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   Ekolsundsbladet 3–2008 
 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                      mars  2008 

Innehåll i detta blad: 
Våffelfest 
Sommar tid 
Årsmöte  
Hembygdsföreningen 
Albertus Pictor 500år 
Ny ”gräsklippare” 
Cykelbana 
Kvistar & ris 
Inbrott 
Insändare 
Påsk 
 
Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund        0171-473 201 
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 
katja@ekolsund.se 
 
Ledamot  
Ute Omnell         0171-473213 
ute.omnell@ekolsund.se 
 
Hamnkapten båtsektionen              
Peter Söderstedt 0171-473103 
peter.soderstedt@ekolsund.se 

 
 

 
Vill du ha 
Ekolsundsbladet via mail 
Anmäl din e-postadress till 
patrik.eklund@ekolsund.se 

 
Våffelfest på Sjöängen 

 

 
 

Måndagen 24 Mars kl. 15.00  
har vi Våffelfest på Sjöängen i Ekolsunds by. 

Våfflorna gräddas över öppen eld så ta med era gamla gjutjärns 
våffeljärn och dryck, så bjuder Byalaget på våffelsmet och sylt mm. 

 
 

Våfflor här kommer ett recept på hur man gör våffelsmeten själv: 
 100 gram margarin smälts och får svalna eller 1 dl flytande margarin mäts 
upp.  4 dl vetemjöl, ½ tsk salt, 1 tsk bakpulver och 2 dl mjölk blandas ihop 
till en slät smet.  3 dl mjölk, 2 ägg och det smälta fettet blandas i smeten. 
 Grädda våfflorna i smort våffeljärn och låt dem svalna på galler. 
  
 Till våfflorna är det gott med vispad grädde eller mjukrörd vaniljglass. 
 En god sylt är också ett måste! Godast blir den förstås om den är 
hemkokt:  Ta fram egenhändigt plockade eller inköpta bär ur frysen. 
Blåbär, hallon, jordgubbar. Häll bären i en stor skål och häll på lika stor 
mängd socker.  Ställ in på full effekt i mikrovågsugnen, tills sylten kokat 
ihop till lagom konsistens. Låt svalna något innan sylten avnjuts till de 
nygräddade våfflorna! 
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Sommartid 30 Mars 

 
Sommartid börjar  
Sommartiden börjar klockan 
02.00 normaltid den sista 
söndagen i mars.  
Tiden anges då som klockan 
03.00 sommartid.  
 Sommartiden upphör klockan 
03.00 sommartid den sista 
söndagen i oktober. Tiden 
anges då som klockan 02.00 
normaltid. 
 
Hur är det nu igen man 
skall ställa klockan...? 
Varje år har många samma 
funderingar kring klockan och 
hur man skall ändra den från 
vintertid till sommartid. 

Det är ganska så enkelt att 
komma i håg om man bara lär 
sig ett litet knep. 

Tänk på sommaren! 
Nu när det är dags att vrida på 
visarna i klockan, har 
sommaren inte varit ännu. Utan 
man ser fram emot den. Detta 
innebär att man vrider fram 
klockan 1 timme. 
När det sedan är dags att 
ändra till vintertid igen, så ser 
man tillbaks på sommaren. Då 
är det alltså 1 timme tillbaks, 
som man skall vrida klockan. 

 

 
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 

      

 
 

Kallelse till Husby-Sjutolfts 
Hembygdsföreningens årsmöte  

Söndagen den 30 mars kl. 15.00 (Obs! Sommartid,) 
I Husby-Sjutolftsgården 

 
Årets tema: Foton från Husby-Sjutolft 

Göran Källgården, som släktforskar och historieforskar främst i 
domstolsmål för Trögds härad kommer att berätta en spännande 

historia som utspelat sig på Hammars ängar  
 

Kaffe och smörgås serveras 
VÄLKOMMNA 

 
Albertus Pictor 
Som ni kanske vet är det 500 år sedan Albertus Pictor dog.  
Hembygdsföreningen kommer att ta fram en skrift om Albertus målningar 
i Husby-Sjutolfts kyrka inför firandet av Albert Pictor 2009. Är du 
intresserad av Albertus Pictor och vill veta mer om Husby-Sjutolft kyrkas 
målningar eller kanske vill dela med dig av din kunskap om Albertus, ring 
Wendelin Müller-Wille 0171-473 010 
 
