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Julmarknad

Lördagen den 16 december kl. 11.00-14.00 är det hantverksmarknad i ladan på
Hammarsgård. Vi efterlyser kärvar, kransar, kakor och andra ting som förknippas
med jul eller traditionell julmarknad att trängas på borden. Har Du något du vill
sälja, boka plats hos Wendelin (tel 0171-473010)
Knalle eller ej – alla är välkomna till stämningsfull marknad med glögg och kakor!
Det finns även möjlighet att köpa julgran, men de måste förbeställas. Kontakta
Wendelin.

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010

wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Tina Öjdahl

tina@tatag.se

0171-542 84

Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

katja@ekolsund.se

Julbord Ekolsunds Slotts Wärdshus

Vi följer upp förra årets mycket uppskattade julbord på Wärdshuset. Det finns
ett begränsat antal platser förbokade till lördagen 16 december kl.19.00 Vänligen
kontakta Patrik eller Katja 0171-473201 e-post: julbord@ekolsund.se
Först till kvarn…
Kostnaden för julbordet är 495:-/pers plus dryck

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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Julkonsert på Ekolsunds Slott
Enköpings Kammarkör håller julkonsert i Riddarsalen på Ekolsunds Slott
kl 15.00 den 17 december.
Den nyrenoverade Riddarsalen med sin akustik har visats sig vara ett ypperligt
rum för körsång, vilket borgar för en musikupplevelse utöver det vanliga.
Platserna är begränsade till 150st varför en snabb bokning är att rekommendera.
Biljetter a´ 100 kr kan köpas på Ekolsunds Wärdshus och Zober (skoaffär)
Torggatan 23 invid Paus i Enköping.

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
VA- AddSchakt

Vi kommer tillsammans med
Enköpings Kommuns Vaavdelning att schakta för
kommunalt avlopp i Ert
område. Vi kan därför
erbjuda Er hjälp med
komplett installation av
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

Hjälp med kommunalt VA

Komplett utförande av
schakt-, rörinstallation samt
återställningsarbeten.
Kanske finns även intresse
att förändra Er utemiljö i
samband med dessa arbeten?
Ring till oss för
kostnadsförslag och
eventuella frågor.

Vatten och Avlopp

Vatten- och avloppsledningen är nu färdiga att tas i drift på följande adresser.
Ekolsundsvägen 1-11 och 4-22, Grågåsvägen 1-6, Hammarsgårdsvägen 1-9, Måsvägen
samt Fasanvägen.
Övriga på Ekolsundsvägen har möjlighet att ansluta sig till avloppet men däremot
kan vattnet inte anslutas förrän den 23 november.
Hårdhetsgraden på vattnet är 5 Tyska Grader.
När ni gräver för avloppet, kom ihåg att dagvattnet (drän- och regnvatten) från
fastigheten inte får vara anslutet till avloppsledningen.
Ni som ska installera en pumpstation kan beställa den från Teknikförvaltningen.
Vid första leveransen får ni allt utom pumpen. När ni har grävt ner pumpbrunnen
och kopplat avloppet och återfyllt, gjort klart elanslutningen samt larmet då är det
dags att montera pumpen. Då ringer ni vår entreprenör YIT (minst 2 dagar före) på
tel. 0171-85850 som kommer ut och installerar pumpen. Observera att inget
avloppsvatten får finnas i stationen innan pumpen har monterats.
HAMMARSUDD
Nu är det klart att Enköpings kommun kommer att bygga ut va-ledningar även i
tomtområdet. Projekteringen är beställd och påbörjad. Ledningsarbetena beräknas
komma igång i mars -07.

Carl-Rune Pettersson

Björn-Ove Pettersson

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

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

Frågor: allmänt, avgifter, beställning
Telefon: 0171-25507

Frågor: utförandefrågor, inspektion
Telefon: 0171-25259

PS: Information om etappkarta, LTA-anslutning och vattenmätarens placering finns
på www.ekolsund.se.

Husby-Sjutolfts kyrka

Insändare / FAMILJ

Advents gudstjänst
Advents gudstjänst den 3 december kl. 14.00. Kören Cantores medverkar. Efteråt
bjuder Centerkvinnorna på Kyrkkaffe och visar sina vävalster i
församlingshemmet.
Lucia gudstjänst
Lucia gudstjänst den 10 december kl. 11.00. Barnkören Fröet o Chorus medverkar.
Luciakaffe serveras.
Nyårsbön
Nyårsbön på nyårsafton i Husby-Sjutolfts kyrka kl. 16.00.
Julkonsert i Litslena kyrka
I Litslena kyrka blir det julkonsert lördagen 16 december. Villbergakören, solist
Pia-Maria Berqvist

Wendelin Müller-Wille

Välkomna önskar kyrkorådet

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

Stort Grattis till

på bemärkelsedagen!
Han leve! Hip hip hurra!

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

Nu söker vi företag som vill annonsera på vår hemsida och
I Ekolsundsbladet för 2007 (Ekolsund 700år).

Företagare som är intresserade av att utföra jobb eller annonsera ring Patrik
Eklund tel. 0171-473 201 eller e-post patrik.eklund@ekolsund.se för vidare
information och pris. Ni som blir annonsörer på byalagets hemsida kan även
kostnadsfritt annonsera i Ekolsundsbladet.

