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bostad? Mäklarringen i 
Enköping ger dig en fri 
värdering - utan några 
förpliktelser från din sida.  
Tel: 0171-240 30 
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Tornerspel på Ekolsunds Slott 
 

 
 
Spelen hålls utomhus i parken Lördagen den 26 augusti kl 16.00 - 
18.00. Fri entré.  
 
I samband med spelen rekommenderar vi en matbit på Ekolsunds 
Slotts Wärdshus. Gustav III lät bygga Wärdshuset till sitt första 
tornérspel år 1776. Wärdshuset har öppet från kl 13.00. För 
bordsbeställning, ring Wärdshuset tel 0171- 47 22 00. 
 
  
Byalagets sommarmöte  
Vi inbjuder till gemensam kräft- el. grillafton samt sommarmöte på Sjöängen 
lördagen 2 september kl. 17.00. Du tar med det du vill äta och dricka samt ett 
gott humör.  
På sommarmötet skall nästa års medlemsavgift bestämmas. Styrelsen finns på 
plats för ev. frågor eller andra ärenden.   
 
Välkomna! 
Byalagets styrelse 
   
 
 
 
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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Hjälp med kommunalt VA- 
AddSchakt 
Vi kommer tillsammans med 
Enköpings Kommuns 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 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 av 
schakt-, rörinstallation samt 
återställningsarbeten. Även 
installation av pumpstationer. 
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 
Teknikförvaltningen vill informera dem som på sina fastigheter önskar lägga 
ledningarna i grundförlagd isolerlåda att kostnaden för el till värmekabeln i lådan 
är ca 7 kr/m/år. OBS! Att vi lägger ledningarna i isolerlåda fram till tomtgräns 
innebär inte att man måste göra detsamma på sin tomt, utan där kan 
fastighetsägaren välja att lägga ledningarna på frostfritt djup. 

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 
 
Kallelse till båtsektionens årsmöte 2006 
Lördagen 26 augusti kl. 1300. Om vädret så tillåter träffas båtsektionen på 
Sjöängen, annars hålls mötet hemma hos Hamnkapten Peter Söderstedt. 
 
Ärende som du vill ska tas upp på båtsektionens möte lämnas till  Peter 
Söderstedt före mötet. 
 
Välkomna! 
 Peter Söderstedt (Hamnkapten) 
 Hammarsgårdsvägen 6  0171-473103,eller mail: peter.soderstedt@ekolsund.se 

 
 
Kulturhusens Dag: Möten och avsked på Ekolsund 
Ekolsunds Stationshus, Husby-Sjutolfts kyrka samt Ekolsunds Slotts Wärdshus 
kommer att ha öppet på kulturhusens dag söndagen den 10 september, kl 13,00 
– 16,00. Temat är ”Möten och avsked”.  Varje plats kommer att ha sitt eget 
program. En minnespoststämpel har tagits fram speciellt för denna dag och finns 
tillgänglig i Wärdshuset. Postinlämning för minnesstämpling kan ske på samtliga 
platser.  
För mer info, se www.ekolsund.se 
Arr: Ekolsunds Slotts Wärdshus, Ekolsunds Byalag och Husby-Sjutofts 
Hembygdsförening. 

 

Insändare / FAMILJ  
 
Bästa lyckönskningar till brudparet, Lena & Leif! 
Stort Grattis till Margareta Lagestrand på bemärkelsedagen! 

De leve! Hip hip hurra! 

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