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Innehåll i detta blad:
Midsommarfirande
Friluftsgudstjänst
Tipspromenad
Ekoloppet
Båtklubben
Byalagets årsmöte

Välkomna till traditionsenligt

MIDSOMMARFIRANDE vid
ladan. Midsommarstången kläs
klockan 10.00
Dans och lekar från kl 15.00

Ekolsundsbladet & hemsida
Patrik Eklund

0171-473 201

Välkomna!

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

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

katja@ekolsund.se

Friluftsgudstjänst på Sjöängen,
lördag 26.6. kl 12.00
Medtag filt eller stol och gärna
kaffekorg.

Tipspromenad på midsommardagen.

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Mats Omnell
0171-473213

mats.omnell@telia.com

Promenad från Sjöängen till Ladan (Hammarsgårdsvägen
Igelkottsvägen) och via Sjövägen tillbaka. Promenaden är
markerad, facit läggs ut på www.ekolsund.se efter
kl 1400 och kommer även att finnas på Sjöängen.

,

_____________________________________________________

Vill du ha
Ekolsundsbladet via mail
Anmäl din e-postadress
till
patrik.eklund@ekolsund.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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EKO-loppet
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. 0171473213 E-post:
mats.omnell@telia.com
_____________________

Söndagen 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-minutenanmälningar kan göras på plats innan starten.

LÄGER PÅ SJÖÄNGEN –
SOMMARÄVENTYR
FÖR BARNEN I EKOLSUND

Boka redan in följande
datum i kalendern:
Årsmöte 2010 Ekolsunds
byalag
Lördagen den 28 Augusti
kl.15,00 på Sjöängen,
efter mötet grillafton.
Mer info kommer!

www.activesafety.se
_____________________

Ekolsundsloppet på cykel.

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.

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

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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