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Fira midsommar
i Ellagård
Midsommarﬁrandet är sommarens höjdpunkt. Som vanligt samlas Ellagårdsborna
på Midsommarängen kl 13.
Kan du tänka dig att hjälpa till? Kontakta
Kristian Henningsson, tel 768 27 17.

– sid 8 –

”Det har blivit status
att bo i Ellagård”
– Många är beredda att betala extra för att
få bo i Ellagård, säger Rickard Engström,
fastighetsmäklare vid Märklarringen. Kunderna vet att de får en bra boendemiljö och
trevliga grannar och efterfrågan är stor.

– sid 4 –

Söndertrasade
gångvägar
Gång- och cykelvägarna i Ellagård blir allt
bredare. Under de senaste tre åren har de
vuxit med upp mot en meter. De gröna
ytorna vid sidan om asfalten har ersatts av
jordvallar. Många Ellagårdsbor har uppmärksammat förödelsen och undrar hur
länge den här utvecklingen ska få fortsätta.

– sid 4 –

Jubileumsfest
i september
– sid 3 –
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Genombrottens år…
1958 var i många avseenden ett genombrottens år. 1958 började Sveriges första
kvinnliga poliser tjänstgöra och Sverige
deltog för första gången i Eurovisionsschlagerfestivalen
med Alice Babs
och låten Lilla
stjärna – någon
som kommer ihåg
den?
1958 lägger den
svenska regeringen
fram en propoAnders Carell,
sition om en ny
Byalagets ordförande. lag, som ska göra
kvinnor behöriga
till prästämbetet och Aktionsgruppen mot
Svensk Atombomb bildas. Nyhetsprogrammet Aktuellt sänds för första gången,
Rune Elmqvist uppﬁnner pacemakern,
Explorer vodka börjar säljas och första
Ikeavaruhuset öppnas i Älmhult.
1958 var året då Ellagårds byalag bildades.
Några år tidigare, 1955, började de
första husen byggas i området. Initiativtagare till Ellagård och områdets speciella
byggnader var John Mattson, som inspirerats av den traditionella svenska stugan.
De första husen såldes för 76 000 kronor.
Det ska ﬁras!
Ellagårds byalag har sedan 1958 stått
för sammanhållning, trivsel och initiativkraft. Det tycker vi i styrelsen är värt
att ﬁra! Därför föreslog vi årsmötet att

avsätta medel för ett värdigt 50-årskalas,
ett förslag som årsmötet utan att tveka
bejakade.
Planeringen pågår för fullt. Långt ifrån
alla detaljer har fallit på plats, men boka
redan nu lördagen den 20 september i era
kalendrar! Då smäller det, och ett minnesvärt kalas utlovas – förutsatt att just du
och din familj kommer! En uppslutning
liknande Valborg är vad vi i styrelsen hoppas på.
ROS. Jag vill också passa på att utdela en
hel del ros och lite ris. Ros får det välbesökta årsmötet där ﬂera unga, hungriga
och drivande Ellagårdsbor invaldes i styrelsen. Välkomna i gänget Emilija, Malin,
Fredrik och Kristian.
Ros får också det, trots vädret, välbesökta Valborgsﬁrandet.
Roligt är också att vi tar ytterligare
ett steg i att utveckla Ellagårdsbladet, nu
under vår nya redaktör Eva Neveling. Eva
och våra nya styrelsemedlemmar presenteras längre fram i bladet.
Och ris! Tyvärr måste jag också utdela
ris till alla er som glömt bort att betala
den symboliska medlemsavgiften.
Visst är 200 kr en rimlig avgift för allt
det som Byalaget erbjuder!? Medlemskap i
en förening som skapar mervärde, och där
bara fantasin sätter gränser för vad som
kan åstadkommas.
Alla tillönskas en skön sommar! ❐
Anders Carell

Så här betalar du medlemsavgiften!
Betala 200 kr till plusgiro 41 28 42-7.

På blanketten eller via din internetbank meddelar du:
• Namn på samtliga familjemedlemmar • Gatuadress
• Telefonnummer • Epostadress

Se även notis på sidan 7!

Nu öppet
alla dagar
9 – 22 !

Rapport från årsmötet

Byalaget satsar på jubileumsfest
En hejdundrande fest lördagen den 20
september planerar Byalagets styrelse för
Ellagårds 50-årsjubileum. Partytält och
gästartister är det tänkt att Byalaget ska
bjuda på och i övrigt blir det knytkalas,
där alla tar med egen förtäring.

