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Dans på Slottet

Ekolsundsbladet & hemsida
Patrik Eklund
0171-473 201

patrik.eklund@ekolsund.se
______________________

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010

wendelin@ekolsund.se

(Söndagar kl. 18.00 1 oktober- 26 november)
Bugg i Drabantsalen
Nybörjarkurs på ett roligt och lättsamt sätt

Sekreterare
Tina Öjdahl

0171-542 84

Vi dansar 2 timmar. Första timmen med lärare och sedan tränar vi 1 timme på det
vi lärt oss för att sedan avsluta med fika. Lärare är Inge Nordqvist, han kan
forma kursen efter våra önskemål men framför allt ska vi ha roligt.

Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Pris för danskursen är 500:-/person (9 gånger)
Max 20 par så först till kvarn gäller...

tina@tatag.se

katja@ekolsund.se
Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

Anmälan till Lena och Leffe senast 18 september. Betalning senast 26 september.
Tel. 0171-473013 mobil. 070-7700277

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Peter Söderstedt 0171-473103

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
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Byalagets sommarmöte

På byalagets sommarmöte antogs styrelsens förslag att medlemsavgiften skulle
bibehållas på nuvarande nivå, 200 kr per år/hushåll.
Ekolsunds 700-års jubileum närmar sig och de som vill arbeta med
festarrangemangen kring detta anmäler sitt intresse till Katja eller Ute.
katja@ekolsund.se tel 473201 el. Ute.omnell@ekolsund.se tel 473213
Ett trettiotal Ekolsundsbor samlades under de nyinköpta tälten för grill- och
kräftknytis.

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

Cykelkarta

Hembygdsföreningen kan få
ett statligt bidrag på
75,000:- för framtagande av
en cykelkarta med angivande
av naturella och kulturella
sevärdheterna kring
Ekolsund och Hjälstaviken.
Kommunekolog Anders
Lindholm kommer att vara
oss behjälplig med bl.a.
databassökningar och
kartor. Projektet har olika
delkrav och ska vara klart
den 31/8 2007. Ni som vill
jobba med cykelkartan eller
vill få med Era smultronställen som utflyktsmål,
kontakta Patrik Eklund
Tel.0171-473 201
E-post:
patrik.eklund@ekolsund.se

Ny anslagstavla

Byalagets styrelse har fixat
en ny anslagstavla vid infarten till Ekolsunds Gård.

Vatten och Avlopp

Teknikförvaltningen informerar att;
Efter v. 39 kan anslutning ske till avloppet för fastigheterna på Ekolsundsvägen
fram till korsningen Hammarsgårdsvägen, Skogsduvevägen, Grågåsvägen (fram
t.o.m. 1:225 och 1:198), Måsvägen, Fasanvägen samt Hammarsgårdsvägen öster om
gamla järnvägen (fram t.o.m. 1:232). Vattenförsörjningen kan tillgodoses fr o m
v. 40. Övriga fastigheter i Ekolsund kan ansluta sig omkring v. 49.
Teknikförvaltningen har föreslagit Tekniska nämnden att besluta att bygga ut
kommunalt vatten och avlopp även i Hammarsudd. Nämnden har sitt sammanträde
den 26/9. Om nämnden beslutar enligt förslaget kan projektering påbörjas och
utbyggnad ske med start under 2007.
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

Båtsektionens årsmöte 2006

Lördagen 26 augusti träffades båtsektionen på Sjöängen.
Ärende som du togs upp och diskuterades var bryggorna och iläggningsramp.
Förslag kom även på att köpa in en vassklippare.
Mathias Länder valdes som vice hamnkapten på 2 år.
Bryggorna tas upp i samband med städdagen 28 okt kl 1100-1500.

Husby-Sjutolfts kyrka

Livbojar
Styrelsen har beställt nya
livbojar för att förbättra
säkerheten runt våra
stränder. De gamla livbojarna
har nu gjort sitt och kommer
att bytas ut. Om Ni ser att
det blivit skador på någon av
bojarna – anmäl detta till
någon i styrelsen

Aktiviteter i Husby-Sjutolfts kyrka hösten 2006; Varannan lördag (jämna
veckor) är det helgmålsbön i kyrkan 17.50-18.20
Söndagen den 17/9, 8/10, 29/10 och 19/11 är det gudstjänst kl 14.00
Kyrkkaffe serveras i kyrkan.
Besök kyrkan i vår byggd vid en helgmålsbön under hösten!
Välkomna önskar kyrkorådet

Insändare / FAMILJ

Vår lilla prinssessan föddes den 24 augusti 2006. Hon vägde 3 430 g och var 51
cm lång. Tusen tack till alla gulliga vänner, grannar, bybor för all uppvaktning och
fina blommor & presenter! Katja & Patrik

Honung

Vill du köpa Honung från
Ekolsund?
Hör av dig till Gunnar eller
Ruth i Torpa,
Hammarsgårdsvägen 19
Telefon 47 30 85

Har du också någon du vill fira eller insändare du vill att vi trycker i
Ekolsundsbladet – meddela redaktören. Glöm ej att ange avsändare.

