
ELLAGÅRDSBLADET
Tidningen för oss i Ellagård  • Nr 1 • 2009

Missa inte 
årsmötet 26 mars
sid 8

ROT-kväll 18 mars 
för alla som ska renovera 
sid 4

Rösta om Ellagard,
www.ellagard.nu



2 Titta in på www.ellagard.nu

ELLAGÅRDSBLADET
Tidningen för oss i Ellagård
REDAKTÖR Eva Neveling
Skiftesvägen 121, 
tel 753 00 21, 070-715 58 56
eva.neveling@scriptura.se

UTGIVNINGSTIDER:
Nr 2 juni/manus 10/5
Nr 3 september/manus 20/8
Nr 4 december/manus 15/11

TRYCK: Tryckeri AB Orion, 2009

Byalagets styrelse
Anders Carell, ordförande
Lövängsvägen 9, 792 36 94
anders.carell@bredband.net
LEDAMÖTER
Christina Carlson, kassör
Lievägen 16, 758 41 66
christina.carlson@camedi.se
Bengt Granath
Skiftesvägen 14, 768 41 89
c.b.granath@telia.com
Kristian Henningson
Polovägen 28, 768 27 17
kristian.henningson@bredband.net
Fredrik Lagergren
Klövjevägen 24, 792 11 95
fredrik.lagergren@es.kth.se
Bengt Persson
Arrendevägen 24, 792 15 19
pe.bengt@telia.com
Astrid Regemo Samuelsson
Arrendevägen 57, 758 09 10
astridregemo@glocalnet.com
Malin Rönne
Lievägen 17, 27 25 33
malinronne@hotmail.com
Torbjörn Westman
Lievägen 9, 733 972 488
twestman@deloitte.se
Emilija Wilson
Skiftesvägen 118, 768 18 76
emilija.wilson@bredband.net
SUPPLEANT
Sofia Zetterman
Dalvägen 2, 768 66 23
sofia.zetterman@otw.se

TRAFIKKOMMITTÉ
Martin Baker
Klövjevägen 43, 768 11 53
martin.baker@se.ibm.com
Filip Ekstrand
Klövjevägen 32, 792 23 86
filip.ekstrand@advince.se 

HEMSIDA
www.ellagard.nu
Stefan Söderholm, webbredaktör
Skiftesvägen 116, 792 06 09
stefan.soderholm@home.se

Redaktören förbehåller sig rätten att 
redigera i allt inkommet material.

OMSLAGSBILD: Ellastatyn intill Giggen på 
Klövjevägen. (Foto Eva Neveling)

Ingen i Ellagård har väl missat historien om 
ringbarkningen vid Ellavallen. Eftersom 
trycket varit hårt mot oss i styrelsen att 
agera vill jag tydligt klara ut vår stånd-
punkt: 

Misstag kan alla 
göra – i det aktu-
ellt fallet baserat på 
okunnighet – och vi 
tycker att ”den skyl-
dige” på ett moget 
sätt tagit såväl mo-
raliskt som ekono-
miskt ansvar för sitt 
agerande. Att som 
skett få schavottera 

i pressen är, tillsammans med en tung eko-
nomisk börda, straff nog. Byalagets styrelse 
kommer därför inte att fortsätta strö salt i 
såret hos en enskild medlem. 

Däremot finns anledning att se det inträf-
fade som en signal på ett alltmer utbrett miss-
nöje med skötseln av Ellagårds parkmark. 

Under de snart tretton år jag själv bott i 
Ellagård har jag flera gånger fått höra ut-
talanden av typen ”om kommunen inte gör 
något åt detta snart så tar jag själv motor-
sågen och…” 

Här känner jag att Byalagets styrelse har 
en uppgift. Formerna för detta kommer att 
diskuteras på nästa styrelsemöte. En ”park-
skötselkommitté” eller…? Idéer mottages 
tacksamt. 

