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Julmarknad
Lördagen den 5 december
kl. 11.00-14.00 är det
hantverksmarknad i ladan på
Hammars Gård. Kärvar,
kransar, kakor och andra
ting finns till försäljning på
knallarnas bord.
Kom hungrig! Mustig gulasch gryta och rykande het glögg
finns till försäljning, hela intäkten går oavkortat till
projektet ”lekställning till Sjöängen”
Välkomna till en stämningsfull marknad!

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Mats Omnell
0171-473213

mats.omnell@telia.com

Vill du ha
Ekolsundsbladet via
mail
Anmäl din e-postadress
till
patrik.eklund@ekolsund.se
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Föräldragruppen för bevarandet av Ekolsunds Förskola
informerar:

Välkommen
till en doftfri värld.
Butiken
där du hittar oparfymerade
produkter och hjälpmedel
på ett och samma ställe.

Tekniska nämnden har beslutat att genomföra en riktad försäljning av
fastigheten Helenero till personalkooperativet Paletten.
Detta innebär att Ekolsund även i fortsättningen kommer att ha en
förskoleverksamhet i befintliga lokaler.
Senast under våren/försommaren 2010 kommer skiftet av
verksamheten att ske från kommunal till privat regi.

www.oparfymerat.se
Tel: 073-99 09 884

Fri hemkörning inom
Ekolsund.

Bålsta
El & Maskinservice
AB
Tel: 0171-566 61
Vikingavägen 7
Draget
746 51 Bålsta
Maila: bem@bktv.nu
www.balstaelmaskin.se
Ge motorsågen en
välbehövlig service.
Sågkedjor och klingor kan
lämnas in för slipning. Vi har
även uthyrning av vedklyv,
grävare 1,6t samt skylift.

Välkomna !
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Rapport Husby-Sjutolfts gården

Husby-Sjutolfts
kyrka
Lucia 13/12 kl 11.00
Familjegudstjänst. Kören
Chorus framför
lucia/julspel.

Flera aktiva föreningar i bygden, däribland Hembygdsföreningen och
Byalaget, har gjort en gemensam skrivelse till kyrkonämnden i Enköpings
kyrkliga samfällighet för att protestera mot den föreslagna
försäljningen av Husby-Sjutolfts gården.
Under julmarknaden på Hammars Gård kommer det att finnas listor för
namninsamling som vi uppmanar så många som möjligt att underteckna.
Listorna kommer att överlämnas till Kyrkonämnden för att ytterligare
påvisa hur betydelsefull Husby-Sjutolfts gården som enda samlingslokal
är för vår bygd.
Brevet i sin helhet finns att läsa på www.ekolsund.se

Julotta 25/12 kl 08.00
Julotta med musik av
Cantores.

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

www.activesafety.se

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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OSCAR STENEN

OSCAR STENEN ligger på
skålmarken, vid vägkanten
på gamla Stockholmsvägen,
närmare bestämt på
gränsen mellan Litslena och
Husby-Sjutolft.
Här finns nu en parkeringsficka och Vägförvaltningen
har byggt en genomgång i
viltstängslet.
Den 10 sept. 1833 passerar
Oscar med sitt ressällskap
genom skålmarken på den
gropiga grusvägen.
Plötsligt börjar vagnen
skaka på ett onormalt sätt,
troligen ett hjul som blivit
skadat.
En vägfarande upplyser att
det finns en smed boende
här i närheten. Smeden åtar
sig att reparera skadan på
vagnen.
Medan fordonet återställs i
kördugligt skick dukar
betjäningen upp förtäring
på den stora flata stenen
vid vägkanten. Smeden är
stolt som fått reparera
kungens fina åkdon och tar
med en huggmejsel och
hugger in kungens namn och
datum i den nämnda stenen.

God Jul & Gott nytt år
önskar Ekolsundsbladet
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