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Albertus Pictor 500 års firande
2 och 9 maj klockan 14.00. Tablå i ord
och ton om Albertus Pictors målningar
i Husby-Sjutolfts Kyrka.
Kaffe serveras.
Albertus Pictor
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.
Albertus Pictor har sin signatur ovanför porten till sakristian i Husbysjutolfts kyrka. Det är bara ett fåtal kyrkor i Sverige som är signerade
av Albertus Pictor.
VINPROVNING
Lördag 9 maj kl18.00 välkomnas vi hos Ingelsons för provning av franska
vita viner från Bourgogne och Loiredalen. 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!

mats.omnell@telia.com

Vill du ha
Ekolsundsbladet via
mail
Anmäl din e-postadress
till
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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Vandring vid Hjälstaviken
Tema: Kungsängsliljorna
Cykelkartor kvar i lager
Husby-Sjutolfts
Hembygdsförening tog
under 2007 fram en
cykelkarta med anvisningar
om intressanta natur- och
kulturella värden i vår bygd.
Kartan är en guide till bland
annat Hjälstaviken och
runstenarna men även
vägstenarna, kyrkan, slottet
och Parnassen med dess
intressanta växt- och
djurliv. Kartan finns på
www.ekolsund.se eller vill
man ha en tryckt karta så
kontakta
Patrik Eklund
Tel. 0171-473 201
E-post: patrik.eklund@ekolsund.se

Lördagen den 16 maj anordnar Hembygdsföreningen
vandring vid Hjälstaviken. Förhoppningsvis har
kungsängsliljorna slagit ut! Vi träffas vid
Husby-Sjutolftsgården kl. 11.00 och åker med
skrinda till Hjälstaviken. Gunnar Sjödin och Ruth Hobro berättar
om småkryp och växter i naturen. Ta med kaffekorg.
Kungsängsliljan (Frittilaria meleagris) (Upplands landskapsblomma)
Kungsängsliljan lär vara införd till Sverige på 1600talet. Den fördes från Holland till Botaniska
trädgården i Uppsala, varifrån de sedan kom att
spridas och förvildas. Den största nordiska
populationen av kungsängslilja växer just i
Kungsängen strax utanför Uppsala och
det är också härifrån som växten fått sitt svenska
namn, Kungsängslilja. Kungsängsliljan är dessutom
Upplands landskapsblomma och fridlyst.

Svensk myt

Det finns en myt om kungsängsliljor som blivit mycket populär bland folk.
Myten säger att kungsängsliljorna som finns på Kungsängen står där
efter ett slag mellan svenskar och danskar. För varje dansk som föll
växte där en röd lilja upp och för varje svensk växte en vit lilja. Slaget
slutade med en stor svensk seger vilket förklarar varför de vita
blommorna är så sällsynta.

Husbeskrivningarna på www.ekolsund.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

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

Bålsta El & Maskinservice AB
Vikingavägen 7
Draget
746 51 Bålsta

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

Ge gräsklipparen en välbehövlig service. Sågkedjor och klingor kan lämnas in
för slipning. Vi har vedklyv för uthyrning.
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VILTOLYCKA?
Om du råkar ut för en
viltolycka är du skyldig att
rapportera den till
närmaste polismyndighet
eller markägaren. Markera
alltid ut var olyckan
inträffat för att ev.
eftersök ska ha bästa
möjliga utfall.
I år har det redan inträffat
två olyckor som inte är
inrapporterade. Ett av
rådjuren springer ännu på
tre ben…

Gökotta 2009 Ekbacken
Torsdagen den 21 maj (Kristi
Himmelsfärdsdag) arrangerar byalaget kort
vandring runt Ekbacken vid Hammarsgård.
Vi träffs kl 7,00 vid Hammarsgårds loge.
Ta med kaffekorg, ev. sill och nubbe och varma kläder.
Gökottan
Gökottan är en gammal sedvänja som går ut på
att man tidigt en vårmorgon, i soluppgången,
gick ut för att höra göken gala.
Då lyssnade man på fågelsången, lekte lekar och
hade picknick.
Nu för tiden så är det väl mest för att få
uppleva den underbara och grönskande naturen
och fågelsången runt Kristi Himmelfärdsdag
och Pingsten. På gökottan ska man gärna äta sill,
potatis och kanske ta en nubbe. Kaffe och smörgåsar hör förstås också till

För mer information om
viltolyckor se nationella
viltolycksrådets hemsida:
www.nationellaviltolycksradet.se

