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Innehåll i detta blad: 
Vårstädning  
Valborg 
VA 
Familjesidan 
Hembygdsförenings 
Postort 

 
Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund       473 201 
patrik.eklund@eklosund.se 
______________________ 
Byalagets styrelse 
Ordförande byalaget 
Wendelin Müller-Wille473010 
wendelin@ekolsund.se 
 
Sekreterare 
Tina Öjdahl         542 84 
tina@tatag.se 
 
Kassör  
Katja Eklund      473201 
katja@ekolsund.se 
 
Ledamot  
Ute Omnell  473213 
ute.omnell@ekolsund.se 
 
Hamnkapten båtsektionen              
Peter Söderstedt  473 103  
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 

 

Vårstäddag på Sjöängen 
Söndagen den 23 april 
Klockan 10.00 – 14.00 

Alla gamla och unga Ekolsundsbor är välkomna. 
Ta med verktyg, d.v.s. krattor, spett, sekatörer, 

trimmer, skottkärror och annat du tror kan komma 
till användning. Vi kommer att grilla korv. 

 

 
 

Valborgsmässoafton 
Söndagen den 30 april 

Brasan på sjöängen i Ekolsunds by  
tänds klockan 19,30 

Vi sjunger som vanligt in våren 
Alla är mycket välkomna! 

 
 
Majbrasan/ Kvistar & ris 
Kvistar, ris och brännbart trädgårdsavfall får läggas på platsen för 
majbrasan nu under tidsperioden 1 april till 30 april. 
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Hjälp med kommunalt VA- 
AddSchakt 
Vi kommer att tillsammans 
med Enköpings Kommuns Va-
avdelning att schakta för 
kommunalt avlopp i ert 
område. Vi kan därför 
erbjuda er hjälp med 
komplett installation av Er 
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 - 
Lokala hantverkare  
Komplett utförande schakt, 
rörinstallation samt 
återställnings-arbeten. Även 
installation av pumpstation. 
Kanske finns även intresse 
att förändra Er utemiljö i 
samband med dessa arbeten? 
Ring till oss för 
kostnadsförslag och 
eventuella frågor. 
 

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

 
Peter Ivansson    
Tel: 070-494 22 10 
peter.ivansson@ekolsund.se 

 
 

 

Vatten och Avlopp                            
Nu börjar vårsolen göra nytta. Enköpings kommun har fått förlängd tid till sista 
maj av länsstyrelsen att få i sjöläggningen i vattnet.  
Grävningen av rörschakten ligger före tidplanen med ca. 10 veckor.  
 
Information Från Enköpings Kommun Teknikförvaltning VA 
Förbindelsepunkt för vattenförsörjning (V) och spillvattenavlopp (S) för 
anslutning av fastigheten till kommunens allmänna ledningsnät kommer upprättas 
eller har upprättats. 
 
Förbindelsepunkternas läge 
Förbindelsepunkterna för vattenförsörjning samt spillvattenavlopp är belägna 0,5 
m utanför fastighetsgränsen 
 
Ansökan om anslutning 
OBS; Anmälan om anslutning av V och S ska ske till undertecknad. Därefter 
skickas av Teknikförvaltningen en ifylld ansökan på därför avsedd blankett ut till 
fastighetsägare som  undertecknar och inlämnar till Teknikförvaltningen i tre 
exemplar. 
 
Avgifter 
Innan den allmänna anläggningen får brukas ska va-anläggningsavgiften vara 
betald, abonnemang tecknat, samt vattenmätare monterad. 
 
Vattenmätare 
Mätarplatsen skall anordnas i enlighet med anvisningarna i VAV-s publikation P34 
och godkännas av VA-verket, utdrag ur P34 bifogas. 
För anmälan om uppsättning av vattenmätare, ring vår kundtjänst, tel. 0171-
25288, 25240 eller vår arbetsledare, 25259. 
_____________________________________________________________ 

Som vi tidigare har informerat om så blir det två olika system på 
avloppsanläggningen i Ekolsund. 
 
System 1: Det ena är traditionellt självfallsystem där spillvattnet (avloppet) 
från fastigheten rinner av sig självt till huvudledningen. 
 
System 2: Det andra är ett lågtrycksystem (LTA) där avloppet från fastigheten 
rinner in i en pumpstation (kommunen köper in) som ska placeras på tomten. 
Därifrån så pumpas avloppet ut i huvudledningen. 
 
Var vänlig och markera vid fastighetsgränsen ( en bräda e.dyl.) var vi ska 
göra avsättningen för vatten och avlopp. 
 