Albertus Pictor var en av Sveriges mest framstående målare kring 
sekelskiftet 1500. Han målade kyrkor runt om i landet, men var främst 
verksam i Mälarlandskapen. Till sin hjälp hade han en stor skara gesäller 
och lärlingar som arbetade efter Albertus instruktioner. Albertus Pictor 
föddes omkring 1445 och dog omkring 1509. Sin verkstad och sin familj 
hade han i Stockholm. Det är bara ett fåtal kyrkor i Sverige som är 
signerade av Albertus Pictor. Husby-Sjutofts kyrka kan stoltsera med att 
ha Albertus Pictor signatur ovanför porten till sakristian!  
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:enkoping@maklarringen.se�
http://www.maklarringen.se/�
mailto:info@balstaport.se�
mailto:info@balstaport.se�


 3

Hjälp med kommunalt 
VA- AddSchakt 

 
 
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. 

                                                     
 

AddSchakt AB  
Henrik Andersson  
070-3737272 
Tel: 0171-373 72 
Fax: 0171-307 72   
E-mail: info@addschakt.se 
_______________________ 
Ny ”gräsklippare” 
efterlyses 
Styrelsen utlyser tjänsten 
som ”gräsklippare” på 
Sjöängen för nästa säsong.  

Området som ska skötas är 
endast gräsmattan närmast 
badstranden.  

Har Ni gräsklippare och 
någon i familjen som är 
intresserad, kontakta  
Katja på tel 0171-473201. 

Arbetsgrupp cykelbana till Krägga 

 
 
På Byalagets årsmöte 2008 
beslutades det att en arbetsgrupp ska 
startas för att få till en cykelbana till 
Krägga över gamla järnvägbanken. 
 
 
Följande kontakter har gjorts 
 
Enköpings & Håbo kommun 
Gruppen har kontaktat både Enköpings och Håbo kommun.  
Kommunala tjänstemän på Håbo Kommun uttalat sig positivt till en 
cykelbana och Håbo kommuns vilja är att fortsätta arbeta för en 
konstruktiv lösning.  
Enköpings kommunstyrelses ordförande har kontaktat ordförande i 
Tekniska nämnden och bett honom att ta upp detta ärende. 
 
Banverkt 
(nuvarande ägare till marken på Enköpingssidan)  
Gruppen kontaktade banverket för att sondera möjligheten att SNARAST 
få tillstånd att lägga ut cykelvägs-grus på banvallen. Svaret vi fått är att 
sådant tillstånd ges av enheten Mark & Fastighet vid Banverket. 
Arbetsgruppen ska tillskriva denna enhet en sådan begäran. 
 
Föreningar 
Arbetsgruppen träffar den 29/3 representanter för Krägga Tomtägares 
Ekonomiska Förening samt Stämsviks Tomtförening & Segerstavägens 
Samfällighetsförening. 
Syftet är att nå en samsyn om att vi vill ha en cykelväg över banvallen. 
Slutligen har kontakt även tagits med Svenska Cykelsällskapet (ansvarig 
för Mälardalsleden). Deras ordförande meddelar att de kommer att 
stödja oss i vårt fortsatta agerande  

 
Kontakt person för arbetsgruppen: 

Toni D'Angelo Uddvägen 36 070-5527296 
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Majbrasan/Kvistar & ris 

 
Kvistar, ris och brännbart 
trädgårdsavfall från 
Ekolsunds by får läggas på 
platsen för Majbrasan på 
Sjöängen under 
tidsperioden 
 1 april till 30 april. 

