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”Vi behåller våra traditioner
men räkna också med nyheter”
En sak som Ellagård är känt för är det
gemensamma Valborgsﬁrandet och det
stora fyrverkeriet. Vid årets ﬁrande drog
nog många efter
andan när
vårtalaren,
Gustav Rönne,
berättade att
ﬁnanskrisen
gjort att vi inte
hade råd med ett
fyrverkeri. Som
tur är så har
byalaget en god
ekonomi. Tack
vare att nästan
Fredrik Lagergren,
alla Ellagårdsordförande, Byalaget
bor är medlemmar så har vi en stabil ekonomi som
möjliggör fyrverkeri även vid börskrasch
och dåliga tider.
Vi är delvis en ny styrelse i byalaget,
men vi kommer att stå fast vid de arrangemang som är tradition: Valborg, midsommar, djungelfestival, höstpub mm. Några
nyheter blir det säkert också.
Ett första försök var Rotkvällen som
samlade många som är intresserade av

att bygga om eller bygga till. Reparationer och renoveringar är ju ett ämne som
borde locka allt ﬂer allt eftersom tiden
går och husen blir äldre. Tillsammans
kan byalaget kanske pressa anbud på
olika reparationer, på byggmateriel eller
på andra tjänster.
Tillsammans så skapar vi också en
grannsamverkan, en granngemenskap
som ger ett mervärde av att bo just i Ellagård. Berätta gärna för oss om vilka
mervärden du vill att byalaget skall skapa
för dig.
Byalaget är ju inte en egen organisation
utan består av grannar, det vill säga du
och jag. Hjälp gärna till med ett handtag
vid något av våra arrangemang, all hjälp
tas emot tacksamt.
Det behöver inte vara något stort åtagande, en stunds städning efter fyrverkerierna på Valborg, hjälp med ett tungt
högtalarlyft vid midsommarﬁrandet, en
stunds organiserande vid djungelfestivalen, kanske ställa upp som rotefogde och
bli kontaktperson mellan styrelsen och
dina grannar.
Fredrik Lagergren

Medlemsavgiften – inte har du väl glömt den?
200 kr till plusgiro 41 28 42 – 7. Ange namn på samtliga familjemedlemmar,
gatuadress, telefonnummer, mejladress.
Får du inte rum med det på internetbankens formulär så skicka ett mejl till kassören Christina Carlson, christina.carlson@camedi.se.

SUPPLEANTER
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Polovägen 28, 768 27 17
kristian.henningson@bredband.net
Torbjörn Westman
Lievägen 9, 733 972 488
twestman@deloitte.se
VALBEREDNING
Staffan Olsson
Lövängsvägen 25, 768 36 00
Emilija Wilson
Skiftesvägen 118, 768 18 76
emilija.wilson@bredband.net
H EMSIDA
www.ellagard.nu
Stefan Söderholm, webbredaktör
Skiftesvägen 116, 792 06 09
stefan.soderholm@home.se
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Årsmötet 2009

Ella ﬂyttas – om kommunen står vid sitt löfte att betala
Flyttningen av statyn Ella var en av de
mest diskuterade frågorna vid årsmötet
i slutet av mars. Budgetöverskridandet i
samband med 50-årsjubileet krävde också
en extra förklaring av den avgående ordföranden Anders Carell.
Omröstning på Ellagårds hemsida har ännu
inte blivit någon succé. Endast 100 medlemmar har registrerat sig på webbplatsen varav
endast 44 röstat. Ett klent resultat med
tanke på att majoriteten av de boende helt
säkert har en dator hemma.
En av mötesdeltagarna var förargad över
tilltaget att rösta på hemsidan.
– Hur ska det bli för dem som inte har
dator, frågade hon styrelsen med viss irritation.
Anders Carell övertygade henne om att det
aldrig varit avsikten att genomföra en slutlig
omröstning på internet. Däremot, menade
han, är omröstning på nätet ett utmärkt
sätt att mäta intresset för olika frågor i byalaget. Än tycks inte www.ellagard.nu vara
en webbplats som medlemmarna besöker
ofta, men på sikt – och kanske med litet nya
funktioner – kan områdets hemsida säkert
få ﬂer besökare.
Nu blev det i alla fall en klar majoritet för
ﬂyttning av statyn. Enda förbehållet är att
kommunen står för kostnaderna, något som
styrelsen inte var helt säker på.
– Förra året lovade kommunen att betala,
förklarade Anders Carell, men vi vet ju alla
att mycket har skett med ekonomin sedan
förra årsmötet.
Ekonomin i Byalaget är fortfarande god
trots att budgeten för 50-årsjubileet överskreds kraftigt. Totalt kostade festligheterna
187 300 kr, varav deltagaravgifterna täckte
24 600 kr, sponsorbidrag 25.000 kr och
extra anslag 50 000, d v s ett överskridande
på ca 87 000 kronor. Främsta anledningen
var att många ﬂer än beräknat anmälde

