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Husby-Sjutolfts Hembygdsförening 
 

 
 

Förra talmannen Ingegerd Troedsson kommer att tala om ”vår spännande 
bygd” genom årtusenden,  

i Husby-Sjutolftsgården den 15 oktober klockan 15,00.  
Kaffe serveras. 

Välkomna 
 
  

Höststäddag på Sjöängen 
Städdag lördagen den 28 oktober kl. 11.00  

 
Alla gamla och unga Ekolsundsbor är hjärtligt välkomna 

att hjälpa till. Ta med verktyg, d.v.s. krattor, spett, sekatörer, 
trimmer, skottkärror samt annat du tror kan komma till 

användning under höststädningen. Vi kommer i år även ta upp bryggorna. 
Byalaget kommer att tända grillen och bjuder på korv och lättöl/läsk 

 
   
 
 
 
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 
- Lokal hantverkare  
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. 
 

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

 
Insändare / FAMILJ  
Stort Grattis till  
Inga-Lill Länder på 
bemärkelsedagen! 
Hon leve! Hip hip hurra! 

 
 
 

 
Vatten och Avlopp 
Nu börjar det bli dags för de första fastigheterna och ansluta sig till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. 
 
Här kommer lite mer information. Se även bilagor om LTA-anslutning och 
vattenmätarens placering. 
 
Lathund för inkoppling av VA 
- Fastighetsägaren kontaktar Teknikförvaltningen.  
I första kontakten ska fastighetsägaren meddela om även vatten ska 
anslutas.  
- Ansökningspapperna om va-anslutning (3 ex) skickas ut av 
Teknikförvaltningen för underskrift och återsändning. 
- För de fastigheter som ska ha en pumpstation så ska även ett avtal (2 ex) 
skrivas under och 1 avtal återsändas. 
- 2 v. innan pumpstationen (utan pump) ska levereras ska beställning ske till 
Teknikförvaltningen.  
- När pumpstationen och ledningarna är installerade ska 
Teknikförvaltningen meddelas därom och om huvudledningarna är klara 
kommer Teknikförvaltningen ut med pumpen och installerar den. 
 

                                       
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 även på www.ekolsund.se. 
 
 
Hammarsudd Vatten och Avlopp 
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden är positiva till de 
boendes förslag om att ansluta hushållen i Hammarsudd till vatten- och 
avloppsnätet. 
Vatten- och renhållningsavdelningen på kommunen har gjort en enkät bland 
hushållen på orten – och 69 procent är positiva till förslaget. Kostnaderna 
för kommunen tros bli drygt sex miljoner kronor. Slutgiltigt beslut tas av 
kommunfullmäktige. 
 
 
Husby-Sjutolfts kyrka 
Aktiviteter i Husby-Sjutolfts kyrka hösten 2006;  Varannan lördag  
(jämna veckor) är det helgmålsbön i kyrkan  17.50-18.20 
Söndagen den 29/10 och  19/11 är det gudstjänst  kl 14.00  Kyrkkaffe 
serveras i kyrkan.  
Besök kyrkan i vår byggd vid en helgmålsbön under hösten! 
Välkomna önskar kyrkorådet 
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