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    Ekolsundsbladet 4–2008 
 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                                 April  2008 

Innehåll i detta blad: 
Vårstäddag 
Ny sponsor 
Kvistar & ris 
Valborg 
Gökotta  
Pins 
Teknikförvaltningen 
Eldning 
 
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 

 
 

Vårstäddag på Sjöängen 
 

 
Söndagen den 20 april Klockan 11.00 

Alla gamla och unga Ekolsundsbor är välkomna. 
Ta med verktyg, d.v.s. krattor, spett, sekatörer, 

skottkärror och annat du tror kan komma 
till användning. Båtsektionen kommer att lägga i 

bryggorna. Byalaget bjuder på grillad korv 
 
 

 
 

Våren är i antågande!  
Se över gräsklippare, motorsåg och trimmer så de är klara för 
grönarbete. Vi har service, uthyrning och försäljning samt 
reservdelar. Ett fåtal gå-åkgräsklippare till 20%. Miljöbensin  
finns i 5 l, 25 l och 250 l . Släpkärra i olika storlekar .  
Stiga Jonsered Klippo Hitachi Festool Flex mm. 
Välkomna ! 

 
Bålsta El & Maskinservice AB           Telefon: 0171-566 61 
Vikingavägen 7                Fax: 0171-44 88 92 
Draget                 Maila: bem@bktv.nu 
746 51 Bålsta                 www.balstaelmaskin.se 
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Majbrasan/Kvistar & ris 

 
Kvistar, ris och brännbart 
trädgårdsavfall från 
Ekolsunds by får läggas på 
platsen för Majbrasan på 
Sjöängen under 
tidsperioden 
 1 april till 30 april. 

Byalagets styrelse 
_____________________ 

 

 
 
Är Ni ännu inte 
medlemmar i 
Ekolsunds Byalag? 
 
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 blir medlemmar i 
föreningen. Medlemskap 
kostar 200 kr per hushåll 
för 2008 och betalas in till 
Byalagets Plusgiro 729 761- 
7. Ange namn och Er adress 
i Ekolsund som avsändare. 
Behöver Du nytt 
inbetalningskort, 
kontakta kassören! 
 
Välkomna alla nya och 
gamla medlemmar! 

 
 

Valborgsmässoafton 
 

Söndagen den 30 april. 
Brasan på sjöängen i 
Ekolsunds by tänds 

klockan 19,30 Vi sjunger 
som vanligt in våren 

 
Alla är mycket välkomna! 

 
 
Traditioner runt Valborg och Första maj 
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! 
  
Valborgsmässoafton 
Valborgsmässoafton är den dagen - eller kvällen - våren börjar och man hälsar våren 
välkommen och sjunger in våren efter det att valborgsmässobålet tänts. 
Valborg var ett helgon (abbedissa) som levde på 700-talet. Hon levde och dog i 
klostret Heidenheim i Tyskland. Valborg har namnsdag den 1 maj. Då är det 
valborgsmässa. 
  
Valborgsmässobål 
Seden att tända eldar är vanligast i mellersta Sverige, och elden kallas 
valborgsmässoeld, eller majbrasa. Många av traditionerna på Valborg kommer från 
Tyskland (tysk sed. Walpurgis). Walpurgis ansågs som en bärare av jordens 
fruktbarhet. Att vi särskilt i Uppland, tänder eldar på valborgsmässoafton har en 
hednisk koppling genom en tyskarnas motsvarighet till skärtorsdagen, det gällde att 
skrämma häxorna, men också för förr i tiden brukade man släppa ut korna och 
getterna i skogen den 1 maj och där fick de gå och beta hela sommaren. Därför tyckte 
man att det var bra att tända en eld vid Valborg, för man trodde att vargar och andra 
vilda djur då skulle hålla sig borta från korna och getterna. 
  
