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Innehåll i detta blad:

Februari 2009

Ekolsunds förskola möte
Byalagets årsmöte
Alla hjärtans dag
Förstahjälpen barn bok
Vinprovning

Inbjudan till informationsmöte

Ekolsundsbladet & hemsida

Onsdag den 11 februari kl 19:00 i Skolstaskolan.

Byalagets styrelse

Dessa bjuds in:
Föräldrar: Ekolsund, Paletten, Kastanjen, Dagbarnvårdare ,Personalen,
Byalagets medlemmar & styrelse, Hembygdsföreningens medlemmar &
styrelse, Enköpingsposten.

Patrik Eklund
0171-473201
patrik.eklund@ekolsund.se

Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010
wendelin@ekolsund.se

Föräldragruppen för bevarandet av Ekolsunds förskola inbjuder
härmed till Informations- och Frågemöte med politikerna från Enköpings
kommun, Nämnden för förskola och grundskola

Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247
stenberg@ekolsund.se

_________________________________________________

Kassör
Katja Eklund
0171-473201
katja@ekolsund.se

Kallelse till Byalagets Årsmöte 2009

Ledamot
Ute Omnell
0171-473213
ute.omnell@ekolsund.se
Tf. Hamnkapten båtsektionen
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@skanska.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

Söndagen den 22 februari klockan 14,00
i Husby-Sjutolftsgården
Dagordning finns på www.ekolsund.se samt anslagstavlorna i byn
Välkomna!

_____________________________________________________

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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Första Hjälpen BARN

Vad gör du om ditt barn plötsligt sätter i halsen och
inte kan andas? Första hjälpen barn är boken som är
ett måste för alla småbarnsföräldrar. Med små barn
är olyckan snabbt framme och då gäller det att veta
hur man skall agera.

Alla hjärtans dag
14 februari
Ta med dig din käraste till
Ekolsunds Slotts
Wärdshus på en romantisk
Alla Hjärtans Dag middag.
komponera din egen meny
till ett fast pris:
2-rätter 335 kr
3-rätter 395 kr
förrätt
[pilgrimsmussla]
halstrad, lättrökt blomkåls
cremé, örtsallad samt tomat
vinegrette
[fasan]
terrin, lättrökt blomkålscremé,
örtsallad samt saltrostade
pistachenötter
varmrätt
[gös]
puré av palsternacka,
knaperstekt sidfläsk samt terrin
av soltorkade tomater
[majskyckling]
ugnsbakat bröst från Bjäre, varm
sallad av matvete och svamp,
tryffelsky samt sellericremé
dessert
[choklad]
varm bakelse,
honungsyoghurtglass samt
päronkompott
[apelsin]
terrin, sallad samt sorbet

Välkomna!

För bokning ring 0171-472200

Här presenterar Röda Korset grundläggande första
hjälpen för barn på ett enkelt, tydligt och modernt sätt. Läs om hur du
räddar livet på ditt barn, men framförallt - om hur du kan barnsäkra ditt
hem och omgivning för att undvika att en olycka överhuvudtaget
inträffar.
Överskottet av försäljningen går till Röda Korsets arbete.
Kostnad 99:- (+ frakt)
Beställ boken av Katja på katja@ekolsund.se eller 0171-473201

_________________________________________________
VINPROVNING
Nu startar vårterminen
med provning av viner
från TOSCANA, Italien.
Plats: Hemma hos Mia
Tid: Lördag 28 februari kl
18.00
Kostnad: 200 kr per person
inkl. mat & vin

Gamla och nya vinprovare hälsas välkomna, anmälningar till Katja på
katja@ekolsund.se eller tel 473201. Betalning till Byalagets Plusgiro
729761-7 ange avsändare samt ”vinprovning”, eller kontant vid
kurstillfället.
VÄLKOMNA!
Nästa preliminära kursdatum 28 mars.

_____________________________________________________
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 så är den st artklar i vår.
Behöver du hjälp med veden? Vi har vedklyv för uthyrning. Sågkedjor,
sågklingor kan lämnas in för slipning.

Stiga Jonsered Klippo Hitachi Festool Flex mm.
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