Dags att betala medlemsavgiften för 2009 till Ellagårds Byalag – en förening som 
skapar mervärde! Ellagård Byalag kan, om Du blir medlem, representera över 600 
hushåll i ett av landets mest attraktiva bostadsområden. 
För den mer eller mindre symboliska summan 200:-/hushåll får Du:
• medlemskap i ett starkt kollektiv som för Ellagårdbornas talan, t ex i frågor rörande  
   trafiksäkerhet, stadsplanering mm,
• tillgång till trevliga aktiviteter som valborgsfirande och midsommarfirande för hela  
   familjen, djungelfestival för barnen och pub för de något äldre,
• kontinuerlig information i Ellagårdsbladet och på hemsidan www.ellagard.nu,
• låna – helt utan kostnad – bord, stolar, glas och porslin till dina privata fester. För      
   bokning ring 792 36 94 eller skicka e-post till anders.carell@bredband.net,
• medlemsmatrikel med namn och adress till alla dina trevliga grannar,
• rabatter på företag i Ellagårdsområdet eller dess närhet och
• medlemskap i en förening där egentligen bara fantasin sätter gränser för vad som  
   kan åstadkommas.
Betala 200 kr till postgiro 41 28 42-7 senast 1 maj 2009!
Glöm inte att ange: • namn på samtliga familjemedlemmar,• gatuadress, • telefon-
nummer • mejladress.

Betalar Du via Internetbank, där alla uppgifter inte ryms i formuläret, skicka också 
e-post till christina.carlson@camedi.se, som är matrikelansvarig.

Kreativa idéer från medlemmarna behövs 
eftersom det i ett optimalt fungerande Bya-
lag måste vara medlemmarnas behov som 
styr vilka aktiviteter som genomförs – inte 
”så här har vi alltid, eller aldrig, gjort”. 

Ett steg i denna riktning är vi i år ställde 
in vinterpuben eftersom den de senaste två 
åren dragit alldeles för lite publik. Istället 
kommer Byalaget att anordna en kväll i 
ROT-avdragets tecken där vi bland annat 
får tips om om- och tillbyggnad från kunnigt 
branschfolk, och hoppas kvällen kommer att 
locka många Ellagårdsbor. Läs mera längre 
fram i bladet. 

Ett forum som är perfekt att använda för 
att ventilera idéer och åsikter är vår hemsida, 
www.ellagaard.nu. På funktionen ”anslags-
tavla” kan Du som är medlem registrera dig 
och säga din mening. Just nu är röstningen 
om statyn Ellas placering aktuell. Senast jag 
kollade hade 75 hushåll registrerats och 34 
röstat. Det är många fler än innan jul, men 
fortfarande alldeles för få. 

Kära Ellagårdsbo, med all respekt för 
att du har mycket att göra, men genom att 
avsätta några minuter till den allt viktigare 
vardagsdemokratin sänder du också en sig-
nal till oss i styrelsen att Du bryr dig. Och 
det får oss att tycka det är värt fortsätta 
jobba ideellt ett tag till. Registrera dig och 
rösta på vår hemsida!

Vi ses på årsmötet!
Anders Carell

         

”Nu strör vi inte mer salt i såren...”
Ordföranden har ordet

Anders Carell, ord-
förande i Byalaget

Dags för medlemsavgiftenKlipp ur och lägg 

bland räkningarna!
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Att byta tak är en vanlig sysselsättning i 
Ellagård. Våra hus börjar helt enkelt bli 
gamla och tak håller inte för evigt. Eller 
rättare sagt underlagspappen ger sig före 
teglet.
När första omgången byggdes på 50-talet 
var ekonomin väsentlig. Husen skulle kunna 
köpas av ”vanliga” inkomsttagare och bygg-
des därför utan inredd övervåning och vind. 
Det blev de nya ägarnas uppgift. Och det är 
också här det börjar skilja i kvalitet mellan 
husen. Att inreda en övervåning och vind är 
kvalificerade uppgifter, men det blev många 
hemmabyggen med mycket skiftande lös-
ningar. 

Det finns många exempel på missar i 
ventilation, men även hur man gjort isole-
ringen, ofta utan luftspalt. Lägg därtill att 
det enkupiga teglet släpper in mer fukt än 
det tvåkupiga. Inte minst via taknocken. Då 
krävs fullgod underlagspapp och vem har det 
efter ett halvt decennium? 

Så det börjar märkas inomhus. Fuktig 
isolering torkar inte upp utan ger avtryck i 
tapeterna. Då råder inget tvivel. Innan dess 
kan man kanske snabbkolla genom att då 
och då sticka upp näsan genom inspektions-
luckan och sniffa. Fukt känner man snabbt 
och då är det bästa att inspektera undertaket 
mer noga. Det behöver inte vara en katastrof 
om man hittar svart- och/eller vitmögel. Det 
är dock en indikator på att underlagspappen 
troligen är dålig och att uttorkningen inte är 
bra. Dags för omläggning.