Bengt Persson ledde årsmötesförhandlingarna, där ett 20-tal Ellagårdsbor deltog.

Det var en av kvällens roligaste beslut när
ett 20-tal byalagsmedlemmar mötte upp till
årsmötet i Giggen en torsdagskväll i april.
Bengt Persson höll i klubben med Anders
Carell vid sin sida.
Budgeten för 2008 är underbalanserad
med 50.000 kronor beroende på den planerade 50-årsfesten samt att en ny matrikel
ska tryckas. Kassan i Byalaget är dock
mycket god.
GOD EKONOMI
Den goda ekonomin kräver egentligen inte
någon höjning av medlemsavgiften, men en
mötesdeltagare yrkade ändå på en höjning
till 500 kr för alla de förmåner Ellagårdsborna har.
– Var får man ta del av Valborgsmässoﬁrande, midsommarﬁrande, djungelfestival
för barnfamiljerna, höst- och vinterpub med
gästartister för en så blygsam avgift, frågade
mannen.
Andra mötesdeltagare var absolut emot en
höjning och föreslog i stället andra metoder
att öka intäkterna.
– Vi måste bli bättre på att marknadsföra
Byalaget. Följ upp uteblivna betalningar från
tidigare medlemmar och knacka på hos grannen och fråga om han eller hon är medlem.

FLYTTA ELLAGÅRDSFLICKAN
Att ﬂytta skulpturen Ellagårdsﬂickan från
sin nuvarande plats intill Giggen till kullen
invid Ellagårdsvägen var ett förslag som
väckte stort intresse.
Förslagsställaren påpekade att den nuvarande platsen intill Giggen tidigare var
en central plats i Ellagård. Det är den inte
längre.
En flyttning kommer att bekostas av
kommunen, som också är positiv till förändringen efter kontakt med Anders Carell.
Styrelsen återkommer i ärendet.
Malin Rönne, ny i styrelsen, vill gärna
starta bytesdagar för barnkläder, leksaker
och sportutrustning.
– Fritt fram, sa Anders Carell och påminde
om att Byalaget har tillgång till Giggen för
gemensamma, ej privata, arrangemang
många gånger under ett år. ❐
Text och foto:
Eva Neveling

Tänk att...

Insändare

Låt inte Ellagård tappa stilen
Ellagårdsområdet har ju vid det här laget 50
år på nacken och det är inte konstigt att hus
och tomter behöver ständigt underhåll. De
allra ﬂesta sköter trots detta sina fastigheter
på ett föredömligt sätt.
Men det är många med mig som har börjat
förfasa sig över att det en gång så vackra
och välskötta Ellagård i vissa avseende har
börjat chansera.
Åtskilliga husfasader har inte sett en målarpensel på alldeles för många år och en del
tomter liknar ett bättre skrotupplag. Visst kan
det ﬁnnas behov av att tillfälligt förvara byggmaterial och annat bråte på tomten, men inte i
all evighet. Hagbytippen ligger faktiskt bara
10-15 minuter bort!
För vår egen trivsels skull borde det ligga
i allas intresse att bibehålla det Ellagård som
man förr, men snart inte längre, så gärna

Trafiken i området oroar många och
Traﬁkkommittén ﬁck mycket med sig att
fundera över. Framför allt är det bilisternas
höga hastighet som skrämmer, men irriterande är också den dåliga skyltningen på
cykel- och gångvägar.
Centraltankskonkursen kom också upp.
Olja har uppenbarligen inte någon framtid i
Ellagård, men några gemensamma lösningar
har inte varit möjliga. Anläggningen kommer att nedmonteras på allmän mark, medan
fastighetsägarna har ansvaret för ledningar
på sin egen tomt.

med stolthet visade upp för besökare. Det
är ju dessutom så, att i ett område i förfall
hänger inte heller huspriserna med!
Gustaf von Hofsten, Stallvägen 3
Björn Kjellman, Klövjevägen 2

Sportigt spränga brevlådor?
Två gånger i vinter har vi fått vår brevlåda
söndersprängd med smällare. Nyårsnatten
”accepterade” vi, men när marodörerna kom
tillbaka några veckor senare kändes det
tungt.
Alla ungdomar har föräldrar. Vet du vad
dina ungdomar gör på kvällar och nätter?
C-H Segerfeldt