Byalagets styrelse 
 
_______________________ 
 
Inbrott i byn. 
Återigen har ett hus i 
Ekolsunds by haft 
påhälsningar av 
tjuvar.  
Håll uppsikt och lås dörrar 
till garage och uthus. 
  
Vi jobbar på att få respons 
från polisen till 
Grannsamverkan-gruppen 
och återkommer så fort vi 
vet mer! 
 
Grannsamverkan 
_____________________ 
 
Insändare / FAMILJ 
Vi har flyttat nu och trivs 
jätte bra här i Östervåla 
med alla våra djur. 
vi tackar för alla dessa år 
samt välkomnar era nya 
grannar på Fasanvägen 2 
Mikael Pettersson och 
Helena Johansson och att 
dom ska trivas i denna 
härliga by / MVH Peter & 
Carina Ivansson 

 
 

Traditioner runt påsk 
 

     
Skärtorsdagen 20mars  
Namnet skärtorsdag har biblisk bakgrund och betyder "rena". Namnet är känt 
sedan medeltiden. I folktron var skärtorsdagen den dag påskkäringarna for till 
Blåkulla. Då gällde det att plocka undan allt "åkbart", kvastar, räfsor mm. Man 
måste också skydda sig mot häxorna efter bästa förmåga. Det har också 
berättats om att det inte var ovanligt att påskkärringarna passade på att besöka 
ladugårdar på vägen till Blåkulla för att mjölka boskapen. Det gällde att spjället 
var stängt så att de inte kunde ta sig in i stugan genom skorstenen. Man kunde 
också försöka skrämma häxorna med påsksmällare. 

Dagens påskkärringar är av en snällare sort. Barn klär ut sig till påskkärringar och 
delar ut påskkort mot godis. 

I vår tid är skärtorsdagen inledningen till påskfirande 
 
Långfredagen (fredagen före Påsk, Kristi korsfästelsedag) 21mars  
Långfredagen har sedan 300-talet firats i hela kristenheten som en särskild 
helgdag, Jesu dödsdag. I den romersk-katolska kyrkan är långfredagen fastedag, 
och ingen mässa firas. 
Det var förr en dag i absolut stillhet, inget arbete fick utföras och man klädde 
sig i svart. Ännu på sextiotalet var biografer, restauranger och andra 
nöjesinrättningar stängda, i radio och TV förekom endast religiösa program.  
Dagen kändes verkligen lång. 
 
Påskafton 22 mars  
Påskafton innebär slutet på den allvarsamma tiden. Äntligen var fastan över. Nu 
kan man ägna sig åt glada upptåg, äta och dricka vad man vill och återuppta de 
dagliga sysslorna. 
Det var vanligt att vaka in påskdagen med tända påskbrasor (man sov inget på 
påsknatten). Man sa att man skulle få se solen dansa på påskdagens morgon. Men 
man fick samtidigt vara försiktig. Man trodde att påskkärringarna denna natt 
vände åter från Blåkulla och man tände eldar och sköt för att skrämma dem. 
Den här dagen äter man ägg i nästan hela landet men det förekommer också att 
man äter sill, lax eller lutfisk. 
Barnen får presenter som förr var målade påskägg och nuförtiden påskägg i papp, 
fyllda med godis. På senare tid har den skräckfyllda tron på påskkäringarna 
släppt.  
 
Påskdagen 23 marsl 
Denna dag firas till minnet av Jesu uppståndelse. Det är en glädjens dag. 
Kyrkklockorna fick åter börja ringa och i kyrkan sjungs jubelpsalmer. 
 
Annandag påsk 24 mars  
Markerar slutet på påskhögtiden. Alltmer började livet återgå till det vanliga. 
Stilla veckan är slut och allt som varit förbjudet under fastan blev åter tillåtet. 
Dagen efter är vanlig arbetsdag. 
 

  
Ekolsundsbladet 
önskar alla läsare en Glad påsk !  


	Mäklarringen Enköping