För vidare information kontakta Enköpings kommun Teknikförvaltningen Va- och 
Renhållningsverken 
 

Carl-Rune Pettersson   Björn-Ove Pettersson 
Frågor: allmänt, avgifter, beställning    Frågor: utförandefrågor, inspektion   
Telefon: 0171-25507  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 
 
Behöver ni utfyllnadsmassor kontakta Björn-Ove Pettersson för vidare information. 
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Insändare / FAMILJ 
Det tisslas och tasslas om 
födelsedagar där all upp-
vaktning undanbedes…  
Vi gratulerar i alla fall 
jubilarerna;                            
 
Albin ”Abbe” Nyström     
Ulf Ingelsson 

De leve! Hip hip hurra! 
/PE&KK 

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

 
Kalendarium 
 
Några datum att redan nu 
boka in i almanackan 
 
23 April Städdag  
39 April Valborg  
20 Maj Hjälstaviken   
25 Maj Gökotta  
1 Juni Ny Postort & Byfest 
23 Juni Midsommarfirande 
 
 

 
 
 
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 

 
 

Gamla skrifter och kartor från 1700-talet i Husby-Sjutolft 
 
Gamla skrifter och kartor från vår bygd var temat på Husby-
Sjutolfts hembygdsförenings årsmöte. Ett 40-tal medlemmar hade 
samlats i Husby-Sjutolftsgården och fick bl.a. se vad den gamla 
bykistan från Kysinge innehöll. 
Arkeolog Marja Eriksson från Upplands Museum visade 1700-tals 
kartor från vår socken. Hon berättade med entusiasm om 
odlingslandskapet och hur man läser och tolkar kartorna. Hon 
berättade att Lantmäteriet började göra kartor redan 1725. Vissa 
av bygdens gårdar har förmodligen kvar samma eller likartat namn 
som de hade under järnåldern. Efter det att Marja besvarat alla 
frågor avgjordes logotypetävlingen. Vinnare blev Patrik Eklund. Det 
vinnande förslaget kommer nu att bli föreningens nya kännemärke 
(se ovan). Efter en kort paus för kaffe och smörgås inledde 
föreningens ordförande Rosa Östh årsmötesförhandlingarna. Det 
gångna verksamhetsåret har varit aktivt, med vandringar i 
Parnassen och Hjälstaviken, midsommarfirande, visning av Husby-
Sjutolts kyrka och dess inventarier, besök på Enabygdsarkivet och 
Schennings Museum i Grillby samt visningar vid Ekolsunds 
Tegelbruk. Aktiviteterna har varit välbesökta. 
Runverket har åtgärdat de flesta av runstenarna inom området och 
hembygdsföreningen har tagit på sig ansvaret för 
fadderverksamheten. 
Under 2006 kommer hembygdsföreningen att utöka samarbetet 
med närstående föreningar. Valborgsmässofirande och Gökotta 
kommer t.ex. att firas i samarbete med Ekolsunds byalag. En 
”cykelkarta” med information om socknens sevärdheter kommer att 
tas fram och en insamling av berättelser om hur man levde i Husby-
Sjutolft i gamla tider skall påbörjas.  
Styrelsen kvarstår efter valen och har följande sammansättning. 
Rosa Östh (ordförande), Wendelin Müller-Wille, Göran Sjögren, 
Margareta Lagestrand, Birger Oscarsson och Anders Westerberg. 
Patrik Eklund och Maria Bendz är ersättare. 

Margareta Lagestrand 
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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 2006 och betalas in till 
Byalagets Plusgiro 729 761-
7. Ange namn och Er adress 
i Ekolsund som avsändare. 
Inbetalningskort har 
distribuerats till samtliga i 
medlemsregistret. Behöver 
du nytt inbetalningskort, 
kontakta kassören!  
Välkomna alla nya och 
gamla medlemmar! 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vill du ha Ekolsundsbladet 
mm. via E-mail? 
Anmäl din e-postadress till 
Patrik Eklund 
patrik.eklund@ekolsund.se 
 

 
 
 
 
 

 

Ekolsund, nytt postnr 
Ny postadress fr o m 1.6. kommer att vara;  
 
749 50  EKOLSUND  
 
OBS! Postnumret kommer inte att börja gälla förrän den 1 juni 2006. Tänk på att 
inte använda Er av det nya postnumret innan då posten sorteras med automatik 
och att brev med nya numret inte kan identifieras korrekt och riskerar bli 
returnerade till avsändaren. 
 
Ekolsund som postadress har funnits sen 1600- talet 
Tittar vi historiskt på Ekolsund som postadress har den funnits sen 1600-talet om 
inte längre. 1668-1692 inrättades på orten ett postkontor vid Ekolsunds 
Kungsgård. Det finns inte medtaget i Stockholms posttaxa för 1692 men i en av 
dåvarande överpostdirektörens Johan Schmedeman återgiven taxa från 1702 
finns postkontoret med. Frimärket infördes i Sverige 1855 men innan dess kunde 
brevsändare lämna in sin post på ett fast kontor eller till postförare mot kontant 
betalning. Det finns brev utan frimärke stämplade i Ekolsund från 1 mars 1834.  
 
Omkring 1850-1878 låg posten i det vita huset vid gamla E18, Ekolsunds Värdshus, 
som av äldre Ekolsundsbor kallas för Posthuset. Fler av husen i Ekolsunds by och 
järnvägsstationen har varit postkontor. 1971 togs postorten bort men nu efter 
35års frånvaro är vår gamla historiska och fina postort tillbaka igen. 

                                         
Skylt från Ekolsund, senare delen av 1700-talet,          Sigill, runt med träskaft. Krönt posthorn 
utförd 1933 efter detaljerad beskrivning från 1835.      och därunder "Ekolsunds"  Runt  
Foto 1930-talet Postmuseum            kanterna"postcontoris sigill".  Kom till 
x                                                                                      Postmuseum 1916. Bild Postmuseum.        

 

 
 

Ekolsundsbladet 
Önskar alla läsare en  

Glad påsk 
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