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Patrik Eklund        0171-473201 
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 

    

God Jul & Gott nytt år 
önskar Byalagets styrelse och Ekolsundsbladet och vill även tack 
våra medlemmar och sponsorer som gör det ekonomiskt möjligt. 
Vi har haft ett aktivt år och nästa år kommer inte att bli sämre. 
Det är redan en del aktivteter färdigplanerade. 
 

 
 
Julmarknad 
Lördagen den 6 december kl. 11.00-14.00 är det 
hantverksmarknad i ladan på Hammars Gård.  
 
Vi efterlyser kärvar, kransar, kakor och andra 
ting som förknippas med jul eller traditionell 
julmarknad att trängas  
på borden. Har Du något du vill sälja, boka plats hos  
Wendelin (tel 0171-473010) 
 
Knalle eller ej – alla är välkomna till stämningsfull marknad med 
glögg och kakor!  
 

 
 
Julotta 
i år är det Julotta i husby-sjutolfts kyrka på 
Juldagensmorgon kl.0800 
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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 
 

 
 

 
 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 

 

Ek (Quercus robur) 
"Hinc robur et securitas" (Här är styrka och säkerhet) stod det förr på våra sedlar och 
Sparbanken illustrerade detta med en ståtlig ek. Symboliken är välgrundad ty inget träd i vårt 
land ter sig ståtligare en eken. Den blir mycket gammal, betydligt mer än 500 år, och mäter 
en imponerande stamdiameter. I Norra Kvill hittar vi landets grövsta ek - Rumskullaeken 
med en ålder av c:a 1000 år och vars omkrets är tretton m i brösthöjd. Tjockare är inget 
svenskt träd. Eken har tidigare bildat stora skogsområden i södra Sverige men trängts tillbaka 
av människan, som tagit de bördiga markerna till åkermark och granplanteringar. Men norr 
om Dalälven klarar den sig knappast. Nu på hösten står de stora ekarna kala med sina knotiga 
grenar, medan unga träd ofta har löven kvar, något som tolkas som att eken inte hunnit riktigt 
anpassa sig till vårt bistra klimat. I betydelse för andra växter, lavar och djur har eken igen 
konkurrens; man räknar med att över tusen arter är beroende av trädet.  
Länge hade eken ett gott skydd i föreställningen att det var Tors träd. Bara han kunde med sin 
åskvigg fälla eken. Det har ju länge varit bekant att man inte skall ställa sig i skydd av ekar 
då det åskar.  År 1350 bestämde Magnus Eriksson i sin Allmänna landslag att eken var ett 
kungligt regale. Böter väntade den som högg ned en ek även på egna marker. Träden 
behövdes till skeppsbygge. Detta medförde att bönders åkrar till slut inte gick att bruka. 
Många ilskna bönder avsynade noga sina marker och ryckte bort alla fröplantor som ännu ej 
upptäckts av skogvaktare. Lagen kan därför ha haft motsatt effekt på ekbestånden. 
För att eken skall kunna bli gammal krävs att den får stå fritt och luftigt. Så fort den 
beskuggas t ex genom igenväxning börjar dess grenar att dö. Svampangrepp av bl. a 
svavelticka gör att veden rötar, och stammen blir till slut alldeles innanmurken. Genom olika 
insekters gnag blir rötveden förvandlat till ett snusliknande pulver kallat mulm. Här lever ett 
stort antal ofta hotklassade insektsarter t ex vår största skalbagge: ekoxen. 
Ekens blommor består av långa hanhängen och honblommor, vilka så småningom utvecklas 
till ekollon. Dessa hade förr den allra störta betydelse som svinmat. Flera fåglar (nötskrika, 
nötkråka) och däggdjur (ekorre) har ekollon som huvudföda och samlar stora förråd därav. 
Härvid är de till stor hjälp för spridning av trädet.  
Ekbark och ekollon har flitigt använts inom medicinen och som födoämne bl. a vid bråck, 
diarré, menstruationsblödningar, mag- och tarmkatarr osv. Ekens alla delar innehåller rikligt 
med garvämnen och kan användas till garvning av skinn. Veden hård och vackert brun är ett 
omtyckt möbelvirke. 
Två ekarter finns i vårt land den vanliga skogseken (Quecus robur)  och den betydligt klenare 
bergseken (Quercus petraea)  med långa bladskaft. 

 

 
 

I Djurgården vid Hjälstaviken stod en gammal ek, ”Kungseken”, med omkretsen 690 cm 
mätt i brösthöjd. Eken föll sommaren 2008 ca 400 år gammal.  
 
 
 
 
 
 
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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Måleri    
Vi utför allt inom 
yrkesmåleri till rimliga 
priser.  40 års 
yrkeserfarenhet, med 
goda referenser. 
 
Företaget har även 
glastillverkning och 
glaskurser. 
 
Under våren -09 kommer 
vi att starta glaskurser i 
glastekniken fjusing. 
 
Vi finns i Ekolsund 
 
Evaco Design 
TEL: 0171- 473220  
Mobil: 0708-473220 

 
 

 
 
Hyra Minibuss 
Behöver du låna en större 
bil? Ekolsunds förskola har 
en minibuss för 7 personer 
som kan hyras. För mer 
information, kontakta 
personalen på förskolan,  
Tel:  0171-472076. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bålsta El & Maskinservice AB           Telefon: 0171-566 61 
Vikingavägen 7 ,Draget                      Maila:bem@bktv.nu 
746 51 Bålsta                 www.balstaelmaskin.se               
 
 
                 

Nu är det lämpligt att ge gräsklipparen en välbehövlig service för att vara 
startklar till vårens grönska.   
Vi har 10% rabatt på kvarvarande gräsklippare samt första servicen gratis, 
gäller år 2008 ut. Juklappstips!! Skyddsbyxor , -jacka , -stövlar, -handskar 
och kedjeskydd för de motorsågsburna . Kapell till åkgräsklipparen. Grovis till 
rengöring av öppna spisen. Förlängningsslang till högtryckstvätten för 
motorcykeln. Utförsäljning av utgående maskinmodeller !  
 
Välkomna . 
 
Stiga Jonsered Klippo Hitachi Festool Flex mm 
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Kalendarium 
Några datum att redan 
nu boka in i almanackan 
 
November 
 
30 kl 1400 1:a 
adventsgudstjänst i 
Husby-sjutolfts kyrka, 
Cantores, kyrkkaffe  
 
December 
 
6 kl 1100 Julmarknad i 
Hammars Gårds lada 
 
14 kl 1500 Julkonsert 
med Lucia, Ekolsunds slott, 
för biljetter kontakta 
Wärdshuset 
 
Januari  
 
5 kl 1800 
Trettondagsafton på 
Wärdshuset. 
Specialkomponerad 6-
rätters meny i matsalarna 
och dans till levande musik 
i källarvalven. för mer 
information kontakta 
Wärdshuset 
 
11 kl 1300 
Julgransplundring Husby-
Sjutolfts gården  
 

 
 

 
 

Julkonsert med Jucia 
Söndag 14 December 15.00 i Riddarsalen 

Biljetter 150:- förköp Ekolsunds slotts wärdshus 

 

 

 