– Egentligen är det märkligt att taken har 

hållit så länge som de ändå har, säger Ernst 
Eriksson, som är en av de entreprenörer 
som arbetar med takomläggningar inom 
området. 

Hur vårt undertak är kan man fundera 
över sedan vi betraktat de smutsiga flisorna 
av tjärpapp som flyger ner i containern till-
sammans med teglet. Vad döljer sig under? 
Vi bestämmer oss för att byta all isolering 
och dessutom ta upp hål i undertaket för 
s.k. mögelstoppar. Det behövs minst en per 

Efter 50 år är det dags att byta tak

sektion och sida så det blir väl ett 40-tal. 
Även om taknocken inte blir så luftig med 
det nya teglet behåller vi ändå plåtskyddet 
för att på det sättet minimera inträngning 
av snö och vatten.

Det blev faktiskt inga direkta negativa 
överraskningar. Undertaket var i god form 
och det fasta priset förblev fast. Det trista 
med underhåll är att det inte syns, men 
alltid krävs.

C-H Segerfeldt

Den dåliga takpappen syntes 
tydligt när teglet tagits bort 
(stora bilden). Mögelstop-
parna i takets nederkant (lilla 
bilden) ska hindra framtida 
fuktangrepp. (Foto C-H 
Segerfeldt)

– Jag känner att vi har trampat ner i botten 
och att vi är på väg upp igen. Oktober - de-
cember var mycket lugna om man vill ut-
trycka sig diplomatiskt.

Det säger Ellagårdsbladets expert i fas-
tighetsaffärer, Tomas Österman på Norr-
ortsmäklarna.

Den nedgång på 8-9 procent på huspri-
serna i Täby, som dagstidningarna rappor-
terade om, hade en eftersläpning.

— Vi talar snarare om 16-20 procents 
nedgång, men nu har ränteläget bidragit till 
att vända rädsla till en försiktig optimism. 
Nu möts säljare och köpare igen och det blir 
avslut. Fler hushåll tror idag också på stigan-
de priser jämfört med föregående månad.

Husvisningarna lockar folk igen
Tomas Österman tycker det är bra säljläge 

just nu. Det är i och för sig precis vad man 
som mäklare ska tycka i det här läget, men 
han framhåller också några faktorer att 
tänka på för dig som går i säljtankar.

–  Det finns faktiskt ingen statistik som 
visar att någon årstid är bättre än någon 
annan, men många tror att våren är bästa 
tiden. Då ska man komma ihåg att utbudet 
är större och då är också konkurrensen 
större.

– Det är bättre att ta fram några som-
marbilder på huset än att vänta till våren 
och fotografera. 

C-H Segerfeldt

– Räntesänkningen har ökat optimismen 
och rädslan för att köpa hus har börjat 
lägga sig, säger Tomas Österman, Nor-
rortsmäklarna i Täby.
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Populära Ojup fick förstärkning av en dotter – ett uppskattat inslag under 
kvällen. Svängiga låtar och avslappnade musiker skapade god stämning.

Fullsatt var det kanske inte men de som kom till höstpuben i snö och kyla fick en 
fin kväll med härlig musik och avspänd stämning. (Foto Eva Neveling)

Höstpub med drag

Välkommen till en vinterpub där ROT-av-
dragen står i fokus, alltså avdrag för om- 
och tillbyggnad. Onsdagen den 18 mars 
klockan 19.00 har vi lånat Ellagårdsskolans 
lokal ”Kompassen” för att förena nytta med 
nöje. Under kvällen kommer några av de 
företag som kan erbjuda olika varor och 
tjänster med koppling till reparationer, om- 
och tillbyggnad att presentera sig. 

Några av de medverkandeföretagen  är: 

• AW Rör och byggtjänst AB (Stockholmsvägen 

144) – som kan allt inom bygg, rördragning mm 

Byalaget ordnar ROT-kväll i Ellagårdsskolan
• Täby färg & tapet (Enhagsvägen) – som har 

lång erfarenhet av målning och tapeter i El-

lagårdshus. De vet bland annat vilken gul färg på 

fasaden som är den rätta! 

• Energirådgivare m fl

Passa på att ta reda på mer inför dina egna 

byggplaner eller ombyggnader. 