....det ﬁnns någon i Ellagård som har sågat
ned sitt fruktträd, styckat det i bitar och
transporterat upp alla bitarna i skogen och
lagt dem här och där. Så mycket enklare det
till exempel hade varit att lägga trädet på
majbrasan.
....det ska vara så svårt att få kommunen
att ta ned en del träd som med tiden har vuxit
sig enorma och som därför dels skymmer och
dels kan innebära en risk för närliggande
byggnader.
Johan Taube

Gatan som lekplats
På Skiftesvägen har antagligen välmenande
pappor ställt ut en basketkorg och en ihopsnickrad ramp för skateboardåkande. Kul
tycker ungarna. Vansinnigt tycker bilisterna
som plötsligt måste kryssa och lämna företräde vid lekredskap och dessutom vara
uppmärksam på lekande barn.
Oavsett tanken – gatan kan aldrig vara
en lekplats!
Orolig Ellagårdsbilist
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”Grymt hett i Ellagård”
Ellagård är en av Täby kommuns mest
attraktiva områden och huspriserna har
stigit markant under många år. Men nu
stiger räntorna, lågkonjunkturen står för
dörren och oron är märkbar på världens
börser. Hur kommer det att påverka priserna i vårt område?
– Efterfrågan är fortfarande hög i Ellagård
och det är många som är beredda att betala
extra för att få bo där, säger Rickard Engström, fastighetsmäklare vid Mäklarringen,
som är marknadsledande i Täby. Det har
helt enkelt blivit status att bo i Ellagård.
Marknaden steg efter sommaren 2007 för
att plana ut helt under vintern. Mars 2008
blev en bättre försäljningsmånad och sen har
det bara gått uppåt.
Varför är det då så populärt att ﬂytta till
Ellagård? Enligt Rickard Engström ﬁnns
det många fördelar med området. Centralt
läge med närhet till skola, centrum och kommunikationer. Lugnt utan någon egentlig
genomfartstraﬁk. Stora tomter jämfört med
nyare kedjehusområden.
– Och så är de här 50- och 60-talshusen
helt enkelt charmiga med fina planlösningar.

Toppnoteringen när det gäller huspriser ligger på drygt
5 miljoner kronor, mer detaljerad än så vill Rickard
Engström inte vara.
Vad ska man då tänka på
när man funderar på att sälja
sitt hus?
– Fräscha ytskikt är viktigt.
Måla gärna och tapetsera så
att huset ger ett trevligt intryck. Däremot är det inte lönt
att renovera kök och badrum
eftersom det tar lång tid och
kostar mycket pengar. De dyra förändringarna kanske inte alls faller en köpare
i smaken.
”Home styling” pratas det mycket om,
det vill säga att göra sitt hus snyggt inför
en visning.
– Visst är det viktigt att huset är snyggt
när spekulanterna kommer. Rådgör gärna
med din mäklare om vad du behöver göra.
När vi kommer till övermöblerade hus så
rekommenderar vi gärna inredningshjälp.
Standardrådet, med eller utan home
styling, är att göra rummen luftiga, ta bort
en del av prydnadssakerna, tavlorna och de

Ny snöplog trasar sönder vägkanterna

Foto C-H Segerfeldt

För tre år sedan uppträdde en ny snöplog
på Ellagårds gång- och cykelvägar. En i
sammanhanget jättelik John Deer-traktor
tog över snöröjningen.

Sönderkörda gångvägar är resultatet av
den nya snöplogen i Ellagård.
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Tyvärr är både traktorn och plogen dimensionerade för betydligt bredare uppdrag och
resultatet av dess framfart har fått många
Ellagårdsbor att reagera.
Eftersom gångvägar saknar diken har
sidorna på ömse sidor om asfalten skalats
av av den alltför breda plogen. Jordvallar
har kastats upp på grönytorna och det ser
på många ställen riktigt trist ut.
– Vi gör regelbundet oanmälda besiktningar i de områden vi lagt ut på entreprenad. Vid ett sådant nedslag vid tennishallen i
Ellagård konstaterade vi att det fanns en del
att åtgärda. Både när det gäller lekplatsen,
buskage, tennisplanen och även runt gångvägarna. Det säger Lena Rasmusson som är
projektledare inom gatukontorets drift- och
underhållssida i Täby kommun. Denna ligger utlagd på entreprenad, där NCC har ett
tioårskontrakt som går ut 2014.
– Avtalet bygger på öppenhet mellan parterna. Vi har en bra dialog med NCC och nu
när vi vet vad som hänt kommer vi självklart
att ta upp detta med dem. Som jag ser det
är det bara att återställa kanterna och agera
så att det inte behöver göras varje år, säger
C-H Segerfeldt
Lena Rasmusson. ❐

