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Svamputställning, söndag 13 september
Söndagen den 13 september går vi ut i
skogen och plockar svamp. Vid 13-tiden
träffas vi vid Sjöängen där Gunnar och
Ruth finns för att hjälpa till med
artbestämning och kan förhoppningsvis
lära oss några nya sorter!
Ta med kaffekorg!

wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247

stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

katja@ekolsund.se

ute.omnell@ekolsund.se

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

Loppis på Hammars Gård
Lördag 26 sept. kl 1100-1500
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 senast 23/9.
Utrymme kan ordnas för även skrymmande saker efter
överenskommelse.
Och framför allt – välkomna att botanisera bland alla fynd!

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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Medlemskap i byalaget 2009/2010

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

Inbetalningskort för medlemskap i Föreningen Ekolsunds
Byalag kommer under veckan att delas 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.

Cykeltur
Lördagen 19 september
kl.10.30 vi träffas vid
Sävsta och cyklar lederna
efter ”vår cykelkarta”
Höstmöte
Onsdagen 21 oktober
kl.18:30 HusbySjutolftsgården
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

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 !

www.activesafety.se
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