Detta är det nya ”ROT”-avdraget:  
”Det föreslås att skattereduktionen för ROT-ar-

bete infogas i systemet med skattereduktion för 

hushållsarbete. Detta innebär till exempel att det 

totala underlaget för hushållsarbete och ROT-

arbete under ett beskattningsår får uppgå till 100 

000 kronor. Då blir den totala skattereduktionen 

för både hushålls- och ROT-arbete 50.000 kronor 

per beskattningsår. Eftersom skattereduktionen 

riktar sig till ägaren av småhuset eller ägarlägen-

heten respektive innehavaren av bostadsrätten 

kan skattereduktionen bli högst 100.000 kronor 

per beskattningsår om till exmpel ett småhus har 

två ägare.”

Under kvällen kommer öl, vin och snacks att 

serveras till självkostnadspris.

Fredrik Lagergren 
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Helt okunnig om trädvård trodde en Ella-
gårdsbo att han kunde hindra förbusk-
ningen utanför sitt hus genom att skala av 
nederdelen av några höga träd. 

När han insett sitt misstag tog han ome-
delbart kontakt med kommunen och har nu 
åtagit sig att själv stå för hela kostnaden för 
att återställa vad som skadats. Han är för 
övrigt den enda i Täby som någonsin tagit 
sitt ansvar i en sådan här fråga enligt kom-
munens stadsarkitekt. 

Mannen, som helst inte vill ha sitt namn 
med i bladet, har också konsulterat en 
arborist (trädspecialist) för att få veta om 
skadorna går att åtgärda. 

Specialisten har gjort bedömningen att 
flera träd bör klara sig eftersom endast yttre 
lagret av bark har skadats. 

I praktiken innebär det att uppskattnings-
vis kanske tre, av sammanlagt sex träd, kan 
komma att dö på sikt. 

Eva Neveling

Skadade träd 
i Ellagård

Utsträckt på en bänk i ett ombonat rum med 
mycket blommor har jag kommit till en av 
Ellagårds småföretagare. Rita Borenstein på 
Tegvägen är diplomerad osteopat och behand-
lar människor med många olika symptom. 

– Osteopati är en behandlingsform som 
kan hjälpa patienter med kroniska trötthets-
symptom, smärtor i olika delar av kroppen 
men också de som har stressrelaterade pro-
blem med mage och tarm eller har käkspän-
ningar och gnisslar tänder, berättar Rita. 

Syftet med behandlingen är att aktivera 
hela människans förmåga till självläkning. 
Det ersätter inte traditionell medicinsk vård 
utan kompletterar den. 

– Många söker vårdcentralerna med dif-
fusa problem utan att egentligen få någon 
hjälp. Osteopati har visat sig mobilisera 
andra delar av kroppen för läkning. 

Tillbaka till behandlingen. Ritas varma 
mjuka händer vidrör min kropp med början 
vid fötterna och ron sprider sig i kroppen. 
Skeptiker som jag är faller jag inte i trans 
eller upplever något himlastormande, men 
kroppen slappnar av, andningen går över i 
en lugnare rytm och välbefinnandet sprider 
sig. Bara det känns som en välsignelse!

Innan jag lägger mig på behandlingsbän-
ken har Rita tagit sig en ordentlig titt på 
min kropp. 

– Jag behöver se om det är något som 
”sticker ut”, ser annorlunda ut eller avslöjar 
en spändhet eller snedvridning. 

Vad Rita sa om min kropp tänker jag inte 
avslöja, men förtroendefull kände mig när 
jag överlämnade mig åt hennes fjäderlätta 
beröring av fötter, axlar och huvud.

Osteopaten har utbildning i anatomi och 
fysiologi och har lärt sig olika tekniker 
med händerna för att återställa det friska 
hos människan. Själv är Rita i grunden 
sjuksköterska och har dessutom utbildning 
i kinesiskt medicin, 5-årig osteopatskola och 
numera tio års praktik inom osteopati. 

Vilka kommer då till hennes praktik? 
Ja, det är tre olika urskiljbara grupper med 
många variationer.

Kvinnor i 50-årsåldern som äntligen fått 
litet tid över för sig själva. De har börjat få 
litet krämpor och kommit till insikt att det 
måste ta itu med sig själva.

Spända, stressade småbarnsmammor 
som behöver få vara för sig själva och måste 
försöka lära sig slappna av för att inte får 
värk i kroppen.

Män i varierande åldrar som börjar ifrå-

gasätta sitt 
livsmönster 
och vill göra 
något för att 
förändra.

