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     Ekolsundsbladet 8–2010 
 

Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                                 Juli  2010 

Innehåll i detta blad: 

Förskolan i Ekolsund 

Eko-loppet 

Båtklubben 

Wärdshuset 

Läger på Sjöängen 

Parken Zoo 

Medlemsavgift 2010 

Årsmöte 

 

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 

 

 

 

Ekolsunds förskola räddas blir – privat 
 

Enköpings kommun har 

tidigare beslutat att 

förskoleverksamheten i 

Ekolsund ska läggas ned. 

Genom aktivt arbete från 

engagerade föräldrar är 

förskolan i Ekolsund nu 

räddad.  

Förskolan öppnar efter 

sommaruppehållet den 9 

augusti och då i regi av Paletten som idag redan driver två avdelningar; 

missionshuset i Skolsta samt bygdegården.  

 

Föräldrarnas kamp startade i maj 2008 när nedläggningsplanerna blev 

kända. Ekolsund är ett fantastiskt ställe att bo på, men utan förskola 

lockas inte barnfamiljer hit, utan flera av de redan boende hade 

tvingats titta på andra alternativ. Ekolsund är i ett expansivt skede med 

inflyttning av främst barnfamiljer, kommunen hade precis investerat i 

VA-lösning här för att möta efterfrågan, men väljer sedan att ta bort 

den sista kommunala servicen. Att få ha förskolan kvar, fastän i privat 

regi, känns som en stor seger, inte bara för barnen som får vara i sin 

hemmiljö med sina kompisar, utan för hela bygden, som bibehåller sin 

attraktionskraft och fortsätter locka till sig barnfamiljer. 

________________________________ 
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EKO-loppet 
Ekolsundsloppet 

på cykel.  
 

Nu på 

söndag, 

den 4 

juli. 

Första 

gruppen 

startar  

kl. 10.30  

på Sjöängen.  

Välj distans –Ironman: 

Ekolsund runt (ca 30km 

på landsväg),  

Slottsturen (ca 10 km, 

landsväg/grusväg), eller 

barn- och rullatordistans.  

Anmälan gärna i förväg 

till katja@ekolsund.se, 

sista-minuten-

anmälningar kan göras på 

plats innan starten. 

 

Båtklubben på Sjöängen 
 

Lediga båtplatser  

Det finns lediga 

båtplatser på Sjöängen. 

Är du intresserad av en 

båtplats -  kontakta 

hamnkapten för mer 

information!  

Mats Omnell Tel. 0171-

473213 E-post: 

mats.omnell@telia.com 

 

 

 

 

 

 

LÄGER PÅ SJÖÄNGEN – 

SOMMARÄVENTYR  

FÖR BARNEN I EKOLSUND  

Fredagen den 16 juli kl.16,00 slår vi upp 

tältlägret på Sjöängen och fiskar, leker 

lekar, sjunger lägersånger och grillar kvällsmat. På morgonen äter vi 

frukost på stranden, badar förhoppningsvis och packar så småningom 

ner lägret. Målsman ansvarar för sina barn. Ta med eget tält, 

liggunderlag och sovsäckar. Vi ordnar kvällsmat och frukost! 

Anmälningar senast 14.7. till katja@ekolsund.se.  

För mer info, kontakta Åsa, Mats & Ute eller Katja. 
___________________________________________________________________ 

 

DAGS ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFT FÖR BYALAGET 2010  

Medlemskap kostar 200 kr per hushåll för 2010 och betalas in till 

Byalagets Plusgiro 729 761-7. Ange namn och Er adress i Ekolsund som 

avsändare.  

I år gör vi ett försök med att INTE distribuera ut inbetalningskort i 

brevlådorna då de flesta inte längre nyttjar dessa. 

Inbetalningskort kommer att sättas upp på anslagstavlorna för dem som så 

önskar, alternativt kontakta kassören! 

Välkomna alla nya och gamla medlemmar! 

