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PÅ
HAMMARS GÅRD,
EKOLSUND
Lördag 26 september kl 11.00 – 15.00
Välkomna att botanisera bland alla fynd!
Enkel lunch finns till försäljning i Glada
ladan.

Hamnkapten båtsektionen
Mats Omnell
0171-473213

mats.omnell@telia.com

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
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Medlemskap i byalaget 2009/2010

Höstmöte
Onsdagen 21 oktober
kl.18:30
Husby-Sjutolftsgården

Inbetalningskort för medlemskap i Föreningen Ekolsunds
Byalag har delats ut i brevlådorna i byn. Har du inte fått
något och vill vara med, betala in 200 kr på byalaget
plusgirokonto 729761-7, kom ihåg att ange avsändare!
Behöver du ett inbetalningskort, kontakta kassören,
katja@ekolsund.se eller tel 473201.

Välkomna

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.

JULMARKNAD
Boka reda nu in 5
december i kalendern för
vår traditionsenliga
julmarknad! Mer info
kommer i nästa
Ekolsundsblad.

SJÖÄNGEN
Säsongens fester och firanden har avverkats, badgästerna har
tackat för sig och båtturerna blir allt färre.
Stort TACK till GRÄSKLIPPARNA, TACK till alla som städat och
hållit efter, TACK för SOPHÄMTNING – Ni gör alla ett fantastiskt
och uppskattat arbete!
Sjöängen är i gott skick, vi håller ingen höststädning utan spar på
krafterna till våren!

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

Bålsta El & Maskinservice AB
Vikingavägen 7
Draget
746 51 Bålsta

www.activesafety.se

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 !
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