Fr v Kristian Henningson, Malin Rönne, Emilija Wilson och Anna Hamilton på årsmötet i Giggen i slutet av mars. (Foto Eva Neveling)
sig och antalet gäster som tackade ja blev
oväntat stort.
– Det var glädjande i sig, sa Anders Carell,
men krävde större tält, ﬂer stolar och bord
och mer subventionerad mat.
Styrelsen godkände också underhand
huvuddelen av de ökade kostnaderna, men
ca 40 000 kronor blev ett överskott som
berodde på ambitionshöjningar som inte
beslutats, och där styrelsen medgav att man
borde haft bättre ekonomisk kontroll.
– Även om det är en stor summa så var
det ju kostnader som gagnade alla som ville
vara med och ﬁra, sa Anders. Och Byalagets
kassa är fortfarande så god att den kommer
att räcka även till 100-årsfesten.
Styrelsen ﬁck också ansvarsfrihet för det
gångna året på förslag från revisorerna Anders Olseni och Lars Håkansson.
Jubileumsfestligheterna har också lett till
att många ﬂer än vanligt betalt sin medlems-

Insändare

”Det som göms i snö…”
I höst har vi bott i Ellagård i 37 år och sett
våra barn växa upp och ﬂytta ut. Vi har
efterhand byggt om och byggt till vårt lilla
hus och trivts hela tiden. Ett härligt område
med både skog och öppna landskap. Visserligen inte så mycket men ändå så att det
räcker.

Under 17 av dessa år har vi dessutom varit
hundägare; först med Winnie, en ﬂatcoated
retriever, som blev nästan 13 år och nu
med labradoren Maja som är 9 år. Under
alla dessa år som hundägare har vi plockat
upp efter våra hundar, det vill säga plockat
upp bajset.
Jag förtydligar gärna det eftersom det är
uppenbart att det är många hundägare som
inte riktigt har förstått hur fruktansvärt

avgift. Styrelsen hoppas nu på att nå målet,
450 betalande medlemmar i Ellagård.
Övrigt att notera från året som gått är
att Ellagårdsborna gillar att ha fest hemma.
Bord, stolar och glas har hyrts ut 36 gånger,
vilket är nästan en gång per vecka om man
räknar bort semesterperioden.
Populäraste evenemanget är Valborgsﬁrandet med fyrverkeri i vattenfestivalklass
med midsommarfirandet som klar tvåa.
Djungelfestivalen är speciellt populär hos
barnfamiljerna. Höstpuben samlade däremot något färre än förväntat.
Årsmötet avslutades med avtackning av
avgående styrelse och presentation av den
tillträdande.
Eva Neveling
FOTNOT. Verksamhetsberättelse, bokslut 2008
och budget 2009 ﬁnns på www.ellagard.nu.

äckligt det blir framåt vårkanten när alltihopa blottas. Jag skäms som hundägare när
jag ser hur mycket bajs det ligger kvar efter
hundpromenaderna. Visserligen tillhandahåller inte kommunen bajspåsar, som man
gör i Schweiz, men sådana är varken dyra
eller svåra att få tag i och gröna latrinkorgar
ﬁnns det både här och där.
Det är så härligt att se och höra alla små
dagisbarn som leker och har utﬂykt i området. Låt barnen slippa få bajs på skor och
kläder. Gör som vi – plocka upp bajset!
Johan Taube
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Byalagets styrelse prese
Namn: Fredrik Lagergren
Roll i byalaget: ordförande
Bor: Klövjevägen 24
Varför jag bosatte mig i Ella
gård: blev övertalad av min
sambo.
Favoritplats i Ellagård: Ellavallen söndagsmorgnar kl 09:30
på sommarhalvåret då ett gäng
fotbollsfarsor spelar oseriös
men upplivande fotboll.
Okänd fördel med att bo här:
grannar och att det är nära till
allt – dagis, skola, tåget, ”Tebban.”

