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wendelin@ekolsund.se 
 
Sekreterare 
Åsa Stenberg    
0171-473247 
stenberg@ekolsund.se 
 
Kassör  
Katja Eklund          0171-473201 
katja@ekolsund.se 
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Ute Omnell         0171-473213 
ute.omnell@ekolsund.se 
 
Hamnkapten båtsektionen              
Peter Söderstedt 0171-473103 
peter.soderstedt@ekolsund.se 

 

 
Mäklarringen Enköping 

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 

 
 

   Städdag Sjöängen  
  

Lördagen 2 augusti kl 10.00 samlas vi på Sjöängen för sommar-
städning. Vi har påbörjat klippning av gräset vid äppellunden och där 
behövs det markeras ut/tas bort sten, stolpar och annat otyg som 
kan förstöra klipparen. 
Även stranden behöver städas från vass och annat skräp inför 
sommarens stora festligheter!  
Båtklubben kommer att sätta upp en bom för rampen, lägga ut sten 
så det inte går att köra ner med båtar på badstranden och spika en 
ramp ut till stolpen.  
 
Hoppas många kan komma till undsättning. Ta med krattor, spett, 
grepar, harvar eller annat Ni tror kan komma till nytta. 
 
Och som vanligt, gemensam korvgrillning efteråt!  

VÄLKOMNA!      
 

Båtklubbens årsmöte 
Lördagen 2 augusti kl1200 är det årsmöte på Sjöängen. 
Vi kommer även jobba lite. Det som ska göras är att sätta upp en 
bom för rampen, lägga ut sten så det inte går att köra ner med 
båtar på badstranden och spika en ramp ut till telefonstolpen. 
När vi är klara så bjuder båtklubben på mat och dricka vid grillen. 
Välkomna  
Peter och Mathias. 
 

  Bålsta El & Maskinservice AB           Telefon: 0171-566 61 
Vikingavägen 7                Fax: 0171-44 88 92 
Draget                 Maila: bem@bktv.nu 
746 51 Bålsta                 www.balstaelmaskin.se 
 
Se över gräsklippare, motorsåg och trimmer så de är klara för 

grönarbete. Vi har service, uthyrning och försäljning samt reservdelar. Stiga 
Jonsered Klippo Hitachi Festool Flex mm. 
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Hjälp med kommunalt 
VA- AddSchakt 

 
 
Vi har tillsammans med 
Enköpings Kommun VA-
avdelning schakta för 
kommunalt avlopp i Ert 
område. Vi kan därför 
erbjuda Er hjälp med 
komplett installation av 
pumpstation för avlopp eller 
hjälp med enbart 
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 

 

       
 
 

 
 

 

Byalagets sommarmöte 
och sommarfest 

 
Boka redan nu in Byalagets sommarmöte 
och sommarfest i Er kalender.  
 
Sommarfest  
Lördagen 16 augusti (Obs! Nytt datum!!) kl. 16.00 bjuder vi in till 
årets sommarfest!  
 
Vi upprepar förra årets succé och bjuder alla medlemmar på 
helstekt gris med tillbehör. Ta med det Ni vill dricka! Vi behöver få 
Era anmälningar senast 3.8. – vänligen anmäl Er till Wendelin 
(wendelin@ekolsund.se tel 473010) eller Katja (katja@ekolsund.se 
tel 473201) Vill Ni bjuda med Era gäster så ordnas det till 
självkostnadspris! 

     
Sommarmöte 
Lördagen 14 september kl 14.00 träffas vi på Sjöängen. 
Frågor som behandlas är årsavgift för 2009 samt föreslagna 
stadgeändringar.  
 

 
UPPHITTAD NYCKEL  
 
Har du tappat bort en nyckel till stugan? Upphittad under 
midsommarhelgen, återfås mot beskrivning/ Katja 473201  
 
 
 
 
 
 
 
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 


