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   Ekolsundsbladet 8–2007 

 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                      Augusti 2007 

Innehåll i detta blad: 
Sommarmöte  
Cykelkartan 
  
 
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 

 
 

 

 

 
 

Byalagets sommarmöte 
Vi inbjuder till sommarmöte på Sjöängen 

lördagen 1 september kl. 16.00.  
På sommarmötet skall nästa års medlemsavgift 

bestämmas samt mötesplats på Sjöängen.  
 

Välkomna! 
 
Byalagets styrelse 
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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 

 
 

 
 
 
Insändare / FAMILJ  
 
Bästa lyckönskningar till 
brudparet, på Trångbrygga 
 
 
Har du också någon du vill fira 
eller insändare du vill att vi 
trycker i 
Ekolsundsbladet – meddela 
redaktören. Glöm ej att ange 
avsändare. 
 
 
 
 

 
 

                                      
Cykelkartan är nu klar 
Husby-Sjutolfts Hembygdsförening har ansökt om bidrag för att ta fram en 
cykelkarta med anvisningar om intressanta natur- och kulturella värden i vår bygd. 
Projektet har pågått under ett år och är klart nu i augusti 2007. Målet med 
kartan är en lokal natur- och kulturell guidning för att öka tillgängligheten till 
bland annat Hjälstaviken som rekreations och friluftsområde samt sprida kunskap 
om fornminnen och miljö. Det som ligger oss närmast är förstås runstenarna men 
även vägstenarna, kyrkan, slottet samt Hjälstaviken och Parnassen med dess 
intressanta växt- och djurliv. Statliga bidrag till lokala och kommunala 
naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt. 
Kartan finns på www.ekolsund.se eller vill man ha en tryckt karta så kontakta  
Patrik Eklund Tel. 0171-473 201 E-post: patrik.eklund@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 
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