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Öppet alla dagar 9–22

Svaret på mysteriet med den unika 
Ellagårdsandan står att finna i den 
nybyggaranda som präglade vårt område 
för 50 år sedan. 

De typiska 
Ellagårdshu-
sen byggdes 
med en för 
den tiden 
imponerande 
hastighet. 
Unga familjer 
med energi och 
framtidstro 
flyttade in, och 
tillsammans 
skapade de inte 

bara sina egna 
hem, utan också 

den kollektiva miljö som efterhand blivit 
ett av Sveriges mest attraktiva småhusom-
råden. Bygdegård, motionsspår, tennispla-
ner, idrottsplats, gemensamhetsbastu – allt 
detta skapade man tillsammans till glädje 
för många generationers nya unga familjer. 

RESPEKT FÖR HISTORIEN 
– OCH FÖR FRAMTIDEN

Vi har all anledning att känna tacksamhet 
och respekt för de pionjärer som med 
svett, muskelkraft, kanske blod men säkert 
en och annan tår, byggde vårt paradis. 

Men pionjärerna måste också känna 
respekt för att förutsättningarna för-

Första 50 åren avklarade

Anders Carell, 
Byalagets ordförande

ändrats för dagens yngre Ellagårdsbor.  
Några av de nya förutsättningar jag talar 
om är bland annat heltidsarbete för båda 
föräldrarna, den nya tidens förbannelse 
med ständig uppkoppling på internet och 
åtkomlighet via mobiltelefon – allt det som  
innebär allt mindre tid för ideellt arbete. 

NU BLICKAR VI FRAMÅT!
På samma sätt som våra Ellagårdspionjä-
rer bäddade för oss  bör vi som bor här nu 
bädda för kommande generationer – trots 
de förändrade förutsättningarna. Devisen 
”bättre än igår, inte lika bra som i mor-
gon” måste vara vägledande.

 För inte är vi väl nöjda med trafiksi-
tuationen längs Klövjevägen? Inte är vi 
väl nöjda med ett ständigt knaprande på 
våra grönområden längs Ellahagsvägen? 
Och visst vore det bra att kollektivt kunna 
pressa priserna för den alltmer motiverade 
takomläggningen?  

Viktigast av allt är att vidmakthålla den 
unika Ellagårdsandan. Det lyckas vi med 
om vi träffas, trivs och har kul tillsam-
mans. 

Se inte den  välbesökta jubileumshelgen 
som ett avslut på en 50-årig epok, utan 
som en början på en period av välbesökta 
arrangemang. 

Nästa tillfälle är höstpuben på Giggen 
lördagen den 22 november. 

Kom dit – du kommer inte att ångra dig.
Anders Carell
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Ett jubileumsår som 2008 kan det vara ro-
ligt att titta in i ett av områdets nyaste hus 
– flerfamiljshusen i hörnan Klövjevägen-
Polovägen. 

Där finns åtta lägenheter i två hus som klart 
skiljer sig från de vanliga gula och röda 
kedjehusen.

Ingegerd Klosterman tar emot i sin två-
rumslägenhet på nedre botten. Ingegerd är 
välkänd för många, många Täbydamer – hon 
har varit damfrisör i Täby sedan 60-talet. I 
Ellagård är hon nyinflyttad sedan tre år.

– Jag sålde villan i kyrkbyn där jag bott 
ensam rätt länge. Kände att det var dags att 
göra något nytt.

Ingegerd planerade för framtiden. 
– Jag ville ha en bostad i ett plan utan 

några trappor. Än är jag pigg och rörlig och 
jobbar fortfarande, men sånt ändrar sig ju 
som bekant med åren. Bekvämt, lättskött 
och nära var mitt mål vid flyttningen.

Dessutom visste hon att Ellagård var ett 
trevligt område där folk bor kvar länge.

1.250.000 kr kostade lägenheten på 56 
m2 och månadsavgiften ligger på 3.300 kr. 
Det är Ingegerd nöjd med. Hon vet ju också 
att försäljningspriset gått upp sedan hon 
flyttade in.

