender för 2005 som finns att hämta ner
från hemsidan.
Till nästa års kalender behöver vi nya bilder och utlyser därför
en fototävling.
Målsättningen är att vi ska trycka kalendern och därför måste
fotona vara digitala. Skicka in dina bilder med Ekolsundsmotiv
till patrik.eklund@ekolsund.se senast 31 oktober 2005.
Vinnarna belönas med fina priser. Bilderna kommer även att
användas på www.ekolsund.se

Visning och information av Ekolsunds Tegelbruk.
Hembygdsföreningen har kommer under hösten att ha
visningar av Ekolsunds Tegelbruk i mindre grupper. Lennart
Örndahl kommer att berätta och visa bilder. Du som är
intresserad ring eller mejla Margareta Lagestrand för mer
info och bestäm tid och dag som kan passa dig. Tel. 473 158
E-post: margareta.lagestrand@ekolsund.se

Nu söker vi företag som vill annonsera på vår hemsida och
I Ekolsundsbladet.
Företagare som är intresserade av att utföra jobb eller
annonsera ring Patrik Eklund tel. 473 101 eller e-post
patrik.eklund@ekolsund.se för vidare information och pris. Ni
som blir annonsörer på byalagets hemsida kan även
kostnadsfritt annonsera i Ekolsundsbladet.
Grönalger och osynliga stenar
Varning för grönalger i Mälaren, låt inte barn och hundar bada
i vattnet. Algerna är giftiga.
Kolla sjökortet innan du far ut på Ekolsundsviken, så du
och/eller båten inte skadas.

2. Förvara värdehandlingar
och värdesaker på ett
betryggande sätt.
3. Var allmänt vaksam och
kontakta polisen och
kontaktmannen om du ser
något som ”är fel”
4. Gör en lista på dina
inventarier och/eller
fotografera/videofilma ditt
hem.
5. Märk stöldbegärlig
egendom (märkapparatur kan
lånas kostnadsfritt.)
Kontakta Sören på tel: 473
158)

Ekolsundsbladet
önskar alla en
mycket trevlig sommar!