Namn: Christina Carlson
Roll i byalaget: kassör
Bor: Lievägen 16
Varför jag bosatte mig i Ellagård: det fanns ingen annan
bostad att få i Stockholmsområdet 1959, trots att jag är född
och uppväxt i Stockholm.
Favoritplats: den egna tomten
och tennisbanan.
Okänd fördel med att bo här:
skogen och lugnet.

Namn: Malin Rönne
Roll i byalaget: ledamot
Bor: Lievägen 17
Varför jag bosatte mig i Ellagård: vi ﬁck tips om Ellagård
av en kompis, åkte hit och
tittade och förälskade oss i
området. Sedan tog det två år
innan vi hittade vårt DRÖMHUS.
Favoritplats: vår altan
Okänd fördel med att bo här:
Trevliga människor, fantastisk
förskola och skola och så alla
arrangemang som byalaget
ordnar.

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 – tel 768 00 80
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Namn: Bengt Granath
Roll i byalaget: ledamot, delaktig i många aktiviteter som
Valborg och midsommar.
Bor: Skiftesvägen 14 tillsammans med hustru Carina och
fem Cavaljer King Charleshundar.
Varför jag bosatte mig i Ellagård: av en slump. Huset blev
ledigt och allting stämde.
Favoritplats i Ellagård: min
trädgård samt de härliga strövområden som ﬁnns i området.
Okänd fördel med att bo här:
god kontakt med grannarna.

Tack och adjö...

Ett gammal kinesisk visdom får inleda: tag en kanna vatten,
stick ned din hand i vattnet och lyft sedan upp den igen.
Det hål din hand lämnar efter sig i vattnet är måttet på hur
mycket du skall saknas. Du kan plaska så mycket du vill
med handen i vattnet, och du kan åstadkomma vågor, men upphör du en enda
minut så är vattnet lika lugnt som förut.
Vad helst du sysslar med i livet, gör
ditt bästa och var ödmjuk. Men glöm
inte heller: Ingen är oersättlig.
Jag måste faktisk erkänna att tanken
Anders Carell aldrig föll mig in, den att jag skulle vara
oersättlig som ordförande för Ellagårds byalag. Tvärtom
tyckte jag det var hög tid för nya kvastar att sopa. Jag har
långt ifrån något maratonrekord i ordförandeskap, men
jämförelser i modern tid visar att jag heller inte behöver
skämmas efter fem år i styrelsen varav merparten av tiden
som ordförande.
Tiden med byalaget har varit intressant, ibland jobbig,
men alltid meningsfull. För mig personligen innebar åren i
styrelsen att jag snabbt och grundligt ﬁck chansen att växa
in i en hembygdsgemenskap. Hustrun, som började jobba
som lärare på Ellagårdsskolan strax efter att vi ﬂyttat hit
1996, ﬁck det så att säga på köpet. Jag själv inledde de
första fem-sex åren som Ellagårdsbo med att veckopendla
till jobb i Skåne och Värmland, och kom därför aldrig
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enterar sig
Namn: Anna Hamilton
Roll i byalaget: ledamot
Bor: Lövängsvägen 28
Varför jag bosatte jag mig i
Ella gård: sökte barnvänligt
område i norrort med bra
kommunikationer till stan.
Favoritplats i Ellagård: min
trädgård.
Okänd fördel med att bo här:
söndagsöppet apotek på promenadavstånd – ovärderligt för
föräldrar med öronbarn. Att
barnen i området verkar känna
sig hemma i alla hus.

Namn: Kerstin Bynander
Roll i byalaget: ledamot
Bor på adress: Lievägen 28
Varför jag bosatte jag mig i
Ella gård: allt kändes helt enkelt rätt – helt plötsligt hade vi
högsta budet – och tre timmar
senare var kontrakt skrivet.
Favoritplats i Ellagård: Högsta
”bergstoppen” i lilla skogen
bakom Lievägen.
Okänd fördel med att bo här:
Ovanligt trevliga människor.