– Kropp 
och själ 
hänger ihop 
och de som 
verkligen 
vill förändra 
något har 
kommit en 
bra bit på 
väg. Tillsam-
mans lägger 
vi upp ett behandlingsschema som kan 
sträcka sig över lång tid.

Rita använder alltså händer som känslo-
spröt för att få sina patienter att slappna av. 

– Mitt mål är att se människan som en 
blomma, där jag hjälper till att få dem att 
veckla ut kronbladen, allt i sin egen takt.

Vill du läsa mer 
om osteopati, om 
Ritas klinik, om 
priser, lyckade be-
handlingar m.m. 
går du in på nätet, 
www.stillpoint.
nu eller mejlar till 
rita@stillpoint.nu. 
Rita håller även 
föreläsningar en 
gång per månad. 
Schema för detta 
finner du på hen-
nes hemsida. 

Eva Neveling

Osteopati aktiverar din 
förmåga till självläkning

FOTNOT. Vill 
du också presen-
tera ditt företag? 
Kravet är att du 
bedriver din verk-
samhet i Ellagård. 
Välkommen att 
visa upp dig för 
cirka 600 hushåll 
i området! Ring 
eller skriv, adress/
tel hittar du i 
redakationsrutan 
på sidan 2!

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

Fastighetsmäklare

Mäklarassistenter

Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om vår 
mäklartjänst och vad för slutpriser man kan förvänta sig. Tack 

vare vår styrka och lokala erfarenhet vet vi vad som krävs för att 
nå en lyckad försäljning.

Rita Borenstein, sjukskö-
terska och diplomerad os-
teopat, driver sin praktik 
på Tegvägen.
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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

Insändare

Hallå kommunen, var finns vägskyltarna?
Vägarna i Ellagård slingrar kors och tvärs. 
Trevligt och helt olikt moderna områden med 
spikraka gator i fyrkantiga mönster. Du tar 
dig in i området via ett antal infartsgator, där 
vägskyltarna talar om vilken gata du befinner 

dig på.  Men sen är det stopp! Har du väl läm-
nat huvudstråken ska du inte räkna med att 
orientera via gatuskyltar. Inne i området hittar 
du inga skyltar alls. För alla oss som går eller 
cyklar och kommit fel är det svårt att hitta rätt 

Många går i takbytarfunderingar i Ellagård. 
Nu har Bengt Granath lovat att hjälpa till med 
samordning av upphandlingen av entrepre-
nörer. 

– Så snart våren närmar sig och vädret blir 
bättre har jag ett tiotal olika firmor som gärna 
vill jobba med Ellagårdshusen, hälsar Bengt. 

Den som är intresserad bör snarast 
ta kontakt med Bengt på mejladress 
c.b.granath@tele2.se eller per telefon tel. 08-
768 41 89 mobil 0708-56 09 23.

Se även artikeln på sidan 3.

Dags att byta tak?

adress om du inte tar dig tillbaka till de större 
stråken som Ellagårdsvägen, Storängsvägen, 
Åvavägen m fl.
   Kanske är det ett kommunalt besparings-
knep – att hålla igen på antalet gatuskyltar? 
Effektivt för gång- och cykeltrafikanter är det i 
alla fall inte.                                 
                       ”Vilse i pannkakan”

För femtio år sedan klampade nybyggarna 
i vår trakt omkring i lera och grus, berättar 
Stellan Pauli i filmen om Ellagård. Hur gick 
det sedan? 

Jo, runt varje hus har det växt upp träd-
gårdar med häckar, blommor och träd. Rön-
nar med röda bär som drar till sig flockar av 
sidensvansar under tidig vinter. Lönnar som 
på höstarna glöder av färger. Utanför vårt 
köksfönster fick vi oxlar, där skator varje för-
sommar bygger bon och på något förunder-
ligt sätt lyckas få ut ungarna just när löven 
spruckit ut. Vi fick grönytor med lekplatser, 
som älskas av våra barn.

I våra skogsdungar finns stigar att vandra 
på och hundägarna har många möjligheter 
att variera sina dagliga promenader. På 

Hyllning till våra grönområden
Ellavallen spelas högljudd knattefotboll och 
på vårarna är där brännbollsturneringar. När 
det är riktig vinter löper vi på skidor runt 
ängarna.

