
 

  Ekolsundsbladet 2–2006 
 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund     Februari 2006 

 
Innehåll i detta blad: 
Byalagets årsmöte 
Postadress 
Kamp på Isen 

 
Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund       473 201 
patrik.eklund@eklosund.se 
______________________ 
 
Byalagets styrelse 
Björn Jerneborg      473 111 
Ordförande byalaget 
 
Tina Öjdahl         542 84 
Sekreterare  
tina@tatag.se 
 
Kristina Larsson      472 211 
Kassör 
kristina.larsson@ekolsund.se 
 
Joakim Länder  
Ledamot 
joakim.lander@ekolsund.se 
 
Peter Söderstedt  473 103  
Hamnkapten båtsektionen              
peter.soderstedt@ekolsund.se 
______________________ 
 

 
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 

Kallelse till Byalagets årsmöte 
Söndagen den 26 Februari klockan 15,00 

i Husby-Sjutolftsgården 
Dagordning årsmötet 2006-02-26 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden 
och sekreterare skall justera mötesprotokollet. 
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Frågor anmälda för diskussion under punkt 13. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 
för det senaste verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.  
Val av kassör för en tid av två år. Val av en ledamot för en tid av två år. 
Val av två suppleanter för en tid av ett år. 
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 
11. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka 
en är sammankallande. 
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av 
medlem till styrelsen minst en månad före mötet. 
13. Stadgeändringar  
Stadgeändring § 14 punkt 11. Val av minst tre ledamöter till 
Valberedningen för en tid av ett år, av vilka en är sammankallande. Skall 
antas för andra gången. § 14 punkt 10. Val av två revisorer och en 
revisorssuppleant för en tid av två år enligt skiftesprincipen. Skall antas 
för andra gången. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötets avslutande. 

V Ä L K O M M E N !                   
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* 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 
 

 

 
Ekolsund återinförs som 
Postadress 
Posten meddelar att 
postnummerförändringen 
kommer att ske 1 juni 2006 
i stället för 1 april 2006. 
Orsak är att Posten inte 
hunnit informera 
privatpersoner  
och företag om 
förändringen. 
 

 
Vill du ha Ekolsundsbladet 
via e-mail? 
Anmäl din e-postadress till 
Patrik Eklund 
patrik.eklund@ekolsund.se 

 

 
Kamp på isen (Om vädret och issituationen tillåter) 
Söndag den 5 februari kl. 11.00 arrangeras en skridsko- alt. 
sparktävling på isen vid Sjöängen. Vinnaren är den som håller 
jämnast tid på två varv runt en plogad bana. 
Vi kommer att tända grillen - medtag korv eller det ni vill grilla 
samt egen dryck. 
Ta gärna med egna isdubbar, kastlina, hjälm eller annan 
utrustning som kan komma till nytta. 
 
Utmana grannen, välkomna UPP TILL KAMP!  
 
 

                                                                 
 

Proffs på grävning 
 

Vi kommer att tillsammans med Enköpings Kommuns  
Va-avdelning att schakta för kommunalt avlopp i Ert område. Vi 
kan därför erbjuda hjälp med komplett installation av Er 
pumpstation för avlopp eller hjälp med bara grävningen. Hör av 
Er för offert och eventuella frågor.  
 
Kontaktperson: VD, Henrik Andersson 070-3737272 
 
AddSchakt AB 
Sandgatan 7, 745 35 Enköping 
Tel: 0171-373 72  
Fax: 0171-307 72  
E-mail: info@addschakt.se  
innehar F-skattebevis  
Org. nr. 556620-2577 
 
 
 
 
 
 
Bålsta Port & Fasadservice säljer och monterar garageportar 
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 

mailto:peter.ivansson@ekolsund.se
mailto:patrik.eklund@ekolsund.se
mailto:info@addschakt.se
mailto:info@balstaport.se
mailto:info@balstaport.se

	* Indragning av kommunalt VA * Fukt kontroll * Total Entreprenör * Renovering av badrum & kök.  Hör av er för offert och eventuella frågor.
	AddSchakt AB Sandgatan 7, 745 35 Enköping Tel: 0171-373 72  Fax: 0171-307 72  E-mail: info@addschakt.se  innehar F-skattebevis  Org. nr. 556620-2577