riktigt in i byalagsgemenskapen. Inte förrän den dag jag hamnade i
styrelsen för Ellagårds byalag. Tack Bengt Persson, valberedningens
envise jakthund, som aldrig släppte taget.
Är det då något jag är stolt över att ha åstadkommit under dessa
år? Ja, jag är stolt över att varit med att rida ut stormen runt fastigheten Giggen och bidragit till att visa att byalaget faktiskt inte stod
och föll med sin ”bygdegård”. Jag är personligen övertygad om att
den lösning som byalaget i sann demokratisk ordning beslutade är
den absolut bästa för ﬂera framtida generationer Ellagårdsbor.
Jag är också stolt över den utveckling på informationssidan som
skett under mina ordförandeår, inte minst vad gäller Ellagårdsbladets utveckling. Jag är också väldigt glad över det fantastiska
50-årsﬁrandet vi lyckades åstadkomma.
Men mest av allt är jag glad och stolt över att ha fått arbeta
tillsammans med alla fantastiska eldsjälar i byalagets styrelse. Här
vill jag särskilt nämna Christina Carlson och Bengt Granath, som
trots att de började nästan samtidigt som jag fortsätter att streta
vidare. Vilka kämpar!
I början på 2009 trodde jag att när detta skrevs skulle jag ha
påbörjat ett uppdrag i Afghanistan. Så blev det inte utan jag ﬁck
istället med kort förvarning erbjudande om ett chefsjobb på Försvarets Materielverk, FMV, vilket jag inte kunde tacka nej till. Jag
kommer därför att utan avbrott fortsätta engagera mig i byalaget,
både som utlånare av bord, stolar mm och som rotefogde.
Fredrik och hans team i den nya styrelsen önskas lycka till!
Anders Carell, f. d.

Valborg
i solsken

Namn: Kristian Henningson
Roll i byalaget: rotefogde,
suppleant i styrelsen, ansvarig
för midsommarﬁrandet tillsammans med sambo Anna.
Bor: Polovägen 28
Varför jag bosatte mig i Ellagård: stora grönområden, skog,
nära till kommunikationer.
Favoritplats i Ellagård: Berget
bakom Skiftesvägen mot Ensta
Okänd fördel med att bo här:
Grannarna.

Valborgsmässoﬁrandet är en av
höjdpunkterna i Ellagård – så
även i år.
Barnen tågade in med facklor,
nyvalde ordföranden Fredrik Lagergren hälsade alla välkomna,
Gustav Rönne höll vårtalet,
Stellan Pauli ledde allsången
med Ellagårdsvisan. Allt enligt
gammal god tradition.
Foton från kvällen kan du se
på hemsidan, www.ellagard.nu
Varför vi ska ha godis till försäljning i stora tält på Ellavallen
måste man däremot fråga sig.
Kommersiella inslag i festﬁrandet känns inte nödvändiga och
speciellt småbarnsföräldrarna
skulle nog uppskatta att slippa
tjatet om godis en sådan här
kväll.
Eva Neveling

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

Välkommen!

Täby Färg och Tapet
(f.d. färgtema)
www.nordsjoidedesign.se
Täby: Stationsvägen 21. Tel: 08-768 37 61.
Öppettider: Vard 8-18. Lör 9-15. Sön 11-15.
Inspiration ��Tips ����������������� Information ����������� Känsla ��Inspiration �������� Trender
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Nära fem
miljoner
i Ellagård
– För två månader sedan var det en utopi.
Idag har jag sålt ett Ellagårdshus för nära
fem miljoner kronor. Det är det tredje dyraste huset jag någonsin sålt i Ellagård.
Att Tomas Österman, Norrortsmäklarna, är
uppåt är inte svårt att förstå, men han vill
ändå inte gå så långt att han talar om en
vändning när det gäller huspriser.
– Säg i stället att det är en svängning. I alla
fall har vi tagit igen tidigare prisras och är
nästan uppe på normala nivåer. Det är ﬂer
på visningarna och ﬂer köpare på plats och
då blir det också bättre priser.
Samtidigt betonar Tomas Österman att
det var ett mycket välhållet och moderniserat
hus som såldes.
– Det gäller i än högre grad att köparna
värderar välskötta hus. Vi har precis sålt ett
Ellagårdshus i originalskick. Då handlar det
om priser på ca 1,5 miljoner kronor lägre.
Och det renoveras och byggs som aldrig
förr (?) i Ellagård. Bara på Skiftesvägen står
det hantverksbilar utanför ett tiotal hus och
tre lägger också om sina tak.

