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    Ekolsundsbladet 9–2008 
 
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund                           September  2008 
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Hamnkapten båtsektionen              
Peter Söderstedt 0171-473103 
peter.soderstedt@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 

 
    

 
 

Följ med hembygdsföreningen till Östervåla 
Hembygdsgård och möbelmuseum på en 

teaterdramatiserad guidning med historiska inslag  
den 7 september. 

 
Träff vid Husby-Sjutolftsgården kl.12.30 för samåkning. 

 
Ta med skor och kläder för utomhusaktiviteter. 

Kostnad 100:- + Resekostnad 
i priset ingår kaffe med matigare smörgås. 

 
Anmälan snarast till Margareta 070-7217341 

Margareta.lagestrand@ekolsund.se eller 0171-473158 
(vi har bokat 25 platser) 

 
 
 
 
 

        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 
 
Se över gräsklippare, motorsåg och trimmer så de är 
klara för nästa års grönarbete. Vi har service, uthyrning 

och försäljning samt reservdelar.  
Stiga Jonsered Klippo Hitachi Festool Flex mm. 
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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 

 

BOKBUSSENS 
TURLISTA HÖSTEN 
2008  

Ekolsund, Onsdagar  
27 augusti 
24 september 
22 oktober  
19 november 
 
Bokbussen direkt:  
070-3275354  
e-mail: 
bokbussen@enkoping.se 

 

 
Skogslönn (Acer platanoides) 
I vårt land är lönnen inte skogbildande utan ingår som ett inslag i 
ädellövskogen. Men tack vare sin skönhet har den ofta sin plats i parker 
och trädgårdar som allé- eller vårdträd. Den blommar på våren med gula, 
ytterst nektarrika blommor som ger humlor och bin m.fl. ett värdefullt 
kosttillskott. Parkera aldrig bilen under en blommande lönn, ty det rinner 
nektar från blommorna. Även saven innehåller mycket socker och kan 
tappas på våren och inkokas till lönnsirap. Frukterna, de bekanta 
"lönnäsorna", sprids på hösten med vinden tack vare den stora vingen och 
gror lätt i rabatter och gräsmattor till mångas stora förtret. Bladen är 
som bekant handflikiga och sitter parvis. De kan användas som spenat när 
de är späda. På hösten bryts det gröna klorofyllet ned och då framträder 
de praktfulla höstfärgerna från gult till rött i alla nyanser. Lönnens ved är 
hård och ljus, nästan vit och används som möbelvirke och som botten i 
stråkinstrument och gitarrer och i olika blåsinstrument t. ex blockflöjter 
och oboer. 
I Sverige finns ytterligare en lönnart - tysklönnen (Acer pesdoplatanus) 
med trubbigare blad. Båda arternas latinska namn syftar på bladens likhet 
med den i Sydeuropa ofta planterade platanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Arkiv på Webben 
Vi har nu lagt upp alla 
gamla Ekolsundsblad från 
arkivet till vår hemsida 
www.ekolsund.se   
Några nummer saknas 
ännu, men det börjar bli 
komplett.  
 
Har du gamla 
ekolsundsblad sparade,  
kontakta Patrik Eklund 
0171-473201, 070-
3483839 eller maila 
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
 
Det första 
Ekolsundsbladet som jag 
har hittat från Ekolsunds 
byalag årgång 1993, finns 
nu på webben! 
 

 
 

 

Sommarmöte i Ekolsunds Byalag 2008 
 
 

 
 

Sommarmöte 
 

Lördagen 14 september kl 14.00 inbjudes byalagets 
medlemmar till sommarmöte på Sjöängen. 

Frågor som behandlas är årsavgift för 2009 samt 
föreslagna stadgeändringar. 

 
VÄLKOMNA ! 
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Cykeltur med vår karta 
Följ med 
hembygdsföreningen 
lördagen den 20 
september kl. 10.30 på en 
cykeltur efter vår 
cykelkarta. 
Vi utgår från Ekolsunds 
Wärdshus och cyklar 
utmed delar av kartans 
sträckning.  Ta med 
kaffekorg. 
 
För mera information 
kontakta  
Margareta 070-7217341 
eller 0171-473158 
 
  VÄLKOMNA 
 
 
 
 

 

 
 

U n i k  k o n s e r t  p å  E k o l s u n d s  S l o t t !  

Sångerskan och tonsättaren Grevinnan Mathilda d’Orozco 
avlägger visit på Gustaf III:s favoritslott Ekolsund i höst!  
Söndagen den 14:e september kl.14.00 ges en unik konsert i 
Riddarsalen på Ekolsunds Slott.  

Skådespelerskan Anita Wall tillsammans med pianisten Margot Nyström, 

mezzosopranen Marianne Feldt samt tenoren Mats Carlsson framför 

originalstycken skrivna av grevinnan, och några av 1800-talets mest kända 

tonsättare som Tegnér, Geijer och Böttiger. Konserten går under namnet 

”Söderländskan från Norden” Mathilda d'Orozco 1796-1863  

 

"Näktergalen från Arnos dal" Född i Milano 1796; dotter av spanske ministern i 

Milano greve Nicolas Blasco d'Orozco och friherrinnan Sabina Lederer.  

Grevinnan Mathilda d'Orozco, gifte sig tidigt med hovstallmästaren hos 

kejsar Napoleons syster, markis Cenami. Hon blev änka innan fyllda tjugo och 

omgift i Wien med d. v. chefen för Värmlands fältjägare Josias Montgomery-

Cederhjelm. Till hennes många talanger hörde även författarskap 

på vers och prosa samt tonsättning. År 1825 förlorade hon 

sin andra man och gifte sig 1839 för tredje 

gången med kammarherren Carl Alexander Gyllenhaal.  

Mathilda dog den 19 okt. 1863. 

Plats: Ekolsunds Slott (Riddarsalen) 
Tid: Söndag 14:e september kl 14.00  (Insläpp från kl.13.30) 
Pris: 150 kr 
Biljetter kan förbokas på info@ekolsundsslott.se eller köpas i kassan i mån av 
plats. Endast 200 platser. 
 
Parkera gärna vid Wärdshuset. 
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