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   Ekolsundsbladet 7–2007 

 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                      Juli 2007 

Innehåll i detta blad: 
Byfest  
Månglerskehögen 
Veteranfordonsträff 
Sommarmöte  
  
 
Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund        0171-473 201 
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
 
Byalagets 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 

 
 

 
Byfest Ekolsund 700år 

 
 

Välkommen på Byfest  
Ekolsunds 700-årsjubileumsfirande 

Den 4 augusti På Sjöängen kl. 16.00 
 
 
 

Byalaget arrangerar helstekt gris med tillbehör.  
Du tar bara med Dig egen dryck! 

För medlemmar i Byalaget bjuder vi på maten.  
Vill du ta med Dig gäster, så betalar de 250 kr/person. 

Sista anmälningsdag 22 juli 2007 till 
wendelin@ekoslund.se eller katja@ekolsund.se 

 
I din anmälan vill vi att Du skriver namn på festdeltagarna i ditt 

sällskap så att vi vet hur många som kommer. 
 

 
Utflykt till Månglerskehögen 

Följ med Husby-Sjutolfts Hembygdsförening till Mångelskhögen 
Lördagen den 11 augusti  

Träff för samåkning vid Husby-Sjutolftsgården klockan 11,00 
 Ta med Kaffekorg 

Rosa Östh kommer att berätta om månglerskorna 
Välkomna 
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Wärdshuset 

 
Sommarcafe 

Från 1 juli tom 15 augusti. 
Tisdag - Söndag 

11.30 - 16.00 
 

Veteranfordonsträff 
Under juli och augusti  

kl. 18.00-21.00 arrangeras 
veteranfordonsträffar på 

onsdagskvällar.  
 

Restaurangen öppnar åter  
16 augusti kl. 11.30.  

 
 

   
 
 

 
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 

 

Byalagets sommarmöte 
Boka redan in Byalagets sommarmöte i Er kalender. Lördagen 

1/9/2007 kl 16.00 träffas vi på Sjöängen.  
Frågor som behandlas är årsavgift för 2008 samt mötesplats på 
Sjöängen. Förslagen kommer att finnas på www.ekolsund.se. Fler 

förslag lämnas till styrelsen senast 1/8/2007.  
 

 
 

Hyra partytält 
Som medlem Ekolsunds byalag har Du möjlighet att få hyra 

Byalagets partytält för 50 kr per tillfälle.  
Kontakta Wendelin Müller-Wille för bokning  

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

 

 
 

Ekolsundsbladet önskar alla en 
mycket trevlig sommar! 
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