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Lördagen den 22 September kl.09.00 så går vi ut i skogen
och hämtar svamp och äpplen. Sen vid 11.00 har vi en
svamp och äppel utställning på sjöängen där vi får våra
svampar och äpplen bestämda.
Ta med Kaffe korg.

0171-473201

Insändare / FAMILJ
0171-473213

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Peter Söderstedt 0171-473103

peter.soderstedt@ekolsund.se

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

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
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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 kommer att delas ut
med hembygdsföreningens
programblad och finns även på
www.ekolsund.se För
utförligare information
kontakta
Patrik Eklund
Tel. 0171-473 201 E-post:
patrik.eklund@ekolsund.se

Ekolsund firar 700 år med bal på slottet lördagen 6 oktober.
Balen börjar kl. 18.00. Ta vägen genom slottsallén upp till slottsporten där kvällens entrévärd
välkomnar dig. Musik på historiska instrument ledsagar dig uppför trappan till Drabantsalens
mingel där ett glas mousserande serveras.
Så öppnas dörrarna till Riddarsalen där borden står dukade för kvällens supé. Gör entré i detta
storslagna rum och intag din plats.
Förrätten kräftor och rökt lax på canapé med smak av dill och pepparrot åtföljs av ett glas vitt
vin. Den helstekta biffen får sällskap av en potatisfondant med smak av rosmarin, choronsås
samt ragu på korngryn och linser. Till detta serveras rött vin, ett glas med påfyllning om så
önskas. Som avslutning på middagen serveras chokladtårta med smak av kolatryffel
tillsammans med apelsinsallad och kaffe.
Nu är det dags för en bensträckare och kanske ett besök i baren samtidigt som Riddarsalen
byter skepnad till balsal och Bahco Big Band bjuder upp till dans, dans till storband som pågår
till kl. 01.00, då balen avslutas. Dags att åka hem eller så har du kanske bokat rum på slottet
eller Wärdshuset.
Priset för denna unika kväll är 980 kr/pers. Klädseln är minst mörk kostym och lång klänning.
Vi blir max 140 gäster, du bör anmäla dig snarast efter som vi barahar ett få tal platser kvar!
För information och anmälan vänd er till balkommittén:
Kenth Öjdahl tfn: 0171-54284 epost: kenth.ojdahl@tatag.se
Lena Munkhammar/Leif Berglund tfn: 0171-473013 epost: stenasa@telia.com
Välkomna att anmäla er!!

HUNDMAT på NATURLIGT vis

Läs mer på
www.ellensvik.se/hundservice
eller ring Lena på

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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