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  Ekolsundsbladet 2–2007 
 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                       Februari 2007 

Innehåll i detta blad: 
Nya styrelsen 
Fina Fisken 
Sponsorer 
Bokbussen 
Wärdshuset 
Kyrkan 
Brev 700år 
Bok Otto Helander  

 
Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund        0171-473 201 
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
Byalagets Nya styrelse 
Ordförande 
Wendelin Müller-Wille 473010 
wendelin@ekolsund.se 
 
Sekreterare 
Åsa Stenberg    0171-473247 
stenberg@ekolsund.se 
 
Kassör  
Katja Eklund          0171-473201 
katja@ekolsund.se 
 
Ledamot  
Ute Omnell         0171-473213 
ute.omnell@ekolsund.se 
 
Hamnkapten båtsektionen              
Peter Söderstedt 0171-473103 
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 

 

Fina fisken – pimpeltälvling på Ekolsundsviken 
(Om vädret och issituationen tillåter) 

 
Lördagen den 24 februari arrangeras fisketävling 

på isen vid Sjöängen.  
Tävlingen pågår kl. 11.00-12.00 

Egen tävlingsklass för barn resp. vuxna. 
Efter tävlingen tänds grillen – ta med korv eller 

det ni vill grilla samt egen dryck. 
Ta gärna med egna isdubbar, kastlina, eller annan 

utrustning som kan komma till nytta. 
 

Fina priser utlovas till vinnarna!              
 
 
 

Sponsor även i år är Bålsta Port & Fasadservice AB 
 
 
 
 
 
 
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  

 
 

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

 

 
 
Sponsorer / reklam 
 
Vi har till detta år fått tillskott av nya sponsorer som vi vill önska 
välkomna! Vill Du också vara med och synas på vår hemsida och i 
Ekolsundsbladet eller sätta in en annons? Ring eller mejla  
Patrik Eklund 
tel.0171-47 32 01  
patrik.eklund@ekolsund.se 
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Bokbussen 
Den som bor på landsbygden i 
Enköpings kommun kan 
ibland se en blå bokbuss susa 
förbi. Den rymmer ca 2.500 
böcker - romaner, deckare, 
faktaböcker för barn och 
vuxna, bilderböcker och 
kapitelböcker för barn, 
kassettböcker, talböcker, 
böcker med stor stil, 
lättläst... Det finns även 
flera tidskrifter i bussen. 
Bussen kör dagtid 14 olika 
turer på landsbygden och 
låntagarna är till största 
delen pensionärer och 
småbarnsföräldrar. 
Flera förskolor och 
dagbarnvårdare är också 
låntagare. 
 
Tider i Ekolsund 
Januari till juni 
 
24 Januari 
20 Februari 
21 Mars 
18 April 
16 Maj 
13 Juni  
 
Telefonnummer 
Bokbussen: 070-327 53 54 
Till bibliotekets Infodisk: 
0171-255 10 
 
 

 
Husby-Sjutolfts kyrka 

 
Helgmålsbön 

Lördagen 24 Februari kl. 18.00 i 
Husby-Sjutolftskyrka 

 
Välkomna önskar 

kyrkorådet 

 

 
 
 

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. 

 
Läs mer på 

www.ellensvik.se/hundservice 
eller ring Lena på 0738-17 38 78 

 

 
 

 

Sportlovstider                                         
 
Wärdshuset har stängt från den 19:e till den 23:e februari och 
öppnar åter lördagen den 24:e klockan 15.00-22.00.  
 

 
 
 

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 2007 och betalas in på PlusGirokonto 729761-7. Ange avsändare! 
 
 

http://www.ekolsund.se/
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Ekolsund 700 år 
 

 
 
Ekolsund omnämns första gången 
i två dokument sänt av hertigarna 
Erik och Valdemar 1307.  
Dessa dokument utfärdades från 
”Ekoolesund”, varifrån hertigarna 
ett halvt år efter den beryktade 
Håtunaleken styrde landet. 
 

  
Utfärdandet: 1307 
Utfärdandeort: Ekolsund  
Språk: Latin 
Utfärdare: De svenska hertigarna 
Erik och Valdemar 
Innehåll: 
De svenska hertigarna Erik och 
Valdemar till riddar Folke 
Jonsson med uppgift om att priorn 
och predikarbröderna i Sigtuna 
hos dem beklagat sig över att 
både deras egna tjänare och 
åtskilliga andra besvärar, ofredar 
och skadar dem, de förra eftersom 
de inte bestraffas för sina 
förseelser, och de senare därför att 
bröderna inte utan svårigheter kan 
närvara vid rättegångar och i 
domstolar; utfärdarna anförtror 
därför åt Folke Jonsson att ta sig 
an brödernas fall och laga så att 
dessa uppnår rättvisa och att deras 
tjänare rättmätigt straffas för sina 
överträdelser. 
 
För mer information gå in på 
www.ekolsund.se 

Ny bok från Otto Helander  
Nu kommer det en ny bok av Otto Helander. 

 
 

Bokens Namn:  
Husby-sjutolfts socken med Ekolsund i Tögds härad, Uppland 

 
Boken behandlar strödda upplysningar från 1200-talet till 1900-talet om gårdar, 

ägare arrendatorer, soldater, torpare m.fl. 
Pris 200:- 

 
Vill du beställa boken så kontakta : Wendelin Müller-Wille,  

Tel. 0171-473010,  E-post:wendelin@ekolsund.se 
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