GRATIS
UTLÅNING

Det renoveras överallt i Ellagårdskvarteren. Framför allt läggs nya tak som här på bilden, men även ommålning och fönsterbyten är aktuella. Från 1 juli gäller nya regler för
Rotavdragen, se www.regeringen.se/sb/d/11257. (Foto Eva Neveling)

En del i svängningen har säkert också ränteläget. I höstas var det svårt att få lån. Nu
ger man ut s k ROT-lån på 100000 kronor
utan ränta.
Men Tomas Österman är mycket försiktig
när det gäller att sia om framtiden även om

det just nu verkar vara säljläge.
– Hösten är bara några månader bort, men
jag vågar inte dra några som helst slutsatser
av den positiva utvecklingen just nu, säger
Ellagårdsbladets expert i fastighetsaffärer.
C-H Segerfeldt

Du vet väl att du som är medlem i byalaget
helt utan kostnad kan låna bord, stolar, glas
och bestick till din privata fest? För bokning
ring 792 36 94 eller skicka e-post till
anders.carell@bredband.net
Fiskbilen – din ﬁskaffär på nätet

Rörinstallatören i Skarpäng.
Vi utför alla slags rörarbeten.
Kom ihåg ROT-avdraget.
Tel: 08-544 709 20
Fax: 08-544 709 25
Mail: info@rhodins-ror.se
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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
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Full fart på boulebanan
Även utsocknes lockas till Ellagård för
fritidsaktiviteter. Ett gäng från Täby
Centrums PRO-avdelning drar varje
onsdagsförmiddag upp till boulebanan på
den södra ängen för att spela boule.
Täby Centrums PRO-förening
trivs på Ellagårds boulebana.
(Foto Eva Neveling)

Öppet 9 – 22
varje dag

Det naturliga valet för oss i Ellagård!

Det är hemma grunderna läggs
Det ﬁnns mycket som är svårt att förstå.
Nya attityder som inte stämmer och som
gör samvaron obegriplig. Och Ellagård
är inte alltid så idylliskt som man kan
tro.
Jag kommer körande, tämligen laglydigt i 30 km/tim. Mitt i vägen går
en kille i 12-13-årsåldern. Mitt i gatan
alltså. Jag blir till sist tvungen att tuta
för att göra honom uppmärksam på att
traﬁken pågår som vanligt trots att han
kommer gående.
Han vänder sig inte om, ﬂyttar sig inte
en millimeter åt sidan, fortsätter att prata
i sin mobil och lyfter armen och markerar
att jag kan svänga åt sidan. Om han tänkt
sig att jag skulle köra in i häcken eller
bromsa helt vet jag inte. Att han själv inte
tänkte ﬂytta sig var uppenbart där han
gick mitt i gatan.
Den här killen är säkert en helt vanlig
kille. Någonstans har han fått lära sig att
”inte ta nå’n skit”.

Inte ta nå’n skit – som det heter på nusvenska. Inte bry sig om vad andra tycker. Att
känna sig kränkt så snart någon visar missnöje. Att alltid sätta sig själv i centrum.
Att det kan bli farligt för honom själv
verkar han omedveten om. Alla kör inte så
försiktigt som jag (har man fyra barnbarn
tänker man sig för!)
Men tillbaka till frågan. Vem har lärt honom att uppträda så här? Barn kommer inte
själva på att de ska uppträda fräckt och/eller
oförskämt mot sin omgivning. Men om de
vuxna omkring honom gör det – så lär han
sig förstås att göra likadant.
Det känns väldigt trist. Farligt och trist.
Annars är traﬁken en källa till förvåning
och hjärtklappning nästan varje dag. Cyklister som far rätt ut på övergångsställena som
vore de gångtraﬁkanter. Det är de faktiskt
inte, de framför ett fordon och har inga
specialvillkor vid övergångsställena.
Alla dessa barn som cyklar på fel sida av
vägen. Även yngre tonåringar har väldigt

– Vi trivs jättebra här uppe i grönskan och
kommer hit även när det blir kyligare framåt
hösten, sa en av boulespelarna till redaktören, som med kameran i ﬁckan motionerade
förbi de pigga pensionärerna. När snön ligger måste vi förstås göra uppehåll men annars hindras vi inte av litet dåligt väder.
Så här på våren är det full fart på ängarna
runt om i Ellagård. Vi som motionerar möter
först dagisbarnen som leker ute. Litet senare
kommer skolbarnen och då är det brännboll
som gäller.
Rugby på eftermiddagen för de äldre och
spontan fotboll vid olika tider på dygnet och
för olika åldrar.
Vissst är det härligt med alla gröna ytor
i Ellagård.
Det ﬁnns kommunala planer för upprustningen av Ellagårds parkytor. Till det återkommer Ellagårdsbladet efter sommaren.
Eva Neveling

