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Hjälstaviken (Kungsängsliljorna)
Söndagen den 13 maj anordnar Hembygdsföreningen
vandring vid Hjälstaviken. Förhoppningsvis har
kungsängsliljorna slagit ut! Vi träffas vid
Husby-Sjutolftsgården kl. 11.00 och åker med
skrinda till Hjälstaviken.
Välkomna!

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010

wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg

0171-473247

Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

stenberg@ekolsund.se

katja@ekolsund.se

GÖKOTTA
Torsdagen den 17 maj (Kristi Himmelsfärdsdag)
arrangerar Ekolsunds byalag vandring runt Ekbacken vid
Hammarsgård. Vi träffs kl 7.00 vid Hammarsgårds loge.
Ta med kaffekorg, ev. sill och nubbe och varma kläder.
Norge tema / Norges Nationaldag

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Peter Söderstedt 0171-473103

peter.soderstedt@ekolsund.se

Välkomna!

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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Hjälp med kommunalt
VA- AddSchakt

Vi kommer tillsammans
med Enköpings Kommun
VA-avdelning att 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.

Veteranfordonsträff
Onsdagsträffar vid Ekolsunds Slotts Wärdshus

Under perioden 2 maj – 30 augusti kl. 18.00-21.00
arrangeras 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.

AddSchakt AB
Henrik Andersson
070-3737272
Tel: 0171-373 72
Fax: 0171-307 72
E-mail: info@addschakt.se
Husby-Sjutolfts kyrka

Helgmålsbön
Lördagen 5 maj kl. 18.00
Musik Cafe´Cantores
Husby gården
Söndagen13 maj kl. 18.00
Helgmålsbön
Lördagen 19 maj kl. 18.00
Välkomna önskar
kyrkorådet
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HUNDMAT på NATURLIGT vis

De senaste åren har det
dykt upp nya tankar och
teorier om vad som är en
bra, naturlig och
näringsriktig kost för våra
fyrbenta vänner.
Den röda tråden är
uppfattningen att våra
tamhundar bör äta en kost
som till sin sammansättning
liknar deras vilda
släktingars.
Utifrån detta föddes
tanken på att starta
Ellensviks Hundservice.
Vi finns i Stämsvik på östra
sidan av Ekolsundsviken.

JIVE -kurs
Intensivkurs lördag 9 juni 2007

Plats: Ladan, Hammarsudd Ekolsund
Nybörjare
kl. 09.00-13.00
Fortsättning kl. 14.00-18.00
Vi som har krafter kvar dansar vidare på kvällen från 19.30 till
benen kroknar.
Kostnad 250:-/pers och kurs

Läs mer på
www.ellensvik.se/hundservice

eller ring Lena på
0738-17 38 78

Ny Bok Otto Helander
Nu finns den nya boken
av Otto Helander.

Även denna gång ställer Inge upp och lär oss hålla ordning på benen.

Tag med egen fikakorg.
Ni som anmäler er till båda kurserna, ta gärna med en lunchkorg.
En viktig sak är att vi ska ha roligt samtidigt som vi motionerar!

Antalet är begränsat så först till kvarn gäller….

Tänk vilken fart det ska bli på dansgolvet i midsommar!!!

Boken behandlar strödda
upplysningar från 1200talet till 1900-talet om
gårdar, ägare,
arrendatorer, soldater,
torpare m.fl.
Pris 250:Vill du beställa boken så
kontakta :
Katja Eklund
Tel. 0171-473201,

Som vanligt när Lena&Leffe ordnar något så
är det parfymfritt som gäller eftersom Lena
blir sjuk av dofter.
Hoppas vi ses!
Välkomna önskar Lena&Leffe.
Anmäl er till oss senast 27 maj
Tfn: 0171-47 30 13 el. 070-77 00 277
Mail: stenasa@telia.com

E-post: katja@ekolsund.se
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Är Ni ännu inte
medlemmar i
Ekolsunds Byalag?
För att även i
fortsättningen kunna
erbjuda och även utöka våra
aktiviteter och information
i form av Ekolsundsbladet
och vår hemsida
www.ekolsund.se är vi måna
om att så många som
möjligt blir medlemmar i
föreningen. Medlemskap
kostar 200 kr per hushåll
för 2007och betalas in till
Byalagets Plusgiro 729 7617. Ange namn och Er adress
i Ekolsund som avsändare.
Behöver Du nytt
inbetalningskort,
kontakta kassören!
Välkomna alla nya och
gamla medlemmar!

Glöm inte Mors dag sista söndagen i Maj
Pingstdagen (Söndagen 27 Maj )

Mors dag är ursprungligen en amerikansk sed.
Lärarinnan Ann Jarvis i Philadelphia introducerade 1907 denna dag
till minne av sin egen mor. Idén blev sedermera mycket populär.
I Europa var Storbritannien och de Skandinaviska länderna först
med att fira Mamma. I Sverige firades Mors dag för första gången
år 1919. Man valde att fira morsdag sista söndagen i maj och inte
som amerikanerna andra helgen i maj.
Fjärde budordet "du skall hedra din fader och din moder".

Loppis
Lördagen 2 juni kl. 11.0014.00 (Vändplan Ekolsunds
Station)
Den traditionella loppisen
återkommer till byn!
Damma av oanvända
dyrgripar, putsa upp pottor
och pannor av ädelmetaller,
sätt fart på handarbeten –
Nya ägare står i kö för att
botanisera bland förrådsoch vindsfynd.
Månglare och månglerskor
ombedes ta med egna bord
eller samsas med grannar
om uppställningsplats.

”Klick-redaktionen” har
hört att Peder Lamm från
Antikrundan kommer!

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
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