Hemma-hos på Polovägen

Nyinflyttad i nytt hus i Ellagård

Ljusa färger, öppen planlösning och smakfull in-
redning – Ingegerd Klosterman visar runt i sin nya  
tvårumslägenhet på Polovägen.

Däremot var de åtta hy-
resgästerna förvånade när 
de i början fick uppfattning-
en att de inte var välkomna  
i Byalaget. 

Det var dock en missup-
fattning och självklart är 
”nybyggarna” välkomna. 

– Jag har betalat min 
medlemsavgift och vill gär-
na vara med, säger Ingegerd 
avslutningsvis.

Text och foto:
Eva Neveling

Det finns en man som alltid förknippas med 
festerna i Ellagård. Vare sig det handlar om 
50-årsjubileum, midsommarfest eller Val-
borgsmässofirande så är det Bengt Granath 
som håller i tömmarna.
– Vi är ju många som hjälps åt men visst, jag 
håller gärna i de här projekten. Jag tycker 
det är roligt att arrangera sånt som gör andra 
glada, säger Bengt.

Bengt kom till Täby 1974 och flyttade till 
Skiftesvägen 1982. Han arbetade då som 
församlingsassistent i Täby församling, men 
är numera pensionerad. Tidigt engagerade 
han sig i Byalagets aktiviteter. 

– Det kändes viktigt att göra något för 
området jag bor i. Midsommarfirandet blev 
ett av mina första aktiviteter. Utöver Rön-
ningeby fanns det inte så mycket midsom-
marfirande i Täby. 

Ellagårds egen festfixare
Så växte Ellagårdsfirandet fram med mid-

sommarstång, visor, lekar, tävlingaroch ge-
menskap. Senast samlades cirka 200 familjer 
på ängen för att fira tillsammans. 

Valborg är också specifikt i Ellagård, dit 
folk kommer åkande för att vara med. Där 
möts, förutom de som bor i området i dag, 
även vuxna barn och andra som flyttat från 
området för att få delta och vara med i den 
speciella stämning som firandet på Ellaval-
len innebär.

Nu är Bengts insatser inte bara synliga 
för oss som bor i området.  Inför höst- och 
vintersäsongen har han en rad olika engage-
mang som han ansvarar för, alltifrån privata 
familjefester till möte i olika föreningar och 
loger. Ellagårds egen Bindefeld, om ni förstår 
vad jag menar!

Att glädja människor, räcka ut en hjälpan-

de hand till den som behöver är ledstjärnor 
i Bengts liv. 

– Det finns så många människor med so-
ciala svårigheter. Det känns fint att kunna 
hjälpa till och att göra andra glada, avslutar 
Bengt.

Text och foto:  
Eva Neveling

FOTNOT. Ska du ordna en fest eller fira på annat 

sätt kan du alltid ringa Bengt för att få råd, 0708-

560923 eller 7684189 mail.c.b.granath@tele2.se. 

Han har säkert något matnyttigt tips att förmedla.

 Bengt Granath 
hade en nyckel-
roll i Ellagårds 

jubileums-
firande. Här 

leder han all-
sången under 

middagen.
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När 250 Ellagårdsbor firade byalagets 
50-åriga tillvaro blev det precis så som 
man hoppas på när man går på kalas med 
bekanta och obekanta; lättsamt, lekfullt 
och livligt.

Redan när man lyfte på tältfliken kom 
man i feststämning. ”Eh la Bah” spelade så 
man med en gång började stampa takten. 
Bengt och Bengt skänkte ut lite bubbel – och 
så vidtog minglet. 

Först letade man efter bekanta ansikten 
och grannar och sen var det dags att hitta sin 
bordsdam respektive bordskavaljer. 

Ordföranden (som inte vill kallas ålder-
man), Anders Carell, hälsade välkommen 
och Stellan Pauli (som gärna vill kallas ålder-
man) fångade in historien kring byalaget.

