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Hjälstaviken (Kungsängsliljorna)
Lördagen den 20 maj anordnar Hembygdsföreningen vandring vid
Hjälstaviken under ledning av Gunnar Sjödin. Gunnar berättar om de
djur och den natur vi möter, förhoppningsvis har
kungsängsliljorna slagit ut!
Vi träffas vid Husby-Sjutolftsgården kl. 11.00 och åker med skrinda
till Hjälstaviken. Välkomna!

patrik.eklund@eklosund.se
______________________

Byalagets styrelse
Ordförande byalaget
Wendelin Müller-Wille 473010

wendelin@ekolsund.se

GÖKOTTA

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

______________________

Torsdagen den 25 maj (Kristi Himmelsfärdsdag) arrangerar
byalaget kort vandring runt Ekbacken vid Hammarsgård.
Vi träffs kl 7,00 vid Hammarsgårds loge.
Ta med kaffekorg, ev. sill och nubbe och varma kläder.

Vatten och Avlopp
Teknikförvaltningen på Enköpings Kommun vill påminna alla fastighetsägare som
kommer att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet om att
dagvatten/dräneringsvatten från fastigheten inte får vara påkopplat till
avloppsledningen utan detta måste lösas med ett lokalt omhändertagande.
För vidare information kontakta Enköpings kommun Teknikförvaltningen Va- och
Renhållningsverken

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
1

Carl-Rune Pettersson
Frågor: allmänt, avgifter, beställning
Telefon: 0171-25507

Björn-Ove Pettersson
Frågor: utförandefrågor, inspektion
Telefon: 0171-25259

E-post: carl-rune.pettersson@enkoping.se

E-post: björn-ove.pettersson@enkoping.se

PS: Information om etappkarta, LTA-anslutning och vattenmätarens placering finns
på www.ekolsund.se
Behöver ni utfyllnadsmassor kontakta Björn-Ove Pettersson för vidare information.

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

AddSchakt AB
Henrik Andersson 0703737272
Tel: 0171-373 72 /Fax: 0171307 72
E-mail: info@addschakt.se

Hjälp med kommunalt VA Lokala hantverkare
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 och
eventuella frågor.

Tony Olsson
Tel:0708-582 504
tony.olsson@miljobyggarna.se

Ekolsund åter som postort
Välkommen till Byfest

med anledning av att Ekolsund åter blir egen postort den 1 juni 2006!
Den 1 juni bjuder vi in alla ekolsundsbor till byfest vid Ekolsunds Slotts Wärdshus
för att fira att vi återfår vår gamla, fina och historiska postort!
PROGRAM
18:00 Solister från Enköpings Musikskola
18:10 Tal av kommunalrådet Åke Hedén
18:20 Solister från Enköpings Musikskola
18:30 Grillning av helstekt gris och tillbehör i samarbete med Glad Gris och
Stig Eriksson. Vegetarisk mat finns som alternativ.
Plats: Uteserveringen Ekolsunds Slotts Wärdshus
Mat: 175 kr/pers (dryck tillkommer), bokas på telefon: 0171-47 22 00
Damer och Herrar! Kom gärna i Er finaste hatt!

Varmt välkomna!
Minnespoststämpel

Den 1 juni kl. 10.00 till kl. 20.00 kan Du vid Ekolsunds Slotts
Wärdshus skicka brev och kort med en minnespoststämpel,
enligt bilden ovan, för att göra dagen minnesvärd för Dig och
dina vänner! Kort med anknytning till Ekolsund kommer finnas till försäljning.
Passa på att skicka Dina sommarhälsningar och adressändringar!
Kostnaden för minnespoststämpeln är 10 kr/st exkl porto. Porto kan medtagas
eller köpas till självkostnadspris. Minnespoststämplar får endast användas vid
speciella tillfällen. Den första minnespoststämpeln i Sverige kom ut den 15 maj
1897 i samband med Stockholmsutställningen.

Företagare se hit!

Passa på detta unika tillfälle att skicka brev och försändelser till Era kunder och
vänner! Under denna alldeles särskilda dag stämplar vi er post med Ekolsunds
minnespoststämpel med anledning av att vi får nytt postnummer och Ekolsund
åter som postort den 1 juni 2006.
Ta med din post, sommarhälsningar och t.ex. information om nytt postnummer till
Ekolsunds Slotts Wärdshus den 1 juni. Kostnaden för minnespoststämpeln är 10 kr
/st exkl. porto.
Erbjudandet gäller bara 1 juni 2006
Arrangörer: Ekolsunds Byalag, Husby-Sjutolfts Hembygdsförening,
Ekolsunds Slott, Ekolsunds Slotts Wärdshus, Posten i Enköping, Postmuseet.

Peter Ivansson
Tel: 070-494 22 10
peter.ivansson@ekolsund.se

Insändare / FAMILJ

Vi gratulerar Tony Forsström och Christer Lindbäck på bemärkelsedagen i maj
De leve! Hip hip hurra!
Har du också någon du vill fira eller insändare du vill att vi trycker i
Ekolsundsbladet – meddela redaktören. Glöm ej att ange avsändare.

