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Ekolsund åter på kartan!
Nyligen vann Ekolsundsbon Sara Langs bidrag priset ”Årets elevkarta” vid
jönköpings kartdagar 2008. Sara studerar kart- och mätteknik på en tvåårig EXutbildning i Haninge. Kartan ”Cykelväg till Ekolsunds by” har formen av en anka som
studsar en boll.
- Tanken från början var faktiskt en seriös karta, men det blev en rolig and till slut,
säger Sara. Under tre dagar i mitten av april ställde Sara ut sin karta på konferensen
Kartdagar 2008 i Jönköping som arrangerades av Kartografiska sällskapet. Skolor från
hela Sverige deltog.
Bland över hundra utställare i kategorin Årets elevkarta vann Saras bidrag flest röster.
Sara tror att hennes karta vann för att den är charmig. Många andra handlade om
statistik och tunga ämnen. Saras karta handlar om fritid, motion och natur. Hon vill
påminna folk om att området här ute är fågelskyddsområde. Tanken är att folk ska
kunna cykla hit och upptäcka idyllen.
Hon gjorde den också för att folk skulle skratta, allt är så allvarligt annars.
Vi gratulerar Sara till utmärkelsen!

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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Hjälp med kommunalt VAAddSchakt

Vi har tillsammans med Enköpings

Kommun VA-avdelning schakta för
kommunalt avlopp i Ert område. Vi
kan därför erbjuda Er hjälp med
komplett installation av
pumpstation för avlopp eller hjälp
med enbart grävningen.
Ring till oss för kostnadsförslag
och eventuella frågor.

Blir din gräsmatta randig vid klippning ?
då har vi nya KNIVAR som ger fint resultat !
Ska du trimma runt rabatten ,kanter, röja sly mm
så har vi TRIMMER från 495:Senco Trallskruv om du är i byggtagen !
Tvättmedel till högtryckstvätt , samt tillbehör !
Hyr Skylift - Minigrävare -Markvibrator för olika jobb utomhus !
Vi har Miljöbensin i 5 l ,25 l dunkar , större mängd kan beställas på fat..

Välkomna !
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

AddSchakt AB
Henrik Andersson
070-3737272
Tel: 0171-373 72
Fax: 0171-307 72
E-mail: info@addschakt.se

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.

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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