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Söndagen den 26 april kl 11.00
Ta med verktyg, d.v.s. krattor, spett, sekatörer, sågar,
skottkärror och annat du tror kan komma till användning.
Båtsektionen samlas redan kl 10.00 och kommer att sjösätta de
nya bryggorna.
Byalaget bjuder på grillad korv.
_________________________________________________

Fisketävling avgjord, våfflorna uppätna!
Söndag 29 mars avgjordes pimpeltävlingen på Ekolsundsviken till
Fiskar-Kalles minne. Många deltagare ville vara med och göra upp
om titlarna i årets upplaga och de flesta lyckades få utmärkelse i
någon av tävlingsgrenarna, bl a största fisk, minsta fisk, flest antal
fiskar, barnklass, största sammanlagda vikt (endast fångsten
vägdes!) Stort tack till sponsorerna av alla priser och Bålsta Port
för arrangemanget! Dagen avslutades med Byalagets våffelfest –
frasiga våfflor med tillbehör direkt från grillen, mums!

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

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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Majbrasan/Kvistar & ris

Bålsta El & Maskinservice AB
Vikingavägen 7
Draget
746 51 Bålsta

Telefon: 0171-566 61
Fax: 0171-44 88 92
Maila: bem@bktv.nu
www.balstaelmaskin.se

Ge gräsklipparen en välbehövlig service. Sågkedjor och klingor kan lämnas in
för slipning. Vi har vedklyv för uthyrning.

Kvistar, ris och brännbart
trädgårdsavfall får läggas på
platsen för majbrasan på
Sjöängen under tidsperioden
1 april till 30 april.
Byalagets styrelse

_____________________

Valborgsmässoafton

Cykelkartor finns kvar i
lager
Husby-Sjutolfts
Hembygdsförening tog under
2007 fram en cykelkarta med
anvisningar om intressanta
natur- och kulturella värden i
vår bygd. Kartan är en guide
till bland annat Hjälstaviken
och runstenarna men även
vägstenarna, kyrkan, slottet
och Parnassen med dess
intressanta växt- och djurliv.
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

Torsdagen den 30 april kl 1800 – 2000
Firandet på Sjöängen inleds med lekar för barnen, brasan tänds
klockan 19.00
Vi sjunger som vanligt in våren

Alla är mycket välkomna!

_________________________________________________

_____________________
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