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  Ekolsundsbladet 4–2010 
 

Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                      Mars  2010 

Innehåll i detta blad: 

Våffelfest 

Ekolsunds Förskola 

 

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              

Mats Omnell       0171-473213 

mats.omnell@telia.com 

 
 

 
 

Vill du ha 

Ekolsundsbladet via 

mail 
Anmäl din e-postadress 

till 

patrik.eklund@ekolsund.se 

 

 

 

 

Våffelfest på Sjöängen 

 

 
 

Söndagen 28 mars kl. 14.30 

har vi Våffelfest på Sjöängen i Ekolsunds by. 

Våfflorna gräddas som vanligt över öppen eld. Medtag dryck, 

våfflor med tillbehör står Byalaget för! 

 
Välkomna! 

 

_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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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Välkommen  
till en doftfri värld. 

Butiken 
där du hittar oparfymerade  
produkter och hjälpmedel 
på ett och samma ställe. 

www.oparfymerat.se         

Tel: 073-99 09 884 

Fri hemkörning inom 
Ekolsund. 
 
_________________________ 

 

 
Mäklarringen Enköping 

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 
 

 

_________________________ 

 

 

 

 

www.activesafety.se 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rapport Ekolsunds förskola 

 
Arbetet med att bibehålla förskolan i Ekolsund fortsätter. Den 

kommunala verksamheten kommer att upphöra per 30.6.2010 och 

förhandlingar mellan den nya aktören och kommunen fortlöper 

planenligt.  

Det finns en förening, Ekonomiska Föreningen Ekolsunds Förskola, som 

förvaltar en del pengar som har nyttjats inom förskolan. På årsmötet 

valdes ny styrelse till föreningen som fick i uppdrag att arbeta fram nya 

stadgar. Arbetet kommer publiceras löpande på www.ekolsund.se under 

fliken Ek.f.förskolan, där även protokoll från årsmöten och 

styrelsemöten finns att läsa. 
 

 

 
 

 

 

GLAD PÅSK! 
 

 
 

 

Bålsta El & Maskinservice AB            

 

 

 

Ge motorsågen en välbehövlig service. Sågkedjor och klingor kan lämnas 

in för slipning. Vi har även uthyrning av vedklyv, grävare 1,6t samt 

skylift.  

 

Vikingavägen 7,  Draget  746 51 Bålsta                 

Tel: 0171-566 61 E-post: bem@bktv.nu   www.balstaelmaskin.se 

 

Välkomna ! 
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