– Det har blivit status att bo i Ellagård så
efterfrågan är stor, säger Rickard Engström, fastighetsmäklare.

personliga fotograﬁerna. Rent och snyggt är
en självklarhet, även i trädgården.
Mäklarna möter förstås många olika
kundtyper, men två grupper pekar Rickard
Engström på. De som vill att allt ska vara
klart för inﬂyttning och de som gärna köper
ett renoveringsobjekt. Och då gäller det att
hitta rätt hus för varje kund.
Ellagårdshusen har sina svaga punkter och
det ser man framför allt under sommarmånaderna när renoveringarna sätter igång.
Men Rickard Engström tycker inte att han
mött några allvarliga problem.
– Den som köper ett hus från 60-talet
måste räkna med att det ﬁnns en del åldersskavanker. Undersökningsplikten är mycket
omfattande för köparen. Kolla också driftskostnaden när du räknar på ett hus. Det kan
vara avgörande för den privata ekonomin.
Budgivning kommer ingen undan som
letar hus i populära områden, men Rickard
Engström håller inte med om att mäklarna
missbrukar det.
– Prisskillnaden mellan utgångspris och
slutpris ligger på cirka 18 procent och är på
väg ner. Det är alltid kunden som sätter priset. Kunden och mäklaren ska vara överens
om att utgångspriset kan vara det pris som
säljaren kan acceptera.
Än är det alltså full fart på husaffärerna i
Ellagård. Hur framtiden för fastighetsmarknaden ser ut är det ingen som vet idag. ❐
Text och foto: Eva Neveling
FAKTA. Rickard Engström, företagsekonom och
reg. fastighetsmäklare, ﬁnns på Mäklarringens
Täbykontor. Parallellt med sitt arbete forskar han
på KTH inom fastighetsekonomi. Hos Mäklarringen kan man anmäla sig till ett kundregister
för att få information om forskningen i form av ett
månadsblad samt vad som händer på fastighetsmarknaden i Täby.

Nya i Byalagets
styrelse

Grusplanen i Enhagsparken ersätts med gräsmatta och här blir också plats för planteringar och sittplatser.

Utemiljön i Ellagård
inte högprioriterad
– Visionerna ﬁnns men vi måste prioritera
andra parksatsningar i kommunen först.
Det säger Poa Collins, landskapsarkitekt och
gruppledare för park- och stadsmiljö i Täby
kommun.
En hel del förändringar är planerade för
Ellagårdsområdet. Grusplanen i den östra
delen av Enhagsparken rivs just nu upp
och kommer att ersättas av en slitstark
gräsmatta. Finparken kommer att rymma
plats för lek och aktiviteter med sittplatser,

planteringar och de skulpturer som Byalaget
tidigare skänkt till kommunen. Poa Collins
planerar också för en utglesning av träden i
området och vill ha större genomsiktlighet i
parken. Men först 2011 kan förändringarna
vara klara i parken.
När det gäller lekplatserna i Ellagård så
är tidplanen ännu mer utdragen enligt Poa
Collins.
– Vi är medvetna om att lekplatserna i
området är välanvända och slitna, även om
Ellagårdsborna har tillgång till många ﬁna
gräsytor. Men även här är det ekonomin som
är helt avgörande.
Som exempel nämner Poa Collins att
upprustningen av lekplatsen vid Ellavallen
är planerad först till 2014 och Spindelparken
mellan Skiftesvägen och Ladugårdsvägen
till 2018.
På kommunens hemsida, www.taby.se,
kan man se kommunens olika lekplatser och
när upprustningarna är planerade.
Men planer kan ändras och man ska inte
underskatta vad engagerade kommuninnevånare kan uträtta. Kanske ska vi Ellagårdsbor försöka påverka våra politiker för
att sätta fart på upprustningarna. ❐
Text och foto:
Eva Neveling

Greta Werneskog, 3 1/2 år, gillar att leka
i Spindelparken. Här med mamma Lotte
från Klövjevägen.