 Det var Linnè som 1749 var en av de första som beskrev Valborgsmässans eld. Det 
när han reste i Uppland. Valborg var på 1700-talet väldigt begränsad, det fanns endast 
i Uppland. Men där hade den en väldigt gammal tradition från medeltiden. Det var inte 
förrän på 1800-talet som Valborgsmässoafton spreds till resten av Sverige. 
 
 De vårsånger som vi sjunger när vi står runt Valborgsbålet är ännu yngre. 
 De flesta är från 1800-talet och fick sin spridning genom studenternas vårfirande. 
Några av de vanligaste vårsångerna är "Sköna maj välkommen", "Vintern rasat ut" och 
"Vårvindar friska, leka och viska. Särskilt i studentstäder som Uppsala och Lund, är 
traditionerna kring valborgsmässoafton och första maj starka. Vårtal, vårsånger och 
mösspåtagning. Studentikosa upptåg är vanliga, liksom inte sällan ett ganska hejdlöst 
festande. Valborgsmässoafton är vår konungs födelsedag och därmed allmän flaggdag. 

 
 
 
 
 

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 
_______________________ 
 

 
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 
 

GÖKOTTA 
Torsdagen den 1 maj  

(Kristi Himmelsfärdsdag) 
arrangerar Ekolsunds byalag 
vandring runt Ekbacken vid 

Hammarsgård. Vi träffs kl 7.00 vid 
Hammarsgårds loge. Ta med 

kaffekorg, ev. sill och nubbe och 
varma kläder. Välkomna! 

Gökotta 
Gökottan är en gammal sedvänja som går ut på att man tidigt en vårmorgon, i 
soluppgången, går ut för att höra göken gala. 
Då lyssnade man på fågelsången, lekte lekar och hade pick-nick. Och hade man turen 
att få höra göken, så var det viktigt att veta från vilket väderstreck, för det hade sin 
speciella betydelse.  

Norregök är sorge-gök 
- året som kommer blir sorgligt 

Södergök är döde-gök 
- någon kommer att dö under året 

Östergök är tröste-gök 
- man kommer bli tröstad om man är ledsen 
Västergök är bäste-gök 
- det blir ett bra år i år 
 
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. 
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Hembygdsföreningen Har 
tagit fram en pins´s med 
Hembygdsföreningens 
logotyp på (se bild).  
Finns att köpa hos 
Margareta Lagestrand,  
070-72173 41 eller 
margareta.lagestrand@ekolsund.se. 
Pris 25:-/st 
 

 
Färg: Glud nersänkt matt 
och upphöjt blänkande. 
Fästning: Stiftnål & hatt 
Storlek: 16 mm 
____________________ 

Information från 
Teknikförvaltnngen 
Vi kommer att f.o.m. v.16 
påbörja en inspektion, i 
Ekolsund och Hammarsudd, 
av installerade 
pumpstationer. Vi kommer 
att kontrollera utförandet 
och funktionen. 
Fastighetsägaren behöver 
inte vara hemma när vi är 
där. 
mvh 
Teknikförvaltningen 
Carl-Rune Pettersson 
 

 
Eldning 
LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA 
MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN I ENKÖPINGS KOMMUN 
 
Fullmäktige i Enköpings kommun har utfärdat rubricerade 
hälsoskyddsföreskrifter. Föreskrifterna trädde i kraft 2007-09-25. 
 
Eldning 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagt 
område eller område med områdesbestämmelser är endast tillåtet under 
perioden 15 - 30 april och 15 - 31 oktober om det 
             1. kan ske utan väsentlig olägenhet, 
             2. som skall eldas inte kan utnyttjas för kompostering, 
             3. inte strider mot gällande brand- eller renhållningsföreskrifter 
för detaljplanelagt  område eller område med områdesbestämmelser. 
Om räddningstjänsten utfärdar ett generellt eldningsförbud under period 
som avses i första stycket får räddningstjänsten medge eldning under 
annan period av motsvarande längd. 
För valborgsmässoeldar och liknande fordras tillstånd av 
räddningstjänsten. 

 
 

 


	Mäklarringen Enköping

