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VA Ekolsunds villasamhälle 
Enligt en nu upprättad överenskommelse mellan Enköpings och Håbos 
kommuner skall Håbo leverera vatten och ta emot avlopp från Ekolsund via 
slangar som sänks till Ekolsundsvikens botten. Dessa slangar kommer upp vid 
Sjöängen för att där anslutas till ett pumphus och vidare spridning inom byn. 
Pumphuset blir både lukt- och ljudfritt. 
 
TIDSPLAN. Arbetet med att svetsa ihop slangarna till den 800meter långa 
sjöledningen är nu klart. Ledningarna har bogserats på Mälaren från 
Enköpings hamn till Ekolsund natten mellan den 13:de och 14:de december. Se 
gärna bilder på www.ekolsund.se  
Byggnationen av pumphuset på Sjöängen kommer att ske under februari, på 
Kräggasidan byggs pumphuset under april 2006. 
Nedläggning av VA-ledningarna i Ekolsunds villasamhälle (85 hus) påbörjas 
under februari 2006 och arbetet beräknas vara avslutat under november 
2006.  
Karta  
Karta över ledningarna och pumpar samt ytterligare information finns på 
www.ekolsund.se  
 
Fjärrvärmenät i Ekolsund. 
Byalagets styrelse har blivit kontaktade av Enköpings Värmeverk för att se 
om det finns intresse för fjärrvärmenät i Ekolsund.  
För att det ska vara intressant så vill värmeverket att 80% av byn ansluter 
sig. Det är i dagsläget billigare än både olja och direktverkande el. Tanken är 
att värmeverket bygger en pelletstation på en allmän tomt och bygger 
kulvertar till fastigheterna som i sin tur förses men en värmeväxlare. För att 
det ska fungera behöver fastighetens uppvärmningssystem vara vattenburet. 
Man kan även söka bidrag, för mer information gå in på Energimyndighetens 
hemsida www.stem.se.  
Om det finns intresse så anordnar styrelsen ett informationsmöte med 
värmeverket. 
Anmäl Ert intresse till någon i styrelsen för byalaget. 
Mer information om Enköpings Värmeverk finns på www.enkoping.se >> 
kommunala bolag. 
 
 
 
 
 
Bålsta Port & Fasadservice säljer och monterar garageporta och dörrar,  
Företaget motoriserar även befintliga garageportar. 
För mer information Tel: 0171-50760 Fax: 0171-50761 
E-post: info@balstaport.se   Hemsida: www.balstaport.se    
 
 



 

 
* Indragning av kommunalt VA 
* Fukt kontroll 
* Total Entreprenör 
* Renovering av badrum & kök. 
 
Hör av er för offert och 
eventuella frågor. 
 
Kontakta: 
Ivansson´s Rör & Rivservice 
Peter Ivansson  
Tel: 070-4942210 
Tel. / Fax: 0171 - 509 50 
E-post: 
peter.ivansson@ekolsund.se 
innehar F-skattebevis 
_______________________ 

 
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 
_____________________ 
 
TOMTEN 
Tyst är skogen och nejden all, 
livet därute är fruset. 
Blott från fjärran av forsens 
fall, höres helt sakta bruset. 
Tomten lyssnar och halvt i 
dröm, tycker sig höra tidens 
ström, undrar ,varthän den ska 
fara, undrar, var källan må vara 
 
Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård, 
gott intill morgontimma. 
Månen sänker sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 
Snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken 

 
 
 

 
 

 
 

Insändare till EP. 
Ett flertal Ekolsundsbor har skrivit insändare till Enköpingsposten, EP, 
efter att ha läst ordförande i Miljö-och Byggnadsnämndens uttalande den 
12 december angående utbyggnaden i Ekolsund. Har du också synpunkter? 
Skriv ner och skicka in dem.  
Byggnadsnämndes planförslag på sju nya fastigheter finns att beskåda i 
kommunens entré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gör en logotyp för hembygdsföreningen 

Gör en logga för Husby-Sjutolfts Hembygdsförening.  

Skicka sedan in den till följande e-postadress: patrik.eklund@ekolsund.se  

Du kan givetvis lägga in ditt bidrag direkt till någon i hembygdsföreningens 
styrelse. För mera information kontakta Patrik Eklund 0171-473201 eller 
070-3483839. 
Senast den 13 februari 2006 ska förslagen vara inne och den 19 mars på 
kommer medlemmarna att rösta fram den nya loggan på 
Hembygdsföreningens årsmöte. 

Lycka till! 
 

 

 

 

 

 

 

Gamla och Nya bilder 

Husby-Sjutolfts Hembygdsföreningen kommer att ha årsmöte  
söndagen den 19 mars 2006. Tema för årsmöte t är gamla skrifter, kartor 
och bilder från vår bygd. Vi skulle vilja att ni som har gamla och ny bilder 
mailar patrik.eklund@ekolsund.se eller lånar ut bilden till oss så skannar vi 
in den. För vidare information kontakta Patrik Eklund 0171-473201, 070-
3483839 eller Margareta Lagestrand 0171-473158. 
 
 
 
 
 

 
 


