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Innehåll i detta blad: 
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Våra träd 
Sponsorer 
Trettondagsafton 
Nyårs Klockan 
Nyår förr & nu 
 
Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund        0171-473201 
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 

 
 

  

Julgransplundring  
 

Söndagen den 11 
januari, kl.13.00 i  
Husby-Sjutolftsgården 
Vi hälsar alla stora och små Välkomna 
 
(Arrangeras av Husby-sjutolfts Hembygdsförening i samarbete med kyrkan ) 
 

 
 

Julotta 
 
I år är det Julotta i  
husby-sjutolfts kyrka på  
Juldagensmorgon kl.0800 
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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 

 

 
Gran (Picea abies) 

Granen är det träd, som utan jämförelse har störst utbredning och störst ekonomisk 
betydelse av alla svenska trädarter. Den vandrade in från öster (men även i liten 
skala från söder) för ca 3500 år sedan och konkurrerade ut tallen och så småningom 
på många ställen lövskogen. Den tål beskuggning bra och ger, då den själv blir stor, 
en så djup skugga att nästan inget annat kan växa där. Dessutom blir förnan genom 
de sura barren ofruktbar. Rotsystemet är ytligt varför vinden ganska lätt fäller 
granen. Veden är seg och motståndskraftig mot röta genom rikligt innehåll av hartser 
(kåda) och ger ett mycket bra virke. Många av våra matsvampar är beroende av 
granen t.ex. granblodriska, blek taggsvamp och trattkantarell.  
Granens största fiender är rottickan och granbarkborren eller typografen, som den 
kallar för sina om tryckt skrift påminnande gnagspår. Nu när de flesta i Ekolsund har 
grävt ned sina avloppsrör har säkert många granrötter skadats. Här passar rottickan 
på att skicka in sitt dödande mycel och granen ruttnar inifrån. Barkborren åter känner 
lukten av sjuk gran och provborrar genom barken. Man kan se strimmor av kåda som 
läcker ut där skalbaggen har borrat. Här infekteras trädet av dödande svampar. Även 
fjärilen barrskogsnunnan kan ställa till stor skada. Många minns säkert i Nils 
Holgersson hur larverna av denna fjäril kalåt hela Kolmårdens granskog.  
Det finns flera olika former av gran; den mest spektakulära varieteten är väl 
ormgranen där grenarna ej delar sig på nytt. De hängande grenarna kommer då att 
likna ormar. En annan granart planteras ibland och finns inte minst i Ekolsund. Det 
är ädelgranen (Abies alba) med platta, på undersidan vitstrimmiga barr och 
uppåtriktade kottar. 
De unga granskotten är mycket C-vitaminrika och smakar gott. Vanillin som köps på 
burk i stället fört äkta vanilj framställs ur gransaft och det går också att tillverka 
alkohol av veden. Kådan, som innehåller desinficerande peroxid, tuggades förr som 
tuggummi. Detta var säkert mycket nyttigare. Granens rötter kan användas bl. a till 
band, tåg eller vidjor. 
Granen har ju blivit en viktig symbol för julen. Seden med juleträd kommer 
ursprungligen från Tyskland (1600-talet) men blev i vårt land var mans tradition 
först kring sekelskiftet 18-1900, men då tändes granen först på julaftonen. 
Nuförtiden lyser granar ofta en månad innan jul och har blivit en symbol för 
kommers och reklam.  

 
 

 
 
 
 
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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Måleri    
Vi utför allt inom 
yrkesmåleri till rimliga 
priser.  40 års 
yrkeserfarenhet, med 
goda referenser. 
 
Företaget har även 
glastillverkning och 
glaskurser. 
 
Under våren -09 kommer 
vi att starta glaskurser i 
glastekniken fjusing. 
 
Vi finns i Ekolsund 
 
Evaco Design 
TEL: 0171- 473220  
Mobil: 0708-473220 

 

 
 
Annonsörer/ Sponsorer 
Nu söker vi företag som vill 
Sponsra eller annonsera på 
vår hemsida och i 
Ekolsundsbladet för 2009. 

Företagare som är 
intresserade  kontakta   
Patrik Eklund  
tel. 0171-473 201  
eller e-post 
patrik.eklund@ekolsund.se 
för vidare information och 
pris. Ni som blir annonsörer 
på byalagets hemsida kan 
även kostnadsfritt 
annonsera i 
Ekolsundsbladet. 

T r e t t o n d a g s a f t o n  p å  Wä r d s h u s e t  

 Ekolsund Slott & Wärdshus inbjuder till en värmande kväll 
med en specialkomponerad meny i matsalarna och dans till 
levande musik i källarvalven. 

Vår ambition är att du kära gäst skall 
få uppleva en variation 
av smakupplevelser baserade på i 
första hand närproducerade 
råvaror & goda viner. Därför kommer 
vi att servera 6 rätter 
med utvalda viner till menyn. 

Middagen rundas av med kaffe och tryffel innan vi drar oss 
ner till källarvalvens unika atmosfär för fortsatt samvaro, 
förfriskningar i baren och dans. 

