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Nu är det snart

Juli 2009

SOMMARBIOGRAF I EKOLSUND
Vi har planerat in två nostalgiska sommarbiokvällar i Hammars Gårds lador.
Filmerna ingår i en serie av fem med privatdetektiven John Hillman skrivna
av Folke Mellvig och regi av Arne Mattsson. Två av filmerna har scener
inspelade i Ekolsund; Damen i Svart (1958) samt Den Gula Bilen (1963)
Lördag 4.7. kl 19.00 Damen i Svart
En ung dam försvinner en natt från ett
jordbrukssamhälle i Mellansverige. Privatdetektiv John
Hillman blir inkopplad på fallet.
Under spaningen efter den unga damen börjar mystiska
saker att hända – en efter en mördas de personer
Hillman pratat med och plötsligt dyker också kroppen
efter den försvunna damen upp…
Lördag 1.8. kl 19.00 Den Gula Bilen
Under en turistresa till utlandet blir passagerarna på
bussen vittnen till mordförsök på landets president. En
person i turistgruppen har bevismaterial mot
attentatsmännen och mördas när bussen når Sverige. En
av passagerarna ser hur gärningsmannen plockas upp i en
gul Mercedes. Privatdetektiv Hillman som var med på
turistresan tar upp jakten.
Välkomna till nostalgiska thrillerkvällar i Ekolsunds-anda. Alla gamla bilar
och andra åkdon får gärna trängas på drive-in bio-planen, det kommer även
att finnas sittplatser – föranmälan krävs!
Försäljning av varmkorv, popcorn och annat som hör en 60-tals bio till
kommer att finnas.
Ta fram 60-tals stilen och boka Era platser redan nu! Barn under 15 år
välkomna endast i målsmans sällskap.
Anmälningar till Wendelin wendelin@ekolsund.se (473010) eller Katja
katja@ekolsund.se (473201)

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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Lediga båtplatser

Byalagets sommarmöte med knytkalas

De nya bryggorna är nu i
sjön och det finns lediga
båtplatser på Sjöängen.
Behöver du båtplats
kontakta hamnkapten
Mats Omnell
Tel. 0171-473213
E-post: mats.omnell@telia.com

Boka redan nu in Byalagets sommarmöte i
Er kalender.
Sommarmöte med knytkalas
Lördagen 15 augusti 2009 kl 15.00 träffas vi på Sjöängen.
Dagordningen finns att läsa på www.ekolsund.se samt kommer att
sättas upp på anslagstavlorna inför mötet.
Efter mötet tänder vi grillen – med tag det ni vill äta och dricka.
Välkomna!

Husbeskrivningarna på
www.ekolsund.se
Vi har fått ett bra gensvar
på husbeskrivningarna i
Ekolsunds by, men det finns
mer att göra. Vi behöver din
hjälp att uppdatera bild och
text på din fastighet. De
fastigheter och områden
som ännu inte är
med bland
husbeskrivningarna
efterlyses speciellt!
Kontakta
Patrik Eklund, tel 473201
eller
patrik.eklund@ekolsund.se

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, motorsågen en välbehövlig service. Sågkedjor och klingor kan
lämnas in för slipning. Vi har även uthyrning av vedklyv, grävare 1,6t samt skylift.

Välkomna !

www.activesafety.se
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