Stellan beskrev målande hur han klafsade 
över åkrarna, den där gången för länge se-
dan, för att visa familjen var den skulle bo. 
När han pekade på pinnen som markerade 
deras nya hus började barnen gråta. Kanske 
hade de lite svårt att föreställa sig att det av 

Se, det var 
ett bra kalas

denna pinne skulle bli något man många år 
sedan mindes med stolthet och glädje.

Om denna stolthet pratade också flera 
av dem som blev de första hedersmedlem-
marna, nämligen de som ritade byggde och 
bebodde Elllagård:

Stellan Pauli (ständigt närvarande, pådri-
vande ålderman)

Jens Tellefsen (tog initiativ till klubb Gig-
gen med barnaktiviteter under många år)

Carl-Erik Fogelvik (ritade Ellagård och 
bodde även där under några år)

Börje Nordström, chef för FFNS (ritade 
personligen Giggen, Ellagård)

Olle Malm, eldsjäl och fritidsledare i El-
lagård, svarade för bastu och fyrverkeri m. 
m. under många år,

Karl Anders Sundström, eldsjäl för ung-
domen, då främst ungdomshockeyn

Alla fick de en inramad teckning av Stellan 
Paulis hand (teckningen prydde Ellagårds-
bladet nr 3/08).

Under ett jubileum är det många som kän-

ner att de vill prata och dela med sig av den 
speciella känsla som Ellagård tydligen ger. 
Det var tidigare ordföranden, engagerade 
”bybor” och krutgubbar (xx).

Cateringfirman var ett fynd. Utöver att 
maten var god fungerade logistiken. Vi fick 
mat utan att behöva köa bortom hungerns 
gräns.

Och som det dansades, när Hasse Svedbe-
args Trio satte igång. De visste vad publiken 
ville ha. 

Särskild heder åt dem som ordnade allt. 
Många var de som tur var, men nog tänker 
man på Fredrik Lagergren, som övernattade 
för att hålla allt kvar på sin plats eller på 
Christina Carlson, som tillbringade timmar 
med att duka bord och lägga ut placerings-
kort, på Anders som kånkade bord till hela 
middagssittningen och på ceremonimästaren 
Bengt Granath, som spräckte alla förvänt-
ningar – och kalkyler. 

Styrelsen gjorde ett jättejobb och roligt 
hade vi! 

C-H Segerfeldt

Festens sponsorer
FFNS arkitektfirma genomm Börje Nordström,
CINDOR AB i Täby genom Nils Ingvar 
Svensson,
STAGE AUDIO AB genom Janne Edholm,
MANCO MODE din klädfirma i Ellagård
VIP-tältet,
ELLA TRÄDGÅRD, blommor och dekoratio-
ner,
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Vilken jättetrevlig fest! Vilken 
god mat! Vilken trevlig underhåll-
ning! Och dessutom ett hejdund-
rande fyrverkeri!
   Många var där och det var 
verkligen trevligt att träffa eller 
vinka åt alla bekanta – men…..
hur var det med grannen i huset 
till vänster, till höger eller mitt 
över vägen? När sågs ni sist? Ser 
huset igenbommat ut? Är gräset 
inte klippt på länge?
    Knacka på och fråga eller 
kontakta någon av grannens 
släktingar eller vänner. Så kan 
vi alla bidra till trivseln och Ella-
gårdsandan.
   Sort tack till alla arrangörer!

Gunilla och Johan Taube

Eftersom vi inte har namn till 
alla bilder har redaktören valt 
att inte publicera några namn. 

Förhoppningsvis känner du 
igen de flesta ändå!

Foto:
Eva Neveling

20 barn på Giggen
Barnpassningen under festkvällen blev en 
succé. Ett 20-tal barn mellan 1,5 och 10 år 
togs om hand av personal på Giggen. Helt 
utan kostnad för föräldrarna! Mycket upp-
skattat – inte minst av föräldrarna.

Malin Rönne, med egna barn på försko-
lan i Giggen, höll i alla trådar för projektet 
”barnpassning”.

