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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

xxxdagen den xx September kl.09.00 så går vi ut i skogen
och hämtar svamp och äpplen. Sen vid 11.00 har vi en
svamp och äppel utställning på sjöängen där vi får våra
svampar och äpplen bestämda.
Ta med Kaffe korg.

Loppis på Hammars Gård
Lördagen 26 september
Nu är det dags att inventera förråd
och vind på bortglömda och väl gömda
dyrgripar! Putsa upp pottor och
pannor av ädelmetaller, samla ihop
överblivet byggmaterial eller urväxta
kläder.
Månglare och månglerskor – ta kontakt med Wendelin för
att boka bord eller uppställningsplats. Utrymme finns för
även skrymmande saker!
Och framför allt – välkomna att botanisera bland alla fynd!
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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

Lediga båtplatser
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

KLIPP HÄCKEN – DU KAN RÄDDA LIV!
Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men
ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det
finns risk att buskar, träd och växter både på och
utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer
sikten i trafiken. Hjälp oss att förbättra
trafiksäkerheten. Det är enkelt om du känner till de
här enkla sakerna om växtligheten och sikten!
För mer info – ladda ner brochyren på www.vv.se
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1762.aspx

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 !

Cykeltur
Lördagen 19 september
kl.10.30 vi träffas vid
Sävsta
Höstmöte
Onsdagen 14 oktober
kl.18:30 HusbySjutolftsgården

www.activesafety.se
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