Sista Ordet
vaga begrepp om traﬁken.
Jag stannade bilen en dag och frågade tre
ﬂickor varför de körde på vänster sida. De
såg generade ut men förstod inte min fråga.
Högertraﬁk – men alltså, vadåååå?
Vi bilister måste förstå att barn långt
upp i åldrarna har vaga begrepp om traﬁken. Ingen överblick. Är bra på att hantera
sina cyklar men har diffusa begrepp om
traﬁkbilden.
Det räcker nog inte
med att vi har en aktiv trafikkommitté
i området. Mycket
måste göras hemma
vid köksbordet. Där
mamma och pappa
har ansvaret. Att bara
lita till att ”någon
annan” ska ta över
duger inte. Vare sig för traﬁkuppfostran
eller för att lära sig allmän hyfs.
Eva Neveling

Du hittar väl till hemsidan – www.ellagard.nu
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Fyra Svarar...
ROT-avdraget är en välkommen skattelättnad och många Ellagårdsbor går i renoveringstankar. Tänker du sätta igång med
några ombyggnader i huset i sommar?

Lia Odemark Danielsson, Lövängsvägen:
– Ja, troligen bygger vi om köket men det
hade vi nog gjort även utan ROT-avdraget.

Paul Klinkert, Skiftesvägen:
– Det är mycket möjligt att vi gör något åt
badrummen som skulle behöva moderniseras, men vi har inte bestämt något än.

Småföretagare i Ellagård

Avkoppling och välbeﬁnnande
är Pias kundkoncept
Alldeles i utkanten av Ellagård, på Åvalundsvägen 9, ligger Pias Hudvård, en av områdets
småföretagare. Det är med förväntan jag har
bokat in ett besök hos Pia Säll. Hudvård,
skönhetsvård – visst låter det lockande?
Pia ﬂyttade till Täby för nästan två år sedan. Tidigare hade hon salong på Söder men
har nu alltså etablerat sig med i Ellagård. I
stort sett allt inom hudvård står på menyn.
I villans nyrenoverade källarplan har Pia
med maken Pelles hjälp inrett en salong och
där utför hon sina behandlingar: rengöring
av huden, porrengöring, frans- och brynfärgning, örtpeeling med specialprodukter,
vaxning, diatermi och fotvård (dock ej
medicinsk fotvård).
– Jag älskar mitt jobb och tröttnar aldrig
på att ta hand om mina kunder, säger Pia.
Hit kommer trötta och stressade kvinnor, ja,
även en del män, och dem kan jag hjälpa till
avkoppling och välbeﬁnnande. Att sköta sin
hud gör också att du håller dig fräsch långt
upp i åren.
Jag får nu chansen att bli omskött av
Pia. Rengöring av ansiktet, djuprengöring
av porerna efter behaglig ångbastu över
ansiktet. Därefter välgörande mask och till
sist det allra bästa – ansiktsmassage. Pia är
lätt men fast på handen. Liggande på britsen
njuter jag i fulla drag av en skön oljemassage

av ansikte, hals
och nacke. Det
känns nästan
snopet att bryta
när Pia så småningom är klar
o c h av slut a r
med en fuktig
avtorkning av
mitt behandlade ansikte.
– Kroppsbehandlingar behövs verkligen
i vår stressade
Pia Säll, hudterapeut med
salong på Åvalundsvägen. tillvaro, säger
Pia, som vidareutbildat sig och nu även behandlar sina
kunder med healing. Mitt mål är att genom
beröring av olika delar på kroppen skapa
avspänning och djup ro. Det behöver vi alla
för att orka med vardagen.
Kunderna ﬁnns i alla åldersgrupper från
unga tonårsﬂickor med acneproblem till
äldre damer och herrar.
– Den som börjar sköta om sin kropp
fortsätter oftast. Det blir en god vana som
man inte vill vara utan.
Vill du kontakta Pias Hudvård hittar du
alla upplysningar på www.piashudvard.com
eller per telefon 073–704 60 16.
Text och foto: Eva Neveling
FOTNOT. Tipsa oss om småföretagare i
Ellagård! Skicka ett mejl till redaktören, se
sid. 2.

Anders Olseni, Polovägen:
– Nej, vi har inga ombyggnadsplaner alls
just nu eftersom vi byggde om badrummet
på övervåningen förra året.
MIDSOMMAR
I
ELLAGÅRD

Ewa Järperud Hansson, Skiftesvägen:
– Vi funderar på att lägga om taket eftersom det inte är gjort sedan huset byggdes,
men vi har inte bestämt oss än.

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!