 
Vi i Ellagård gillar naturen. Här finns luft 

och rymd som påverkar oss och gör att vi 
trivs. Men ve den som försöker inkräkta på 
våra grönområden. Se bara vilken folk-
storm det blev när kommunen diskuterade 
studentbostäder på ängen mot Enhagsvägen 
för några år sedan. Naturen i vår närhet 
är något vi är glada över och beredda att 
kämpa för.

Ulf Janson
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Sista Ordet

Ellagård är inte längre ett ungt nybyg-
garsamhälle i Täby kommun. Området 
började byggas för drygt 50 år sedan och 
här och där har åldern nu börjat ta ut sin 
rätt. Många av husen behöver renoveras, 
lekplatserna börjar bli slitna och på många 
av gångvägarna har asfalten spruckit.

Under de här åren har träden hunnit 
växa i höjden. De små nyplanterade äp-
pelträden är gamla och knotiga på sina 
håll. Planterade ädelträd skuggar idag 
gräsytor och trädgårdar på ett sätt som det 
inte var tänkt en gång. Och sly får växa 
fritt och ohämmat. 

Sly betyder enligt Svenska Akademins 
ordlista ’bestånd av tät växtlighet av bus-
kar el. unga lövträd’. 

De rör sig alltså inte om planterade träd 
utan snarare om ”ogräs” som rotat sig runt 
våra hus på ett oplanerat sätt. 

De växer tätt och de växer snabbt. De 
skuggar våra uteplatser och grönytor och de 
fäller massor av irriterande löv under hösten. 
Men fälla dem får vi inte!

Kommunen valde, enligt mina källor i 
kommunalhuset, att under många år dra in 
på parkunderhållet för att kunna sänka skat-
ten. Idag är därför behovet av parkunderhåll 
så stort, bland annat inom Ellagård, att det 
kommer att ta åratal att hinna ifatt. 

Det lär finnas lekplatser i vårt område 
som inte kan räkna med renovering förrän 
tidigast 2018!

Som en följd av detta har många Ella-
gårdsbor valt att själva ta på sig en del av 
parkunderhållet. Några har tagit för vana 
att själva släpa undan nedfallna grenar, som 
annars har lett till att markentreprenören 
(NCC) slutar att klippa gräsmattan där 
grenarna legat. 

Men vad gör vi andra som ser hur våra 
trädgårdar blir alltmer skuggiga? Hur ska 
vi komma till tals med kommunens park-

ansvariga för att 
få bättre skötsel i 
vårt område? 

Sjä lva har v i 
blivit erbjudna att 
betala för att få 
några höga träd 
avverkade framför 
vår alltmer skug-
giga trädgård. 

Men är det så 
det ska gå till? Att 
den som har råd 

också får bestämma hur parkmarken ska 
utformas? 

Vill vi ha det så i Ellagård?
Eva Neveling

 

Ska Ellagård få växa igen?

– Lyssna på dina ledningar! Är vatt-
net avstängt ska det vara knäpptyst, 
när du lyssnar vid mätaren. Om 
inte är det en första varning om ett 
läckage.
Det rådet ger Staffan Carlsson, Va-
enheten på Täby kommun, till husä-
gare. Ledningarna i Ellagård börjar 
närma sig sin tekniska livslängd och 
då bör man vara mer observant.

Det är inte bara ålder som skapar 
läckor, utan även den mark som om-
ger rören. Beroende på mineralerna i 
marken är de galvaniserade rören mer 
eller mindre känsliga för angrepp. Ti-
digare lagningar och va-arbeten med 
rörtänger och hårdhänt hantering kan 
också skada galvaniseringen.

RÖTTER TRÄNGER IN
Rotinträngningar är ett annat pro-
blem. Här är det i första hand spill- och 
dagvattenledningarna som är utsat-
ta.

– De transporterar ju näring och 
vatten som rötterna söker sig till.

I Ellagård har också de pilar som 
planterades på många tomter varit en 
källa till irritation.

Efter 50 år ska du lyssna på dina rör

Det är inte alltid roligt att gräva upp en 
fin trädgård när servisen läcker men det 
finns alternativ. (Foto Eva Neveling)

Att gräva upp en fin och uppvuxen träd-
gård är något många drar sig för. Här finns 
det alternativ, nämligen både infodring av 
ledningar med ”strumpa” eller med nya PE-
rör som dras inne i de gamla ledningarna. 
Förutsättningen är att ledningarna är rakt 
förlagda. Strumpa användes inte på dricks-
vattenledningar

– Tyvärr minskar kunskapen om hur man 
la ledningarna från början. Vi brukar säga 
att det är tredje ägaren som har det värst.

