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   Ekolsundsbladet Extra 4-2009 
 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                           Mars  2009 

Innehåll i detta blad: 
Hembygdsföreningens  
årsmöte 
Sommartid 
Våffelfest 
Förstahjälpen barn bok 
Vinprovning 
Sponsorer 
Fästingvaccin 
 
Ekolsundsbladet & hemsida 
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 
 
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 

 
 

 
 

Kallelse till Husby-Sjutolfts 
Hembygdsföreningens årsmöte 2009 
Söndagen den 15 mars kl. 15.00  

I Husby-Sjutolftsgården 
 

Årets tema:  
"Gamla mattraditioner med smakprov" 

Hushållskonsult Britt Winberg berättar om Uppländska 
mattraditioner. Vi smakar på typiska maträtter. 

 
VÄLKOMNA! 

 
En förening för dig som är intresserad av din hembygd 

Medlemskap i föreningen kostar 80:-/person/år  
(företag 200:-/år) Pg 20 31 69 -8 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
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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Sommartid 29 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. 
 

 
 

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

 

Våffelfest på Sjöängen 
 

 
 

Söndagen 29 mars kl. 14.00  
har vi Våffelfest på Sjöängen i Ekolsunds by. Våfflorna gräddas 

över öppen eld i gjutjärnslaggar. Har ni ett gammalt våffeljärn, ta 
med den, den kommer nu till användning! 

Medtag egen dryck, byalaget ordnar våffelsmet, sylt och grädde!   
 
 

Recept på egna våfflor: 
 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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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.  
 
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 
 
_____________________________ 
 

 
www.activesafety.se 

 
 
 
 

VINPROVNING 
 
Plats: Hammars gård 
Tid: Lördag 28 mars kl 
18.00 
Kostnad: 200 kr per person 
inkl. vin & tilltugg. 
 
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! 
_________________________________________________ 
 
Annonsörer/ Sponsorer 
Nu söker vi företag som vill annonsera på vår hemsida och i 
Ekolsundsbladet för 2009. Företagare som är intresserade av att 
sponsra eller annonsera ring Patrik Eklund tel. 0171-473 201 eller e-post 
patrik.eklund@ekolsund.se för vidare information och pris. Ni som blir 
annonsörer på byalagets hemsida kan även kostnadsfritt annonsera i 
Ekolsundsbladet. 
_________________________________________________ 
 
FÄSTINGVACCIN – DROP IN i Örsundsbro  
 

Vårdcentralen i Örsundsbro har drop in på 
vaccinationsmottagningen  
ONSDAGAR kl 15.15.-16.30 
 
Ska barnen vaccineras? Rådgör gärna med personalen  
och boka tid!   
 

Se även vårdcentralens hemsida; www.lul.se och klicka dig fram till Örsundsbro 
eller direktlänk http://www.lul.se/default____9746.aspx  
där ni hittar mer info. 
_____________________________________________________ 

Bålsta El & Maskinservice AB           Telefon: 0171-566 61 
Vikingavägen 7                Fax: 0171-44 88 92 
Draget                 Maila: bem@bktv.nu 
746 51 Bålsta                 www.balstaelmaskin.se 
 
 

Ge gräsklipparen en välbehövlig service så är den startklar 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. 


