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   Ekolsundsbladet 2–2008 
 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                      Februari 2008 

Innehåll i detta blad: 
Årsmöte Byalaget 
Platsannons – ”gräsklippare” 
Alla Hjärtans Dag 
Böcker 
”Kör sakta”-skyltar 
Tips hemsida 
Inbetalningskort 
 
Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund        0171-473 201 
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
Byalagets styrelse 
Ordförande 
Wendelin Müller-Wille 473010 
wendelin@ekolsund.se 
 
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 

 
 
 

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

 
 
 

 
Årsmötet i Ekolsunds Byalag 2008 
 
Kallelse till Byalagets Årsmöte 2008 
Söndagen den 10 februari klockan 
14,00 i Husby-Sjutolftsgården 
 
Dagordning 
 
1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
2. Fastställande av dagordning. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall 
justera årsmötesprotokollet. 
5. Frågor anmälda för diskussion under punkt 12. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2007. 
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Val av ordförande för en tid av ett år. 
Val av kassör för en tid av två år. 
Val av en ledamot, för en tid av två år. 
Val av två suppleanter för en tid av ett år. 
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år enligt 
skiftesprincipen. 
11. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilken en är 
sammankallande. 
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, eller inlämnats av medlem till 
styrelsen minst en månad före årsmötet. 
13. Övriga frågor 
14. Mötets avslutande. 
 
V Ä L K O M M E N ! 
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Ny ”gräsklippare” 
efterlyses 
 

Efter många års trogen 
tjänst går nu Fredrik i 
”pension” från tjänsten 
som ”gräsklippare” på 
Sjöängen då han nu 
rycker in i lumpen. 
Styrelsen utlyser nu 
tjänsten för nästa 
säsong. Har Ni 
gräsklippare och någon 
ungdom som är 
intresserad, kontakta 
Katja på tel 473201. 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Alla Hjärtans Dag / Valentindagen 
Därför firar vi Alla Hjärtans Dag 

 
Trodde du att firandet av Alla Hjärtans Dag 
var ett nytt påfund? Så är det faktiskt inte. 
Firandet av Alla Hjärtans Dag eller 
Valentindagen, har sina rötter i flera olika 
traditioner. Den allra äldsta traditionen som 
man kan koppla till Alla Hjärtans Dag är ett 
hedniskt firande av våren. Man firade att 
flyttfåglarna återkom och parade sig, och det är därifrån uttrycket love-birds 
kommer.  

De gamla romarna firade Lupercalia den 15 februari, en festival i 
äktenskapsgudinnan Junos ära. De hade som tradition att unga kvinnor skrev sina 
namn på papperslappar som de lade i en trumma. Därefter drog pojkarna var sin 
lapp ur trumman och den flicka vars namn de fick, blev deras älskling fram till 
nästa Lupercalia.  
 
Namnet på Valentinedagen kommer från ett kristet helgon, Valentinus, som 
numera firas den 14 februari.  
Valentinus var enligt sägnen en modig biskop i Rom år 269 e Kristus. När en 
kejsare förbjöd sina soldater att gifta sig för att de skulle stanna i armén så 
vigde Valentinus par i hemlighet men blev avslöjad och arresterad. Under sin tid i 
fängelset utförde han ett mirakel när han gjorde en blind flicka seende. Den 14 
februari, samma dag som Valentinus halshögg, skickade han ett meddelande till 
flickan vilket han undertecknade "Från Din Valentin". Efter hans död firades 
Valentinus eftersom han försvarade kärleken. Detta gjorde man bl a genom att 
skicka ett meddelande till någon man älskar. Denna tradition spreds först till 
Europa men även till Nordamerika när nybyggarna flyttade dit. Under en period 
hade valentinkorten blivit så avancerade och exklusiva att få människor hade råd 
att ge bort dem. Med den industriella revolutionen, som innebar billigare 
massproducerade kort samt en väl fungerande postgång, växte populariteten med 
Alla Hjärtans Dag-kort på nytt, och idag firas Alla Hjärtans Dag över nästan hela 
världen.             
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Nya intressanta böcker om 
vår hembygd på kommande!  

 

Bok om Hjälstaviken 

 
Bok om Hjälstaviken, skriven av 
Joachim Tiefensee och med 
undrbara teckningar av Margareta 
Holter finns att köpa hos 
Margareta Lagestrand, 070-721 
73 41 eller 
margareta.lagestrand@ekolsund.se. 
Pris 100:- 
 
 
 

Ny bok från Otto Helander  
Nu kommer det en ny bok av 
Otto Helander. 
 

 
 
Boken behandlar strödda 
upplysningar från 1200-talet till 
1900-talet om gårdar, ägare 
arrendatorer, soldater, torpare 
m.fl. 
Pris 250:- 
 
Vill du beställa boken, kontakta : 
Patrik Eklund,  
Tel. 0171-473201 eller 
patrik.eklund@ekolsund.se 

Nya  ”kör sakta”-skyltar 
 
Ekolsunds Byalag har tillsammans med 
en av våra sponsorer, NettoOptik, tagit 
fram fyra nya skyltar till 
Ekolsundsvägen. Två av skyltarna sitter 
vid Ekolsunds dagis och två i byn. 
 
Skyltarna är en vädjan till alla 
trafikanter att tänka på våra barn och 
djur och därmed sänka 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! 
 
 
 
 
 

Vår hemsida www.ekolsund.se 
 
Vi har nu varit igång med hemsidan i 6 år. Vårt mål är att vi  med 
text och bild skall kunna ge gamla och nya Ekolsundsbor en liten 
historik och samhällsinformation om Ekolsund. 
Vi har fått ett strålande gensvar genom åren. Exempelvis så har 90 
% av alla husbeskrivningar i Ekolsunds by uppdaterats av husägarna.  
Vi vill gärna att fler tar tillfället i akt och 
skriver ner historien runt sina hus, tar nya bilder och skickar till 
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
Vi vill också få in tips och idéer på vad annat Ni vill att ska finnas på 
hemsidan och i Ekolsundsbladet.  
Har Ni någon Ni vill fira, har det hänt något roligt Ni vill dela med 
Er av eller kanske vill Ni bli vår nya recensent/bloggare?  
Kontakta Patrik! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Hjälp med kommunalt 
VA- AddSchakt 

 
 
Vi har tillsammans med 
Enköpings Kommun VA-
avdelning 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 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

Medlemskap 2008 
 
Under föregående år blev 20 hushåll nya 
medlemmar i föreningen, Ekolsunds byalag 
det är vi väldigt glada och tacksamma för! 
 
För att även i fortsättningen kunna erbjuda och även utöka 
våra aktiviteter och information i form av Ekolsundsbladet och vår 
hemsida www.ekolsund.se är vi måna om att så många som 
möjligt är medlemmar i föreningen. Har Ni synpunkter på vår 
verksamhet eller önskemål om aktiviteter tar vi tacksamt emot 
dessa. 
 

 
Med detta nummer av Ekolsundsbladet bifogas inbetalningskort för 
medlemskap. Medlemskapet för 2008 kostar 200 kr per hushåll och 
betalas in på Byalagets Plusgirokonto 729 761-7. Ange namn och Er 
adress i Ekolsund som avsändare. 
 
Välkomna alla nya och gamla medlemmar! 
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