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God Jul & Gott nytt år
önskar Ekolsundsbladet och vill även tack våra sponsorer som gör det möjligt
Vi har nog aldrig haft så mycket aktiviteter som under detta år och nästa år
kommer inte att bli sämre efter som vi firar 700år första gången Ekolsund
omnämds som namn. Dessa dokument utfärdades den 16 april 1307från
”Ekoolesund”, sänt av hertigarna Erik och Valdemar ett halvt år efter den
beryktade Håtunaleken .
Vatten och Avlopp
Teknikförvaltningen har nu slutfört VA-arbetena i Ekolsund.
Teknikförvaltningenhåller på och avetablerar sig från området, och kommer under
v.51 att justera till Hammarsgårdsvägen med väghyvel. Teknikförvaltningen
tackar alla boende i Ekolsund och Hammarsudd för visat tålamod i samband med
arbetet.
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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
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På gång från festsektionen;
Vi startar året med vinprovning!
Under vårterminen har vi planerat in fem tillfällen för vinkurs med Mia Lindbäck
som kursledare. Lördag den 27 januari kl 1600 är första kurstillfället. Kostnad ca
200 kr per kurstillfälle. Plats och närmare info meddelas senare.
Intresseanmälningar till Katja på tel 473201 eller mejl katja@ekolsund.se
Buggavslutning på Slottet
Den 25 nov var det avslutning på nybörjarkursen i bugg på Slottet.
Vi åt en god middag i Gustav III:s matsal med vita dukar och kandelabrar.
Efter middagen dansade vi loss i Drabantsalen. Några av oss sov kvar
ståndsmässigt på Slottet.
Under hösten har vi varit 26 tappra dansare som vår dansinstruktör Inge försökt
få ordning på. Videofilmen visade oss alla i samma takt….tänk vad man kan lära sig
på 9 lektioner! Bra jobbat!!!
Ett stort plus också för den sociala biten, sköna människor från alla håll runt
Slottet har kämpat och umgåtts varje söndag.
Alla ställde upp på Lenas doftöverkänslighet och kom oparfymerade så därför tar
vi nya tag till våren, förhoppningsvis med en nybörjarkurs i Jive.
Håll utkik på hemsidan.
Ha en skön Helg önskar Lena & Leffe

Bålsta Port & Fasadservice säljer och monterar garageportar och dörrar, Företaget
motoriserar även befintliga garageportar. För mer information
Tel: 0171-50760 E-post: info@balstaport.se www.balstaport.se

Hjälp med kommunalt
VA- AddSchakt

Vi kommer tillsammans med
Enköpings Kommuns Vaavdelning att schakta för
kommunalt avlopp i Ert
område. Vi kan därför
erbjuda Er hjälp med
komplett installation av
pumpstation för avlopp eller
hjälp med bara grävningen.
Ring till oss för
kostnadsförslag och
eventuella frågor.

AddSchakt AB
Henrik Andersson
070-3737272
Tel: 0171-373 72
Fax: 0171-307 72
E-mail: info@addschakt.se

Husby-Sjutolfts kyrka
Nyårsbön
Nyårsbön på nyårsafton i
Husby-Sjutolfts kyrka kl.
16.00.
Välkomna önskar kyrkorådet

Insändare / FAMILJ
Stort Grattis till

Gun Andersson
Babi Jeneborg
Otte & Mats till lilla Emil

på bemärkelsedagen!
Han leve! Hip hip hurra!