Fredrik Lagergren
bor på Klövjevägen
24 sedan 2004.
Han är sambo med
Mai Bergli och har
t re barn, E m il,
Eira och Erik.
Fredrik är född
i Täby, har vuxit
upp i Vallentuna
och är numera rotad i Ellagård. Till vardags arbetar han på
ett dotterbolag till KTH.
– I styrelsen vill jag bidra med engagemang
för att utveckla Byalaget och sätta Ellagård
på kartan. I samband med 50-årsﬁrandet så
ﬁnns det anledning att förnya, utveckla och
ta till vara det som byggts upp under åren.
Emilija Wilson
bor på Skiftesvägen 118 med maken Jacob och tre
barn, Elias, Lea
och Benjamin.
Emilija är framför allt intresserad
av traﬁkfrågorna
i området.
Malin Rönne bor på
Lievägen 17 med maken Gustav, dottern
Ebba 6 år och sonen
Carl 3 år. Just nu håller Malin på att omskola sig till lärare
efter att ha arbetat som ekonom i 15 år.
– Jag vill återinföra ’bytaredagar’, få igång
en ’byta-tjänster-service’, försöka få igång
en samverkan runt inköp av material till
renoveringar och även få igång ett informationsutbyte runt renoveringsarbeten på
husen. I Ellagård ﬁnns massor av kompetens
som vi alla skulle kunna dela med oss av och
ha nytta av.
Kristian Henningson
bor på Polovägen 28
och är rotefogde sedan
nio år. Kristian brukar arrangera midsommarﬁrandet och har
även varit medhjälpare
vid djungelfestivalen,
puben och andra evenemang.
Till vardags jobbar Kristian som inköpschef för en branschorganisation inom visuell
kommunikation. ❐
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SÄLJA?
Låt oss förbereda din försäljning

Detta ingår
- Värdering av bostaden
- Kostnadsfri rådgivning kring både bostadsköp och försäljning
- Fotografering
- Planritning
- Komplett bostadsbeskrivning
- Förmånliga finansieringsvillkor tack vare våra goda bankkontakter
- Genomgång av eventuella skattekonsekvenser

Ring oss på 08-768 00 80 Välkommen!

www.norrortsmaklarna.se
HEMMA I ELLAGÅRD
6

Välkommen till
pelargonmingel

Här övervintrar många pelargoner i
blomsterrummet på Skiftesvägen 121,
men i juni åker de ut på terrassen.
(Foto Eva Neveling)
Lord Bute, Appleblossom Rose Bud, Mårbacka, Strawberry Sorbet, Tivoli, Alexandra (den danska prinsessan) …
46 sorter var det när jag räknade dem efter
vinterförvaringen. Några hade dött sedan i
höstas, men sådant får man räkna med om
man är pelargonsamlare.
Att samla pelargoner är en mani som
har spritt sig över landet. På senaste trädgårdsmässan var kön som längst framför de
utställare som sålde pelargoner.

Finns det fler som odlar pelargoner?
Kanske skulle vi bilda ett Pelargonsällskap
här i Ellagård.
OK, jag tar chansen att det är ﬂer som gillar att odla och gärna vill byta sticklingar.
Välkommen till Pelargonmingel tisdagen
den 17 juni kl 18.30, Skiftesvägen 121. Titta,
byta erfarenheter, kanske även sticklingar så
ta gärna med om du har några spännande
sorter. Vinbål till självkostnadspris (ca 25
kronor) serveras på min terrass.
Du måste anmäla dig så jag vet hur många
som kommer: eva.neveling@scriptura.se ❐
Eva Neveling

Visst har du betalat
medlemsavgiften?

Att vara medlem i byalaget har många fördelar – och det kostar bara 200 kr per familj.
Trevliga aktiviteter som Valborg, midsommarﬁrande, djungelfestival för barnen och
pubkvällar för de vuxna.
Som medlem får du också gratis låna
bord, stolar, glas och porslin när du ska ha
fest hemma.
Dessutom rabatterade priser från företag i
Ellagårdsområdet eller dess närhet.
På sid. 2 ﬁnns anvisningar om till vilket
konto du betalar din avgift!

Ny i Ellagård? Det går över!
Ny styrelse och ny redaktör – det händer
en del i våra kvarter. Till dig som är nyinﬂyttad i Ellagård vill jag som ny redaktör dela med mig några tankar.
Det tar tid. Tid att lära känna sitt område och tid att lära känna sina grannar.
Men ge inte upp, Ellagård har fördelar
som få andra kommundelar inom Täby.
När vi flyttade hit för 18 år sedan
hade vi en allvarlig brist, min man och
jag. Vi hade inga barn och ingen hund!
Tänk er själva. Kvickt i väg på morgonen
och hem sent på kvällen. Det knöts inga
kontakter i sandlådan, på dagis eller vid
hundpromenader. Där ser vi ju att våra
vuxna barn i Skarpäng och Gribbylund
nu knyter nya kontakter just den vägen
– via barn och hund.
Men med tiden blev Ellagård vårt och
vi har lärt oss att uppskatta det mer än
många tidigare ”bosättningar”.
Här känner vi nu grannar både på
Skiftesvägen och Dalvägen. Till Valborgsmässoﬁrandet på Ellavallen tar vi