Tack, tack!Tack, tack!
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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 bank-

kontakter
Genomgång av eventuella skattekonsekvenser

Ring oss – tel 768 00 80

Djungelfestivalen – toppenfest för alla barn
Ett stort tack till alla er om engage-
rat er i firandet i jubileumshelgen 
på alla sätt! Det är verkligen otroligt 
att få bo i ett område med en sådan 
samhörighet, engagemang och 
glädje.

Anna och Staffan med familj,
Lövängsvägen 28

Foto
Therese

Varenius, 
Eva 

Neveling
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Sista Ordet
Dörrförsäljning är ingen ny företeelse 
och bilar som regelbundet ”tut-tut-tut-
tut-ar” för att locka oss att handla 
känner vi till. Ägg har sålts vid ytterdör-
ren, jultidningar och julblommor likaså.

Frågan är om vi kan vara säkra på 
kvaliteten på det vi köper från en okänd 
leverantör. Är äggen verkligen färska? 
Kan vi lita på blomsterförsäljaren?

Fisk är nyttigt och nu har det dykt 
upp fiskförsäljare vid ytterdörrarna i El-
lagård. Har ni prövat? Det har jag!

Den ena fiskbilen sålde lax och det är 
ju bekvämt att ha i frysen så det köpte 
jag. Tillagade veckan därpå och det blev 
riktigt gott. 

Den andra fiskbilen, som kom några 
veckor senare, sålde också lax. Jag kol-
lade inte försäljaren så noga utan köpte 
även denna gång. 

Med riktigt dåligt resultat. 
Det är inte roligt att servera en ugns-

bakad lax till sex gäster och känna att 

Stå på dig som konsument
fisken inte smakar bra. Det blev litet tyst 
vid middagsbordet, ingen kommenterade 
maten. Det brukar annars mina vänner 
göra. Även om det kanske mest är för att 
vara snälla mot mig så brukar de inte äta 
under tystnad. Ingen tog heller om när jag 
bjöd en andra gång.

Nästa dag satte jag mig vid datorn för 
att försöka komma i kontakt med fiskbil 
nr 2. Jag såg på kvittot att det var en an-
nan leverantör än den första. 

Men att nå denna leverantör visade sig 
vara omöjligt! Företaget har ingen hemsida 
och alltså ingen mejladress. 

När jag kollade i företagsregistret fanns 
faktiskt ett mobiltelefonnummer. Trots 
upprepade försök har jag inte lyckats få 
kontakt. Det går heller inte att lämna 
något meddelande på telefonsvararen.

Som konsument känns det självklart att 
du ska kunna nå en leverantör. Speciellt 
om de, som i mitt fall, sålt härsken lax till 
mig! 

Jag överlever nog utgiften för laxen 
men jag blir upprörd över sättet. Om 
ingen kan nå dig för klagomål behöver du 
knappast ta ansvar för dina varor. 

Hur du ska kunna komma tillbaka till 
en kund som blivit missnöjd förstår jag 
inte, men här kanske man räknar med att 
kunden glömt. Eller blandar ihop de olika 
leverantörerna. 

Kräv att försäl-
jaren legitimerar 
sig med företagets 
legitimation. Kräv 
att få företagsnamn, 
mejladress eller 
telefonnummer. 
Den försäljare som 
inte kan legitimera 

sig eller lämna uppgifter har nog inte rent 
mjöl i påsen.

Har du själv råkat illa ut vid dörrförsälj-
ning i vårt område får du gärna höra av dig.

Eva Neveling

Telefon 08-544 733 50    Biblioteksgången 2, Täby Centrum      www.maklarringen.se

Fastighetsmäklare

Mäklarassistenter

Du som bor i Ella Gård har nu chansen till 

ett fint erbjudande hos oss på Mäklarringen 

Täby.

Anlita oss sAnlita oss sAnlita oss sAnlita oss såååå bjuder vi pbjuder vi pbjuder vi pbjuder vi påååå

flyttstflyttstflyttstflyttstäääädning dning dning dning 

& & & & 

stylingkonsultationstylingkonsultationstylingkonsultationstylingkonsultation....

www.nordsjoidedesign.se

Inspiration ��Tips ����������������� Information ����������� Känsla ��Inspiration �������� Trender

Täby: Stationsvägen 21. Tel: 08-768 37 61.
Öppettider: Vard 8-18. Lör 9-15. Sön 11-15.

