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GÖKOTTA PÅ EKBACKEN

Båtsektionen

Torsdag 17 maj kl 07.00

Bullerblankett

Har ni inte varit med innan, så packa nu picnic-korgen och följ
med! Aktiviteten passar alla åldrar, såväl barn med mycket
spring i benen som gamla trötta ben.

Sommarläger
Årsmöte

Hembygdsföreningens
aktiviteter

Vi träffas på Hammarsgårds loge och tar oss gemensamt till
Ekbacken för att njuta av morgonen och lyssna på göken!
Ta med kaffekorg, kanske sill & nubbe, och varma kläder!
Välkomna!

Ekolsundsbladet & webben
Patrik Eklund
0171-473201
patrik.eklund@ekolsund.se

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 0171-473010
wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
katja@ekolsund.se

0171-473247

BÅTSEKTIONEN
Båtsektionen kommer att ha ÅRSMÖTE söndag 20/5 kl 1100
på Sjöängen. Kallelse och agenda skickas ut till medlemmarna.

0171-473201

Ledamot
Jennie Leidebrant
0171-473222
jennie.leidebrant@hotmail.com
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com
Suppleant
Ulf Ingelson
0171-473016
ulfingelson@hotmail.com
Suppleant
Göran Östergren
070-6698298
goran.ostergren@gmail.com

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se
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FAMILJ - FÖDDA

- NY EKOLSUNDSBO Familjen Stenberg
har fått tillökning
med en son
Wille Stenberg,
född 12-04-12,
UAS. 2530 gr,
47 cm och en mörk
liten kalufs!

BULLER
Många fastigheter i Ekolsund störs av buller från motorvägen: Störningen har tilltagit med
ett ökande trafikflöde och slitna vägbanor. Vi har efter kontakter med Trafikverket blivit
ombedda att sända in s.k. bullerstörningsblanketter, som varje fastighetsägare ska fylla i.
Byalagets styrelse åtar sig att skicka in blanketterna gemensamt, lämna den ifyllda blanketten till någon i styrelsen senast 30 juni 2012. Den som önskar kan skicka in sin blankett
direkt till Trafikverket i Borlänge.
Viktig att fylla i beskrivning under punkt 2 motiv till förfrågan och önskad åtgärd, t ex

Berörda fastighetsägare får bullerblanketten bifogat med detta Ekolsundsblad. Den finns
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även på www.ekolsund.se att ladda ner.
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LÄGER PÅ SJÖÄNGEN–
Sommaräventyr för barnen i Ekolsund
Lördag 21 juli kl 16.00
Även i år slår vi upp tältlägret på Sjöängen och fiskar,
leker lekar, sjunger lägersånger och grillar kvällsmat. På morgonen äter vi frukost på
stranden, badar förhoppningsvis och packar så småningom ner lägret. Preliminärt datum
för årets tältläger är lördagen den 21 juli, kl 16.00 Målsman ansvarar för sina barn.
Ta med eget tält, liggunderlag och sovsäckar. Vi ordnar kvällsmat och frukost! Mer info
kommer närmare sommaren.

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG
Lördag 11 augusti kl 16.00
Boka redan nu in i kalendern datum för Byalagets årsmöte;
Lördag 11 augusti kl 16.00 på Sjöängen. Kallelse och dagordning läggs ut på www.ekolsund.se, på anslagstavlorna i byn
samt skickas ut med ekolsundsbladets e-post distribution. Har
ni några förslag som ska tas upp på årsmötet, kom ihåg att lämna in dessa senast månad
innan mötet! Väl mött!

Mailutskick?
Vill du ha Ekolsundsbladet direkt till din e-post? Anmäl din adress till
patrik @ekolsund.se
Ekolsunds Byalag finns på Facebook.
Finns du också där och vill ha löpande
information om vad som händer? Gå in på
sidan och bli vän, gilla eller bara läs om
vad som är på gång.

3

Ekolsundsbladet nr 3

HEMBYGDSFÖRENINGENS AKTIVITETER
Fredagen den 22 juni kl. 13.00
Midsommarfirande vid Husby-Sjutolftsgården. Resning och
dans kring majstången, åktur i lövad skrinda, kaffe och saft
i gröngräset. Ett samarrangemang med Centerkvinnorna.

ÖPPETTIDER – Sommarcafé!
Wärdshuset har öppet fr.o.m. 2 maj t.o.m.
augusti,
onsdag till söndag, mellan 12:00-19:00.
Välkomna!
På Ekolsunds Slott och Wärdshus kan man
- …njuta av en god bit mat.
- …gå på en slotts-, park- och arboretumvisning.
- …handla med närproducerade delikatesser hem.
- …stanna över natten i ett av de nyrenoverade gästrummen.
- …spela ett parti Boule.
- …bara sitta och njuta av ett gott glas den historiska slottsmiljön.
LAPPUGGLA
Lappuggla är en av Sveriges största ugglor, berguven är störst. Men
lappugglans storlek är delvis en synvilla och beror på den yviga fjäderdräkten. Lappugglan lever i vildmarken och trivs i gammal skog
av gran, tall, myrtall och även i fjällbjörkskog.
Lappugglan är en stannfågel men kan ibland flytta både söder, öster
och väster ut om det blir ont om sorkar där den lever.
Lappugglan trivs i de nordligaste barrskogsklädda delarna av Sverige. Den häckar främst i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland
även i mindre antal i Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, och
Dalarna.
Lappugglan överlever oftast även när det är ont om föda, men för
att kunna häcka och föda upp sina ungar behöver den rikligt med
mat. Antalet lappugglor varierar från år till år eftersom antalet
smågnagare varierar kraftigt.
Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, men när den blir
skrämd drar den ihop sig och ser ut som en smal gren. Lappugglan
är anpassad till ett kallt klimat och fjäderdräkten skyddar mycket
bra mot kyla. Även benen och fötterna är fjäderbeklädda. Det mest
utmärkande för arten är det stora huvudet som kan ha en omkrets
på 50 cm.
Lappugglan är fredlig och ofta mycket orädd för människor, förutom
när den har ungar.
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Latinskt namn: Strix nebulosa
Ordning: Ugglor (Strigiformes)
Familj: Äkta ugglor (Strigidae)
Vikt: 1,5 kg hona, 1 kg hane
Längd: 59-68 cm
Vingbredd: 128-148 cm
Könsmognad: 2-3 års ålder
Parningstid: April-maj
Ruvningstid: 28-36 dagar
Antal ägg: 3-4 ägg men kan lägga 1-9.
Medellivslängd: 15 år i naturen men kan
bli 27 år i djurpark
Äter: Smågnagare
Utbredning i Sverige: Norrland

