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Byalagets styrelse

Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010
wendelin@ekolsund.se

Oktober 2008

Husby-Sjutolfts Hembygdsförenings höstmöte
Onsdagen den 15 oktober kl. 18.30
i Husby-Sjutolftsgården.
Docent Börje Westlund lär oss mer om våra
runstenar och vi får höra levande musik.
Soppa serveras

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

Byalagets sommarmöte

Sommarmötet genomfördes som planerat den 14 september -08.
Styrelsens förslag till stadgeändringar stöddes av mötet och ska antas
även på årsmötet i februari för att träda ikraft. Den nya lydelsen finns
på www.ekolsund.se . Båtsektionen informerade att nya bryggor kommer
att inhandlas till nästa säsong, samt ställde frågan till byalaget om
intresse fanns för att samtidigt köpa in en ytterligare sektion för bad.
Mötet biföll förfrågan och styrelsen fick i uppdrag att utreda om det
finns ekonomiskt utrymme för ett brygginköp.
Bålsta El & Maskinservice AB
Vikingavägen 7
Draget
746 51 Bålsta

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

Telefon: 0171-566 61
Fax: 0171-44 88 92
Maila: bem@bktv.nu
www.balstaelmaskin.se

Ge gräsklipparen en välbehövlig service i höst 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.
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Hjälp med kommunalt
VA- AddSchakt

Vi har tillsammans med
Enköpings Kommun VAavdelning 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

Skogslind (Tilia vulgaris)
Linden är ett s k ädellövträd som bildar stora bestånd t.ex på Mälarens öar och
skogsområden. Den har en ofta knölig stam och stora, hjärtformade blad. Det sägs att
den är det träd som blir äldst i vårt land. Då menar man inte att huvudstammen finns
kvar utan att rotskott fortsätter livet sedan trädet fallit. Linden tål kraftig beskärning
(hamling) och riset var förr ett viktigt vinterfoder för kreaturen. Ingenting luktar så
friskt och gott som då linden blommar med sina gulvita blommor i juli månad.
Blommorna sitter oftast parvis fast i ett smalt blad, som, sedan blomställningen
vissnat, tjänar som flygorgan. Blommorna är mycket nektarrika och serverar bin och
humlor massor av socker. Ibland är nektarn giftig, åtminstone för humlor som kan
ligga döda i drivor under träden. Ett gott te som anses svettdrivande och väderdelande
kan beredas av de torkade blommorna. Dessa kunde man förr köpa på apoteket (flos
tiliae) som genom sitt innehåll av bl. a. askorbinsyra, fytosterin, slem, vax, garvämne,
socker och hesperidin verkar kramplösande, magstärkande och lugnande. De
nyutspruckna bladen kan nyttjas som sallad. Även de små frukterna har använts att
rostas till kaffesurrogat. Man kan även rosta och mala dem, blanda med socker och
vanilj och få en massa som påminner om choklad. Saven ansågs förhindra håravfall.
Lindens ved är lös och lättbearbetad och lämpar sig bra till att snida figurer i. Under
medeltiden användes den till helgonfigurer - veden kallades lignum sacre (den heliga
veden). Kol tillverkat av veden brukas vid krutframställning. Innanför barken finns en
mycket seg och hållbar bast, som förr användes till rep, mattor mm och fortfarande
brukas att binda upp växter med. Linden planteras ofta som vårdträd och ansågs förr
skydda mot åska och oväder.
Vid Slegraryd i Småland växte en jättelind. Det var därför som Carl von Linnés
stamfader tog sig namnet Linnaeus.
På Nord-Koster i Bohuslän finns Sveriges enda förekomst av en annan lindart
nämligen bohuslinden (Tilia platyphylla), med grov behåring på bladskaften. Den
kan korsas med skogslind och går då under namnet parklind (Tilia vulgaris). Som
framgår av namnet är det denna som planteras i alléer och parker.

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
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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
____________________

Ny bok från
Otto Helander

Nu finns en ny bilaga till
Husby-sjutolfts socken
med Ekolsund i Trögds
härad, uppland

Pris 150:Vill du beställa boken,
kontakta :
Patrik Eklund,
Tel. 0171-473201 eller
patrik.eklund@ekolsund.se

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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Kalendarium

Några datum att redan
nu
boka in i almanackan
Oktober
15 kl1830 Höstmöte med
soppa. Börje Westlund
berättar om runstenar.
17 kl 1800 Högläsningskväll
på Wärdshuset.
19 kl 1400 Gudstjänst i
Husby-Sjutolfts Kyrka,
kyrkkaffe
22 Bokbussen i Ekolsund
24 kl 1800 Högläsningskväll
på Wärdshuset.
November
19 Bokbussen i Ekolsund
December
6 kl 1100 Julmarknad i
Hammars Gårds lada

____________________

Lediga båtplatser
Det finns nu lediga båtplatser på Sjöängen. Behöver du båtplats för
2009 kontakta hamnkapten
Peter Söderstedt, tel 473103 e-post peter.soderstedt@ekolsund.se
Båtsektionen har beslutat att köpa nya bryggor till nästa säsong. De
gamla bryggorna kommer att säljas under hösten när båtsäsongen är
över. Är du intresserad av att köpa de gamla bryggorna, kontakta
Abbe Nyström, tel 070-6238659, för mer information.
__________________________________________________
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!
_________________________________________________________

Vi är många som ska
samsas om vägen.
Höstmörkret faller allt
tidigare och barn och
djur kan vara svåra att
upptäcka i tid.
Tänk på hastigheten!
____________________

Honung

Vill du köpa Honung från
Ekolsund? Hör av dig till
Gunnar eller Ruth i Torpa,
Hammarsgårdsvägen 19
Telefon 47 30 85

__________________________________________________
Insändare / FAMILJ
Enya har fått en lillasyster den
9 september.
Tusen tack till alla gulliga vänner och
grannar för all uppvaktning!
Katja & Patrik
Har du också någon du vill fira eller
insändare du vill att vi trycker i
Ekolsundsbladet – meddela redaktören.
Glöm ej att ange avsändare.
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