Täby Färg och Tapet

(f.d. färgtema)

Måla om?
Tapetsera?
Lägga golv?
Kom in och låt dig bli inspirerad 
hos oss. Vi har något för alla!

Välkommen!



Fiskbilen – din fiskaffär på nätet

Det ska vara enkelt att handla fisk och 
skaldjur av god kvalitet. Vi på Fiskbilen 

erbjuder det allra bästa från havet.
Kostnadsfri hemleverans.

Besök vår hemsida www.fiskbilen.se

Anna-Kristinas Ateljé
Slottsvägen 20 i Näsbypark

tel 08-756 43 05

Varmfodrade jackor, 
NP-jeans stl 38–46, 

tröjor

Öppet onsdag-fredag 12–18, 
lördag 10–13

Välkommen, Byalaget Ellagård

HÖSTPUB PÅ GIGGEN
LÖR 22 NOV 19.30

PÅ BEGÄRAN:

OJUP
Ca 20.30 drar OJUP igång! Annica Smedius, Magnus Ählström,

Chrille Jois Johansson, Vicki Benckert 

Dags att byta tak?
Taken i Ellagårdshusen börjar bli gamla och 
många funderar på att byta. 

Du som är intresserad av en gemensam 
aktion kan kontakta Bengt Granath, som 
har kontakt med flera firmor. Mejla till 
c.b.granath@tele2.se så hör han av sig. 
Bengt kan också nås på 768 41 89 eller 
0708-56 09 23. 

Matrikeln
Den efterlängtade Ellagårdsmatrikeln är på 
gång. Styrelsen arbetar för fullt på att kunna 
lägga ut matrikeln på Byalagets hemsida, 

www.ellagard.nu, med inloggningsuppgifter 
för alla som vill nå den. 

Den som inte har dator kommer att 
kunna vända sig till styrelsen för att få ett 
eget pappersexemplar.

Bortskänkes
Begagnade tegelpannor inklusive nockpan-
nor passande till Ellagårdshus. 

Ring 070-627 30 62.

Kalendarium 2009
Vinterpub 7 februari

Tomas Österman, Norrortsmäklarna 
försöker ta fram det positiva när vi gör 
kvartalsavstämningen av husmarknaden i 
Ellagård.
— Visst är det osäkert och man vet inte om 

man ska gå in, ut eller 
sitta och vänta, men det 
säljs fortfarande hus. 
Skillnaden är att det tar 
längre tid och att det nu 
bara är 1-2 kund i snitt 
per hus.

Och idag krävs det 
mer kontanta pengar. 
Handelsbanken har re-

dan återgått till ”den gamla ordningen” med 
75 procent av marknadsvärdet som underlag 
för bottenlån. Under de goda åren var det 
90 procent som gällde. Bankerna har dock 
inte börjat ställa krav på att man ska ha sålt 
innan man beviljas lån och kan köpa.

— Då skulle ju marknaden stanna av 
fullständigt, men jag märker att bankerna 
sneglar åt det hållet. Där vill man ha både 
hängsle och livrem.

Tomas Österman tycker kanske att be-
skrivningen av läget i media är väl svart och 
trist, men ser även här något positivt.

— Säljarnas förväntningar är mer realis-
tiska idag.

I Ellagård innebär detta att toppnote-
ringar kring 5,1 miljoner kronor nu är 4.6 
och ett normalt pris för ett Ellagårdshus 
ligger strax över 4 miljoner. En tioprocentig 
minskning alltså.

— Men i dessa tider har jag hellre ett hus 
i Ellagård än någon annanstans. Även om 
trycket naturligt nog har minskat finns det 
ett stort intresse för att bo i Ellagård.

C-H Segerfeldt

— Bra läge 
att byta upp sig!

Tomas Österman