Båtklubben
Kallelse till Båt sektionen
Årsmöte 2009
Söndagen den 10 Maj
klockan 12,00 på sjöängen
Dagordning finns på
www.ekolsund.se

Göken är grå med tvärränder på bröstet. Men den är svår att få syn på, för den
gömmer sig ofta. Den blir lite över 30 cm lång. Göken är en flyttfågel - den
flyttar söderut på vintern och kommer åter till Sverige i maj och stannar hela
sommaren. Flertalet arter bygger trots sitt rykte egna bon och föder upp sina
ungar.
Men trädgöken är en boparasit och lägger sina ägg i andra fåglars bon. Gökäggen
kan ha olika färger men en och samma gökhona lägger alltid sina ägg i en
bestämd fågelarts bon. Honan kan lägga upp till 25 ägg i 25 olika bon, ett i varje.
Hon väljer bo med ägg som liknar gökäggen och det är oftast ett småfågelbo.
Hon tar bort ett av småfågeläggen och lägger dit sitt eget istället. När
gökungen kommit ut ur ägget, knuffar den bort de andra äggen eller ungarna ur
boet så den blir ensam kvar. Fosterföräldern fortsätter att mata gökungen,
vilken så småningom blir mycket större än de själva.

Lediga båtplatser
De nya bryggorna är nu i
sjön och det finns lediga
båtplatser på Sjöängen.
Behöver du båtplats
kontakta TF.hamnkapten
Mats Omnell
Tel. 0171-473213
E-post: mats.omnell@telia.com
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100 år med nationalparker och naturvård

Glöm inte Mors dag
sista söndagen i Maj
Mors dag är ursprungligen
en amerikansk sed.
Lärarinnan Ann Jarvis i
Philadelphia introducerade
1907 denna dag
till minne av sin egen mor.
Idén blev sedermera
mycket populär.
I Europa var Storbritannien
och de Skandinaviska
länderna först
med att fira Mamma. I
Sverige firades Mors dag
för första gången
år 1919. Man valde att fira
morsdag sista söndagen i
maj och inte som
amerikanerna andra helgen i
maj.
Fjärde budordet "du skall
hedra din fader och din
moder".

Guidningar i Hjälstaviken
Vi firar att naturvården fyller 100 år med guidningar, vandringar och
andra aktiviteter på flera olika platser i Hjälstaviken! Ett evenemang för
hela familjen. Fullständigt program för dagen kommer på
www.lansstyrelsen.se/uppsala och www.biotopia.nu.
Naturens år 2009
I år är det 100 år sedan Sveriges – och Europas – första nationalparker
inrättades och den första naturskyddslagen antogs. Denna milstolpe för
naturvården uppmärksammas runt om i landet med många intressanta
evenemang – alltifrån konferenser till guidade utflykter och firandet av
Nationalparkernas dag.

Paddorna vid Röda kanal
Vårt vanligaste groddjur är Vanlig padda, som de flesta
kommit i kontakt med i trädgårdar och fuktiga naturområden.
Man känner igen den på den knottriga huden och den trinda
magen som gör att den hellre kryper än hoppar. Varje höst
söker den upp samma platser för övervintring som den alltid
gjort - någon djup håla i marken, t. ex en sorkgång e d för temperaturen får inte
sjunka mer än till någon enstaka minusgrad - då fryser de ihjäl. Då tjälen går ur
jorden kryper paddorna upp för att söka upp sina lekplatser i något lugnt vatten
och då kan det hända att de måste passera en väg (övergångsställe). Är det en
belagd väg är det dessutom så att värme under dagen har ackumulerats i den
mörka beläggningen och det är skönt för djuren att vila här en stund innan de
drar sig ned i sitt kärleksnäste. Väl nere i vattnet sjunger paddorna och
hannarna blir fullständigt galna av älskogslust och parar sig med vad föremål de
hittar: en annan hanne, en barkbit, ett annat kärlekspar osv. Honorna lägger sina
ägg i strängar, som de virar runt vegetationen.

Nu är det så att det vid Röda kanal finns just ett sådant
"övergångställe" för paddorna. Här har massor av de arma djuren
mött döden
genom ovarsam bilkörning. Vi uppmanar nu - nej bönfaller alla
bilister att visa hänsyn till de nyttiga paddorna, som hjälper oss
att hålla bromsar, myggor, sniglar och andra småkryp i en rimlig
balans med den övriga naturen!!

www.activesafety.se

Ekolsunds-bladet önskar alla en
mycket trevlig vår!
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