Ekolsundsbladet 6–2006
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund
Innehåll i detta blad:
Midsommar
Veteranfordonträff
Gräsklippar race
Vatten & Avlopp
Kyrkan
Ekolsundsbladet & hemsida
Patrik Eklund
0171-473 201

patrik.eklund@ekolsund.se
______________________

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010

wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Tina Öjdahl

0171-542 84

Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

tina@tatag.se

katja@ekolsund.se

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Peter Söderstedt 0171-473103

peter.soderstedt@ekolsund.se

______________________

Planerar du att sälja din
bostad? Mäklarringen i
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Midsommar

Nu är det snart midsommar igen, årets ljusaste högtid och ett fantastiskt
tillfälle att bjuda familj och vänner på god mat och dryck!. I Sverige har vi envist
firat midsommar i över 1500 år, trots att folk i andra länder tittar förvånat på
oss när vi berättar om den blomsterklädda stången, ringdansen och den råa
fisken. Och nu är det alltså dags igen. Dags för vår älskade sill och färskpotatis
och den ljusa sommarnatten. Vi har flera firande runt om i Ekolsund.

Midsommaraftonen vid Kyrkan och Husby-Sjutolftsgården.

Hembygdsföreningen arrangerar midsommarfirande tillsammans med
Centerkvinnorna med start kl 13.00
Resning och dans kring midsommarstången, åktur med lövad skrinda, kaffe i
gröngräset vid kyrkan och Husby-Sjutolftsgården. Välkomna!

Friluftsgudstjänst på Midsommardagen Ekolsunds Slott kl 15.00

Frilutfsgudstjänst på borggården, kyrkkaffe med dopp. Tag gärna med egen stol
eller filt.

__________________________________________________
Veteranfordonsträff
Onsdagsträffar vid Ekolsunds Slotts Wärdshus
Under perioden: 7 juni – 30 augusti arrangeras det veteranfordonsträffar på
onsdagskvällar vid Ekolsunds Slotts Wärdshus. Alla som har
veteranfordonsintresse är välkomna till detta nostalgiska möte.
Mer info, kontakta Wärdshuset på tel 0171-472200.

__________________________________________________
Gräsklippar race
Dags att utse byns bästa ekipage åkgräsklippare och förare! I tävlingen ingår
flera moment - inte bara snabbhet och styrka ger utdelning. Fina priser utlovas
till vinnande ekipage!
Plats: Anmälningar & Start Vändplan vid Ekolsunds Station.
Tid: Lördagen den 17 juni, Kl 10.00 – 12.00
Alla gamla och unga Ekolsundsbor är välkomna, både tävlande och publik!
_______________________________________________________

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 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 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

Vatten och Avlopp

Teknikförvaltningen vill framföra ett stort tack till Er i Ekolsund/Hammarsudd
för Ert glada humör även när vi blockerar vägarna med maskiner och manskap.
Arbetet fortlöper ungefär som tänkt, tyvärr är det mycket berg som vi träffar
på. Pumpstationen på Sjöängen håller på att installeras. På Kräggasidan är allt
klart för anslutning.
Ha en skön sommar önskar vi på Teknikförvaltningen!
För vidare information kontakta Enköpings kommun Teknikförvaltningen Va- och
Renhållningsverken

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

Husby-Sjutolfts kyrka
Under tiden 27juni till 13 augusti är kyrkan öppen dagligen 10-16
Tisdag –fredag mellan kl 10.00 – 16.00 och lördag 12.00-18.30 finns guide i kyrkan.

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

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

Varje lördag kommer det att finnas tillfälle mellan 17.45 -18.15 för en stunds
avkoppling med lite lugn musik eller bara lite tystnad i samband med
helgmålsringningen kl. 18.00
Program Husby-Sjutolfts kyrka Sommaren 2006
Datum

Dag

24/6-2006 kl.15.00

Midsommardagen

Friluftsgudstjänst
Ekolsunds Slott

9/7-2006 kl.10.00

4 e trefaldighet

Söndagsmässa

30/7-2006 kl.19.00

Kristi förklarings dag

Gudstjänst

20/8-2006 kl.19.00

10 e trefaldighet

Musik i sommarkväll

Ekolsundsbladet önskar alla en
mycket trevlig sommar!