Datum: 5/1 2009 
Klockan: 18.00-01.00 
Pris: 895 kr/pers. 
Klädsel: Kom gärna festklädd 
(Av hänsyn till doftallergiker har vi inga doftande blommor) 

Logi inkl frukost: 
Dubbelrum 2 090 kr 
Enkelrum 1 390 kr 

Välkommen med Din bokning! 

Peter Thörne Modig 
med personal 
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Nyårsklockan 
 
Lord Tennyssons dikt Nyårsklockan 
lästes för första gången på Skansen år 
1895. 
1928 började den läsas i radio och 
kunde då höras av hela svenska folket. 
1977 började uppläsningen visas i TV. 
Tillsammans med champagne, 
fyrverkerier och klockringning är den 
väl en av våra nutida traditioner? 
 
Nyårsklockan 
Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten 
mot rymdens norrskens sky och 
markens snö; 
det gamla året lägger sig att dö... 
Ring själaringning över land och vatten! 

Ring in det nya och ring ut det gamla 
i årets första, skälvande minut! 
Ring lögnens makt från världens 
gränser ut, 
och ring in till sanningen till oss, som 
famla! 

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten, 
och ring hugsvalelse till sargad barm. 
Ring hatet ut emellan rik och arm 
och ring försoning in till jordens 
släkten. 

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden, 
och ring den frusna tiden åter varm. 
Ring ut till tystnad diktens gatularm, 
men ring till sångarhjärtan 
skaparglöden. 

Ring ut den stolthet, som blott räknar 
anor, 
förtalets lömskhet, avundens försåt. 
Ring in det rätta på triumfens stråt, 
och ring till seger mänsklighetens fanor. 

Ring, klocka, ring... och seklets 
krankhet vike; 
det dagas, släktet fram i styrka går! 
Ring ut, ring ut de tusen krigens år, 
ring in den tusenåra fredens rike! 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyår förr och nu 
I den västerländska världen firar vi nyår den sista dagen i december. 
Att fira nyår har man gjort sedan långt tillbaka i tiden. 
År 46 f.Kr införde Julius Caesar den julianska kalendern och därefter firade det antika Rom 
nyåret vid samma tidpukt som vi firar det nu. Innan dess började det romerska året den 1 
mars, samtidigt som det nya ämbetsåret började. Ett minne från detta tidigare nyår finns 
fortfarande kvar i våra månaders namn: september som betyder sjunde, oktober- åttonde, 
november- nionde och december- tionde. Februari blev då den tolfte och sista månaden och 
eftersom dagarna inte riktigt räckte till, så fick den lite färre dagar än övriga månader. 
Från början bekämpades nyårsfirandet av den kristna kyrkan, eftersom nyåret i det hedniska 
Rom firades med vilda och osedliga fester 
 
Skjuta in det nya året 
Att skjuta ut det gamla och in det nya året är en gammal tradition, 
förr använde man bössan och nu tänder vi smällare och raketer! 
Förutom att man hälsade det nya året välkommen och tog avsked 
av det gamla, så var det ett försök att skrämma iväg de mörka, 
onda makterna så att de inte följde med in i det nya året. 
 
Löften 
Att ge löften inför det nya året hör till nyårsaftonen.  
På landet förr i tiden i Sverige firade man det nya året vid den första nymånen efter nyår med 
att "hälsa nyårsny". På nyårsnatten gick alla i gården ut och vände sig mot nymånens skära, 
kvinnorna neg tre gånger medan männen bugade djupt lika många gånger, och alla önskade 
sig i tysthet vad man ville ha under det kommande året. Om det fanns någon med särskilda 
egenskaper som vakade in det nya året kallades det årsgång när han gick runt tre kyrkor och 
tolkade det han såg eller hörde och därigenom sen kunde sia vad som skulle hända under året. 
Magin vid nyår lever till viss del kvar än i dag, då ett löfte som avgetts vid nyår anses mer 
bindande än löften under året.  
Att sluta röka är ett populärt löfte- men att hålla de givna löftena är svårare... 
 
 

 

 

           God Jul & Gott nytt år 
önskar Ekolsundsbladet 

 

 
 
 

Bålsta El & Maskinservice AB           Telefon: 0171-566 61 
Vikingavägen 7 ,Draget                      Maila:bem@bktv.nu 
746 51 Bålsta                 www.balstaelmaskin.se               
 
 
                 

Nu är det lämpligt att ge gräsklipparen en välbehövlig service för att vara 
startklar till vårens grönska.   
Vi har 10% rabatt på kvarvarande gräsklippare samt första servicen gratis, 
gäller år 2008 ut. Juklappstips!! Skyddsbyxor , -jacka , -stövlar, -handskar 
och kedjeskydd för de motorsågsburna . Kapell till åkgräsklipparen. Grovis till 
rengöring av öppna spisen. Förlängningsslang till högtryckstvätten för 
motorcykeln. Utförsäljning av utgående maskinmodeller !  
 
Välkomna . 
 
Stiga Jonsered Klippo Hitachi Festool Flex mm 

 