 

 
 

 
 

 

   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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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 
 

__________________________ 

 

Insändare / FAMILJ 

 

Stort GRATTIS till 

jubilarerna 

 

Göte Karlsson 80 år,  

Sören Blomqvist 70år 

 

på era bemärkelsedagar! 

De leve! Hip hip hurra! 

/PE&KK  

 

Har du 

också 

någon du  

vill fira eller insändare du 

vill att vi trycker i 

Ekolsundsbladet – 

meddela redaktören. 

Glöm ej att ange 

avsändare. 
 

 

 

 

www.activesafety.se 

 

 

 

 
 

Kom och låt er väl smaka av kallrökt lax, rimmat fläsklägg och rökt 

viltkött. Avsluta gärna middagen med 

vår hemgjorda glass eller vitchokladparfait. Kommer ni ett större 

sällskap är ni välkomna att kontakta 

wärdshuset för menyförslag. Självklart använder vi oss av 

lokalproducerade och ekologiska råvaror. 

 

Våra ordinarie öppettider är fredag - söndag men utökade 

öppettider sommartid 1/7-8/8: 

torsdagar 12-18, fredagar 12-19, lördagar 12-19, söndagar 12-18 

Välkomna! 

 

Sommartips! 
Kungligt Rum & Frukost 

Bo på Gustav III:s favoritslott eller Wärdshus. Pris från 495:-/pers. i 

dubbelrum. Kombinera med: 

• Boule 

• Cykeltur (vi har 6 cyklar) 

• Visning av slottet 

 
 

Bokning: 0171-47 22 00 eller info@ekolsundsslott.se • www.ekolsundsslott.se 
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Årsmöte 2010  

Ekolsunds byalag 
Lördagen den 28 augusti 

kl.15,00 på Sjöängen, 

efter mötet grillafton. 

Mer info kommer! 

_________ 
 

 

Ekolsunds-

bladet 

önskar alla 

en mycket 

trevlig 

sommar! 

 
 

 
 

 

Har du önskemål om 

någon aktivitet, något 

du vill se mer av i 

bladet eller webben – 

kontankta oss gärna! 

 

 

 

Välkommen till Ideella Föreningen för Barnaktiviteter i Ekolsund 
  

Föreningens syfte och ändamål är att erbjuda barnen i Ekolsund aktiviteter 
och upplevelser. Ändamålet är att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla: 

- i samverkan med förskoleverksamheten i Ekolsund 
- i samverkan med föreningslivet i Ekolsund 
- som komplement till barnverksamhet 

 
Boka den 27 augusti – för då reser vi till Eskilstuna Parken Zoo 
 

  

 
Medlemmar (barn) erhåller bussresa, inträde, lunch, rundvisning av zoo pedagog  
– utan kostnad 
 
Icke medlemsfamiljer är välkomna till självkostnadspris – om 390 kr 
 
Samtliga medföljande föräldrar betalar inträde, 140 kr, och lunch själva. Sista 
anmälningsdag 2010-08-06 
 
Det blir ett bra tillfälle för barnen att träffas mellan förskolorna i Skolsta och 
Ekolsund – att både återse sina tidigare ”dagiskompisar” och träffa nya   
  

För att bli medlem i föreningen: 
- erfordras att ni är barnfamilj med geografisk anknytning till Ekolsund 

- betalar in medlemsavgift om 500 kr per familj på bankgiro 5731-2076 
 

Detta år täcker de 500 kr resten av 2010 och hela 2011. Ett medlemskap erhålls 
per familj oberoende antal barn 

 

Stadgar, mötesprotokoll och sponsorprogram finns på www.ekolsund.se  
under fliken ”ek f . förskolan” 

 
          Föreningen planerar och genomför två aktiviteter per år 

 
          Vid frågor kontakta: 
           Christer Danielsson, christer.danielsson@cede.nu, 0709-147058    

           Katja Kotiranta Eklund, katja@ekolsund.se, 070-2899980 
           Susanne Fridh, sanne.fridh@telia.com, 070-2134065     

           Eva Blomberg Aunola, eva.blomberg.aunola@furst-vvs.se, 0760-506604     

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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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