
 

  Ekolsundsbladet 3–2006 
 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund     Mars 2006 

 
Innehåll i detta blad: 
Hembygdsföreningens  
Familjesidan 
Ny medlem? 
Fisketävling 

 
Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund       473 201 
patrik.eklund@eklosund.se 
______________________ 
Byalagets styrelse 
Ordförande byalaget 
Wendelin Müller-Wille473010 
wendelin@ekolsund.se 
 
Sekreterare 
Tina Öjdahl         542 84 
tina@tatag.se 
 
Kassör  
Katja Eklund      473201 
katja@ekolsund.se 
 
Ledamot  
Ute Omnell  473213 
ute.omnell@ekolsund.se 
 
Hamnkapten båtsektionen              
Peter Söderstedt  473 103  
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 Husby-Sjutolfts Hembygdsförenings årsmöte 

Söndagen den 19:e mars kl 15,00 i Husby-Sjutolftsgården 
Tema: Gamla skrifter och kartor från vår bygd. 

Arkeolog Marja Eriksson från Upplands Museum kommer att visa  
 kartor och kort och berätta om odlingslandskapet  

från byarna i våra socknar 
Kaffe och smörgås serveras. 

VÄLKOMNA! 
 
Gör en logotyp för hembygdsföreningen 

Gör en logga för Husby-Sjutolfts Hembygdsförening.  

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

För mera information kontakta Patrik Eklund 0171-473201 eller 070-3483839. 
Senast den 16 mars 2006 ska förslagen vara inne och den 19 mars på kommer 
medlemmarna att rösta fram den nya loggan på Hembygdsföreningens årsmöte. 

Lycka till! 
 

FAMILJ 
In Memorian 

Karl Johansson, kallad Fiskar-Kalle har gått bort i en ålder av 97 år. För de äldre 
invånarna i byn var han en institution. (Med äldre invånare syftas inte på ålder utan 
på de som bott lite längre i byn.) Kalle föddes på Skeppartorp och kallades av vissa 
Skepparkalle. Men nästan 50 år har han bott på Trångbrygga. De sista åren 
tillbringade Kalle på Tallgården och förra året såldes Trångbrygga. Kalle trodde 
nog in i det sista att han skulle flytta hem igen. På slutet blev hans minne lite 
suddigt och han drömde mer om Skeppartorp, barndomshemmet. Hösten 2005 var 
han på en utflykt till byn och såg sina hem en sista gång. Han har nu fått frid och 
vilar på kyrkogården bredvid sin hustru Kerstin.  
Kalle var lite av Åsa-Nisse i byn. Han hjälpte till med allt möjligt både här och där. 
Han älskade att fiska och delade gärna med sig av sin fångst till grannar och 
vänner. Ofta rökte han fisken med skiftande resultat. Kalle var också förtjust i att 
ta en whisky. Många är de grannar som delat en Whiskypinne eller något annat 
starkt vid köksbordet med honom. Köksbordet som stod vid fönstret ut mot vägen 
så att han kunde hålla koll på byns invånare. 
Många kände till Kalle även utanför byn. Han åkte runt med sin gamla Skoda och 
handlade, oftast bensin i dunk till båten. I Örsundsbro, dit färden ofta gick till 
macken är han också välkänd och lever kvar i minnet precis som i Ekolsund. 
Vila i frid Kalle./ K.M. 
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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 
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 
_________________ 

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

___________________________ 
 
Är Ni ännu inte medlemmar 
i Ekolsunds Byalag?  
För att även i fortsättningen 
kunna erbjuda och även utöka 
våra aktiviteter och 
information i form av 
Ekolsundsbladet och vår 
hemsida www.ekolsund.se är 
vi måna om att så många som 
möjligt blir medlemmar i 
föreningen.  Medlemskap 
kostar 200 kr per hushåll för 
2006 och betalas in till 
Byalagets Plusgiro 729 761-7. 
Ange namn och Er adress i 
Ekolsund som avsändare.  
Välkomna alla nya och gamla 
medlemmar! 

 

Fina fisken – pimpeltälvling på Ekolsundsviken  
(Om vädret och issituationen tillåter) 
Lördagen den 4 mars kl. 11.00-13.00 arrangeras fisketävling på isen vid Sjöängen. 
Egen tävlingsklass för barn resp. vuxna. Tävlingen pågår 11.15-12.15 
Efter tävlingen tänds grillen - medtag korv eller det ni vill grilla samt egen dryck. 

Ta gärna med egna isdubbar, kastlina, eller annan utrustning som kan komma till 
nytta. 

Fina priser utlovas till vinnarna!                                      
 
 
 

Kommunalt VA i Ekolsund 
Vi är två företagare boende i Ekolsund som kan hjälpa till med 
anslutningsarbetena från tomtgräns in till Er fastighet. 
 
Komplett utförande schakt, rörinstallation samt återställnings-arbeten. Även 
installation av pumpstation. 
 
Kanske finns även intresse att förändra Er utemiljö i samband med dessa 
arbeten? 
 
Ring till oss för kostnadsförslag. 
Tony Olsson          Peter Ivansson    
Tel:0708-582 504   Tel: 070-494 22 10 
tony.olsson@miljobyggarna.se.  peter.ivansson@ekolsund.se 
 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
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 
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