Vi har öppet
hela sommaren!
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Höstpub 15 november

2009

Vinterpub 7 februari

Sista Ordet

med vänner som blir förundrade över den
speciella stämningen.
Men visst hajade jag till en gång när grannen tvärsöver gatan presenterade sig för mig,
därtill uppmanad av allas vår Stellan Pauli
vid Valborgsmässobrasan. Han kände inte
igen mig trots ﬂera års grannboende.
Så kan det vara. Mycket hänger på dig
själv. Du som vill vara med är varmt välkommen. Du som ännu inte känt behov
av grannkontakt och byalag har rätt att
betrakta det litet utifrån. Till sist faller du
ändå in i gemenskapen – jag vet av egen
erfarenhet.
Att få ta över Ellagårdsbladet är ett stort
förtroende. Tidningar har jag ägnat mig åt
sedan 70-talet. Frilansjournalist har jag varit
de senaste 16 åren. Maken, som nog också
blir inblandad i mitt nya uppdrag, har ett
förﬂutet som dagspressjournalist. Själv är
jag urstockholmare med nästan 25 år i Täby,
medan maken envisas med att han inte är
stockholmare. I själ och hjärta förblir han
bohuslänning.

Jag vill också passa på att tacka Astrid
Regemo och Soﬁa Zetterman, som förändrade tidningen till vad den är idag.
Tack för den kreativa utvecklingen.
En tidning är ändå ingen enmansshow.
Ju ﬂer inblandade dess bättre produkt.
Om du som Ellagårdsbo hör av dig till
mig så lovar jag att lyssna. Säkert har
du idéer om vad du vill läsa i tidningen.
Skriva behöver du inte göra – det tar jag
hand om. Adress och telefonnummer hittar du i redaktionsrutan på sid. 2.
Och du, när du framöver ser någon stryka runt i kvarteret med Nikonkameran
runt halsen så bli inte skrämd. Det kan
vara redaktören som
är ute och spanar inför
nästa tidning.
Eva Neveling
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Fyra Svarar...
Hur har du löst uppvärmningen
i ditt hus efter centraltankskonkursen?
Daniella Perra,
Skiftesvägen:
– Som nyinﬂyttade
märkte vi snart
att oljeräkningarna blev höga
och beslöt oss
för att borra för
bergvärme. Vi är
nöjda med den här
lösningen. Enda
problemet är väl
att det knäpper i
elementen.

Kristina Palmér,
Dalvägen:
– Vi slängde ut
oljepannan så
snart konkursen
var ett faktum,
trots att den bara
var tio år. Olja
känns inte heller
som någon långsiktig lösning och
nu är vi mycket
nöjda med vår
bergvärme.

Ulf Moberger,
Skiftesvägen:
– Jag har oljeeldning med egen
tank. Det är mest
av bekvämlighet som jag inte
bytt ut den. Jag
funderar en hel
del på hur jag ska
lösa det här för
framtiden, men än
har jag inte fattat
några beslut.
Marianne Westerdahl, Dalvägen:
– Oljan blev allt
dyrare och pannan var gammal,
så jag gjorde en
noggrann marknadsundersökning.
Jag undersökte
både pellets- och
luftpumpsalternativ, men fastnade
för att installera
bergvärme.

MIDSOMMAR
I
ELLAGÅRD

Kom och fira midsommarafton med byalaget!
Alla är välkomna med blommor och grönt för att klä
midsommarstången kl. 13.00.
När stången är rest blir det danslekar och därefter tävlingar
för barnen.
Medtag gärna picnic-korgen och slå er ned i gröngräset
tillsammans med era grannar.

VÄLKOMNA!

Du som bor i Ella Gård har nu chansen till
ett fint erbjudande hos oss på Mäklarringen
Täby.

Anlita oss så
så bjuder vi på
på
flyttstä
flyttstädning
&
stylingkonsultation.
stylingkonsultation.
Fastighetsmäklare

Mäklarassistenter

Telefon 08-544 733 50

Biblioteksgången 2, Täby Centrum

www.maklarringen.se

