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Vårstäddag på Sjöängen
Söndagen den 25 april kl 10.30
Ta med redskap, d.v.s. krattor,
spett, sekatörer, sågar, skottkärror och annat
du tror kan komma till användning.
Byalaget bjuder på grillad korv!

Välkomna!

wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247

stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

katja@ekolsund.se

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Mats Omnell
0171-473213

SE UPP! BUSIGA BARN!
Det kryllar av busiga ungar i byn. De är
överallt! På infarter, utfarter, de cykeltränar
på vägarna och springer och leker i dikena precis sådär som ungar på landet gör.
Tack för att ni visar hänsyn och anpassar farten därefter!
_____________________________________________________

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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Majbrasan/Kvistar & ris

Kvistar, ris och brännbart
trädgårdsavfall får läggas
på platsen för majbrasan på
Sjöängen under
tidsperioden
1 april till 30 april.
Byalagets styrelse
_____________________

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
_____________________

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

Valborgsmässoafton
Fredagen den 30 april kl 18.30 – 21.00
Brasan tänds klockan 19.00
Vi sjunger som vanligt in våren
Alla är mycket välkomna!
Valborgsmässoafton, sista april eller vardagligt valborg, finlandssvenska
vappen, är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige,
Tjeckien och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på de
hedniska högtider som funnits spridda i Europa. Idag firar vi valborg för att
välkomna våren och för att vintern sakta men säkert ska lämna plats åt vår och
sommar. Med Valborgsmässoafton den sista april och "Första Maj" har vintern
definitivt gjort sitt, nu skall våren sjungas in. Vinterkläder hängs undan, båtar
skall i sjön och all skräpig vinter städas bort.
Ändå vet alla att aprilväder kan vara allt från snöstorm till snudd på
sommarvärme. Men vädret spelar ingen roll - nu är det vår!

Bålsta El & Maskinservice AB
Ge motorsågen en välbehövlig service. Sågkedjor och klingor kan lämnas
in för slipning. Vi har även uthyrning av vedklyv, grävare 1,6t samt
skylift.
Vikingavägen 7, Draget 746 51 Bålsta
Tel: 0171-566 61 E-post: bem@bktv.nu www.balstaelmaskin.se

Välkomna !
2

Båtklubben på Sjöängen
Kallelse till båtsektionens
årsmöte 2010
Söndagen den 23 maj kl.
11,00 på Sjöängen
Dagordning har skickats till
samtliga medlemmar och
finns även på
www.ekolsund.se
Lediga båtplatser
Det finns lediga båtplatser
på Sjöängen. Är du
intresserad av en båtplats kontakta hamnkapten för
mer information!
Mats Omnell Tel. 0171473213 E-post:
mats.omnell@telia.com
_____________________

Vinprovningarna
Dags att vakna upp ur
vinterdvalan!
Vinprovningarna kör igång
igen – vi möter våren med
viner från Chile.
Lördagen 8 maj kl 18.00
träffas vi hos Britta på
Hammars Gård och lär oss
om de ädla dryckerna i
trivsamt sällskap.
Gamla och nya vinprovare
hälsas välkomna.
Anmälan snarast möjligt till
Katja på katja@ekolsund.se
eller tel 473201. Betalning
till Byalagets Plusgiro
729761-7 ange avsändare
samt ”vinprovning”, eller
kontant vid kurstillfället.

Gökotta 2010 Ekbacken
Torsdagen den 13 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 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.

VARMT VÄLKOMNA!
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Örsundsbro vårdcentral
firar 5-års jubileum!

I år har det gått fem år
sedan nya vårdcentralen i
Örsundsbro invigdes!
Under tiden 3-6 maj,
kl 13-16 kommer vi därför
att ha olika aktiviteter
på vårdcentralen för att
fira detta. Vi bjuder på
fika, saft till barnen!
Du kan mäta din lungfunktion (måndag-onsdag),
kontrollera ditt blodtryck
och blodsocker, vaccinera
dig mot TBE (se priser på
www.lul.se). Apoteket finns
på plats onsdag och torsdag

Välkomna önskar
personalen på
Örsundsbro vårdcentral!
_____________________

Bokbussen är fylld med
läsäventyr
Här kan du
hitta tidskrifter,
böcker, ljudböcker och
musik för både vuxna och
barn!
Nästa tur till Ekolsund;
onsdag 12 maj.
_____________________

Vandring vid Hjälstaviken
Tema: Kungsängsliljorna
Lördagen den 15 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.

Ekolsundsbladet önskar alla en
mycket trevlig vår!
www.activesafety.se
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