Därför menar Staffan Carlsson att man 
ska lämna in s.k. relationshandlingar. 
Alltså inte bara rita in hur man tänkt dra 
ledningarna, utan också hur det blev när 
jobbet är slutfört.

VATTEN ÄR ETT LIVSMEDEL

Staffan Carlsson ger också rådet att alltid 
byta ledningar ända in till mätaren och att 
man byter alla ledningarna i rörgraven. 
Alltså såväl spillvatten-, dagvatten- och vat-
tenledningarna.

– Tänk på att dricksvatten är ett livsmedel 
och var noga med hygienen då ni arbetar 
med dricksvattenledningar. 

C-H Segerfeldt



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

Årsmötet äger rum torsdag 26 mars klockan 
19:00 på Giggen, klövjevägen 36.
Dagordning

§1 Val av mötesordförande

§2 Val av mötessekreterare

§3 Val av justerare, tillika rösträknare

§4 Sammanträdets laga utlysning

§5 Föredragning av verksamhetsberättelse 

och ekonomiskt resultat för 2008

§6 Föredragning av revisionsberättelse för 2008

§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Val av styrelse och suppleanter

§9 Val av revisorer

§10 Val av valberedning

§11 Fastställande av årsavgift

§12 Beslut om arvoden

§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

för 2009

Kallelse till Ellagårds Byalags ÅRSMÖTE
§14 Information från trafikkommittén

§15 Beslut om placering av statyn Ella

§16 Övriga frågor

§17 Mötets avslutande

Eventuella övriga frågor/motioner skall vara 

styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet. 

Eventuella fullmakter godkänns till ett antal av en 

per deltagande medlem (hushåll).

Verksamhetsberättelse, ekonomiskt resultat och 

revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga 

via vår hemsida, www.ellagard.nu senast en vecka 

innan mötet. 

   Önskas papperskopia, ring Byalagets ordförande, 

Anders Carell, 792 36 94 eller 070 – 627 30 62.  

Var med och påverka framtiden 
i Ellagård – kom till årsmötet!

Närpolisen tipsar
Samtliga inbrott som sker just nu har en 
likhet och det är hur gärningsmännen tar 
sig in i bostaden. Med hjälp av en stege eller 
på annat sätt tar sig inbrottstjuvarna upp till 
ett fönster eller en balkong på husets över-
våning och bryter där upp ett fönster. 

Någon gång mellan 5 och 8 februari har 
ett okänt antal gärningsmän gjort precis 
detta på Vinkelvägen i Enebyberg. Gär-

ningsmännen verkar dock ha genomsökt 
hela huset vilket inte har gjorts på de se-
naste inbrotten vi haft. Någon uppgift om 
larm finns inte med i brottsanmälan. Stulna 
föremål är kläder, elektronik samt sprit. 
Tekniker kommer ratt genomföra teknisk 
undersökning.

 Tänk alltså på att inte ha en stege till-
gänglig i  trädgården som tjuvarna kan 
använda sig av. Allt som gör det svårare för 
gärningsmännen är bra!

Daniel Carlsson, Täby Näpo

Valborgsfirandet är en av de 
traditionella höjdpunkterna i 
Byalagets verksamhet. Det 
omtalade fina fyrverkeriet i 
”vattenfestivalklass” kommer 
även i år lysa upp Ellagårds 
himmel. 
Program
klockan 21:00 delas facklor ut 
vid Giggen (endast barn över 
10 år får bära facklor om inte 
målsman följer med).
klockan 21:15 når fackeltåget 
bålet och bålet tänds. Därefter 
vårsånger och vårtal
klockan 21:45  Fyrverkeri
klockan 23:00 Elden släcks 
Varmt välkomna!
Du är välkommen att lägga ris 
på bålet valborgsmässoaftons 
morgon från klockan 10:00. 
OBS! endast ris och kvistar. 
Papper, plast, gummi, bräder 
med spik m.m. är förbjudet 
p.g.a. stränga (och väl befo-
gade) brandskyddsbestämmel-
ser. Av samma skäl är vi också 
tvungna begränsa bålets stor-
lek. Först till kvarn gäller!

Välkommen 
till årets 

höjdpunkt 

 VALBORG 
i Ellagård!


