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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 

Midsommar 

Nu är det snart midsommar igen - årets ljusaste högtid och ett 

fantastiskt tillfälle att bjuda familj och vänner på god mat och dryck! 

I Sverige har vi envist firat midsommar i över 1500 år, trots att folk 

i andra länder tittar förvånat på oss när vi berättar om den 

blomsterklädda stången, ringdansen och den råa fisken. Och nu är det 

alltså dags igen. Dags för vår älskade sill och färskpotatis och den 

ljusa sommarnatten. 

 
 

Midsommarafton vid Husby-Sjutolftsgården 
Hembygdsföreningen arrangerar 

midsommarfirande tillsammans med 

Centerkvinnorna med start kl 13.00 

Resning och dans kring midsommarstången, 

åktur med lövad skrinda, kaffe i gröngräset 

vid kyrkan och Husby-Sjutolftsgården.  

Välkomna! 

 

 
 

Friluftsgudstjänst på midsommardagen  
Friluftsgudstjänst på Sjöängen midsommardagen kl 

15.00, tag med egen stol eller filt och kaffekorg. 

Välkomna! 
 

 

 
 

 

 

 

 

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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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 

 
 

 
 
 
Husbeskrivningarna på 

www.ekolsund.se 
Vi har fått ett bra gensvar 

på husbeskrivningarna i 

Ekolsunds by, men det finns 

mer att göra. Vi behöver din 

hjälp att uppdatera bild och 

text på din fastighet. De 

fastigheter och områden 

som ännu inte är 

med bland 

husbeskrivningarna 

efterlyses speciellt!  

Kontakta  

Patrik Eklund, tel 473201 

eller 

patrik.eklund@ekolsund.se 

 

 

 
 

 

 

www.activesafety.se 

 

 

 

 

 
Midsommar / Hednisk fest ?? 
Midsommaren är ingen religiös högtid från början. Det var en glad och öppen hednisk 

fest som firandes i samband med sommarsolståndet, alltså på årets längsta dag. 

Midsommarfirandet fördömdes ofta av kyrkans folk. Kyrkan försökte dock göra om 

midsommar till en kyrklig högtid genom att knyta den till Johannes Döparen som var 

född sex månader före Jesus, dvs den 24 juni.  

 

Spådomar vid midsommartid  

Nio sorters blommor ger sköna drömmar 

Om man plockar nio sorters blommor och lägger dem under huvudkudden kommer man 

att drömma om sin tillkommande. En del tyckte att man helst skulle göra detta naken 

och under tystnad. I vissa traditioner skall detta kombineras med att klättra över lika 

många gärdesgårdar. 

 

Sitta på en sten och lyssna efter sin tillkommande 
Ett sätt för en flicka att få veta om sin tillkommande är att sätta sig på en sten och lyssna 

uppmärksamt. Det första ljud hon hör kommer från det väderstreck där hennes blivande 

fästman bor 

 

Skrock vid midsommartid 

Midsommarnatten har alltid varit och är fortfarande en magisk natt. Den förknippas med 

många berättelser, traditioner och stora förväntningar. Midsommarnatten var den enda 

natten på året då hästarna kunde äta sig mätta. Vattnet i källor, bäckar och andra 

vattendrag förvandlades till vin. Vattnet "blommade" denna natt. Det fanns alltså all 

anledning att vara ute hela midsommarnatten.  

 

Magisk dagg 
Daggen under midsommarnatten var söt som honung och var hälsobringande. Om man 

var sjuk borde man rulla sig naken i den eller blöta ned kläder i den för att sedan placera 

dessa på det sjuka stället. Kunde man få dagg från en gravkulle var den extra verksam. 

Daggen under midsommarnatten var så kraftig att tyg som låg ute då blev skört. Man 

kunde också "dra dagg" genom att gå naken på midsommarnatten och släpa ett lakan 

efter sig. Man tog då bort kraften ur det gräs som man drog daggen från. Detta gjorde 

man bäst på andras ägor. Daggen kunde man sedan krama ur lakanet och ge till sina 

egna kor som fick kraft av detta. Man kunde också använda daggen till att baka på. 

 

Näcken 
Näcken var extra farlig på midsommarnatten. Då lurade han extra otåligt på sina offer så 

det gällde att binda näcken innan man badade. Det kunde man göra genom att sätta en 

stålkniv i vattnet och läsa en ramsa:" Näck, näck, nålatjuv mor din var en frilla gick i 

gårdarna och gjorde illa. Näcken är bunden!" 
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Snapsvisor 
Vi hade en snapsvisetävling  

år 2007 till ära för vår 

700års firande och vår 

hemliga Ekolsunds-snaps. 

 

Snapsvisorna finns som 

bilaga till detta nummer på  

www.ekolsund.se 

/Ekolsundsbladet 

 

 

 
 

Ullas Midsommar snaps. 

Plocka några nävar  

svartvinbärsblad, gärna 

späda blad. 

Lägg dessa i sprit. Låt ligga 

i 3 veckor. Sila bort bladen 

och du får en härlig ljusgrön 

färg på snapsen, med smak 

av svart vinbär. Gör inte för 

stor sats för färgen går 

över i brunt vid länge 

lagring. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SOMMARBIOGRAF I EKOLSUND 
 

Vi har planerat in två nostalgiska sommarbiokvällar i Hammars Gårds lador. 

Filmerna ingår i en serie av fem med privatdetektiven John Hillman skrivna 

av Folke Mellvig och regi av Arne Mattsson. Två av filmerna har scener 

inspelade i Ekolsund; Damen i Svart (1958) samt Den Gula Bilen (1963)  

 

Lördag 4.7. kl 19.00 Damen i Svart 

En ung dam försvinner en natt från ett 

jordbrukssamhälle i Mellansverige. Privatdetektiv John 

Hillman blir inkopplad på fallet.  

Under spaningen efter den unga damen börjar mystiska 

saker att hända – en efter en mördas de personer 

Hillman pratat med och plötsligt dyker också kroppen 

efter den försvunna damen upp… 

 

Lördag 1.8. kl 19.00 Den Gula Bilen 

Under en turistresa till utlandet blir passagerarna på 

bussen vittnen till mordförsök på landets president. En 

person i turistgruppen har bevismaterial mot 

attentatsmännen och mördas när bussen når Sverige. En 

av passagerarna ser hur gärningsmannen plockas upp i en 

gul Mercedes. Privatdetektiv Hillman som var med på 

turistresan tar upp jakten.  

 

Välkomna till nostalgiska thrillerkvällar i Ekolsunds-anda. Alla gamla bilar 

och andra åkdon får gärna trängas på drive-in bio-planen, det kommer även 

att finnas sittplatser – föranmälan krävs! 

Försäljning av varmkorv, popcorn och annat som hör en 60-tals bio till 

kommer att finnas.  

Ta fram 60-tals stilen och boka Era platser redan nu! Barn under 15 år 

välkomna endast i målsmans sällskap.  

 

Anmälningar till Wendelin wendelin@ekolsund.se (473010) eller Katja 

katja@ekolsund.se (473201) 

 

 

 
 

 
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, motorsågen en välbehövlig service. Sågkedjor och klingor kan 
lämnas in för slipning. Vi har även uthyrning av vedklyv, grävare 1,6t samt skylift. 
Välkomna ! 
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Krypfart 

Hastigheten är hög på 

Ekolsunds vägen . En vädjan 

till alla trafikanter - tänk på 

våra barn och 

djur - sänk hastigheten! 

Även där det är 70 eller 50 

som gäller enligt skyltarna 

så vore vi oerhört 

tacksamma om hastigheten 

anpassades ytterligare med 

hänsyn till alla små som 

också vistas i närheten av 

vägarna. 

Tack på förhand för visad 

hänsyn! 

 

 

 
 

 
 

 

 

Byalagets sommarmöte med knytkalas 
 

Boka redan nu in Byalagets sommarmöte i 

Er kalender.  

 

Sommarmöte med knytkalas  

Lördagen 15 augusti 2009 kl 15.00 träffas vi på Sjöängen. 

Dagordningen finns att läsa på www.ekolsund.se samt kommer att 

sättas upp på anslagstavlorna inför mötet. 

Efter mötet tänder vi grillen – med tag det ni vill äta och dricka. 

 

Välkomna! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ekolsundsbladet önskar alla en 

mycket trevlig Midsommar!  
 

http://www.ekolsund.se/

