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Hemma hos våra grannar en ljus försom-
markväll pratade vi om det här med grannar. 
Det finns en rad grannar man ofta träffar 
och andra som man ser mer sällan. Det finns 
grannar som precis har flyttat in och andra 
som bott här i decennier. Vi blev nyfikna och 
idén om en gatutfest för folket på Klövjevägen 
väcktes.  

– Vi borde ha fes-
ten på gatan efter-
som det är ju gatan 
som för oss sam-
man. Sa jag. Ola, 
som min granne 
heter, kom på att 
en kräftfest vore 
lämpligt. Var och 
en tar ju med sig 
sina kräftor så det 
blir det ju inte så 
mycket pyssel med 
maten.

Sagt och gjort. Vi bestämde oss för ett 
datum och sedan delade vi ut inbjudningar. 
Jag tänkte att det är bäst att fråga överheten 
om lov innan man har fest på gatan. Inte 
för att det är fråga om ”reclaim the street”, 
men i alla fall. 

Efter en stunds googlande på nätet kom 
jag fram till att polisen var det rätta stället 
att be om lov. Det var det. Fast de föreföll 
vara mest intresserade av att ansökningsav-
giften på 600 kronor betalades in - sedan 
skulle de titta på ärendet. De konstaterade 

snabbt att det inte var några som helst pro-
blem med att anordna en fest på gatan. 

Glad över det beskedet fortsatte förbe-
redelserna. Men, sedan la sig kommunen 
i festligheterna. Polisen skickade nämligen 
ärendet vidare till markägaren, dvs kom-
munen. 

Efter diverse samtal med handläggare och 
trafikingenjörer insåg jag att man inte gillade 
idén med fest på gatan. 

– Trafiken?, Brandkåren? Grannar?
– Ja, ja sa jag - vi har tänkt på det. Vi 

stänger av vägen under fyra timmar mellan 
Polovägen och gångvägen. Det blir kanske 
en lite omväg för vissa, men det klarar man 
väl en enstaka gång.

Jag tog fram min vänaste röst och la till 
att gatan fyller ju femtio år (vilket nog inte 
är helt sant, men jag trodde att det skulle 
beveka dem) och om vi stänger av gatan fyra 
timmar kan väl inte vara hela världen.  

– Nej, men ni måste ju göra en korrekt 
avstängning, ”med röd lampa och allt”.

Suck. Till slut bestämde de sig för att säga 
nej, bland annat med motiveringen att det 
hade varit en annan sak om vi bjudit in alla 
medborgare i kommunen.  

Tjänsteman avslutade med: 
– Men ni kan ju använda samma ansökan 

till att anordna en fest på ängen istället, då 
sparar ni ju ändå ansökningsavgiften.

Festen? Vi flyttade den till min garageupp-
fart och det blev lyckat i alla fall.

Fredrik Lagergren

Fredrik Lagergren, 
ordförande, Byalaget

FEST MED FÖRHINDER
eller ”festen som blev av trots byråkratkrångel”

Öppet 9 – 22
varje dag

Det naturliga valet för oss i Ellagård!



3Besök vår egen webbplats – www.ellagard.nu

”Från golv till tak och

lite till”

Bygg - Måleri - Butik

50% billigare.

100% enklare.
Anlita en målarmästare på

ROT!

Enebybergsvägen 23,

Enebyberg

08-768 12 03

En kväll i maj träffades Byalagets styrelse 
och Ellagårds rotefogdar Cecilia Lundin 
från Täby kommun. Cecilia är jägmästare 
och berättade om hur kommunens skogar 
skall skötas (se artikel ovan).

Rotefogdar i alla kvarter har i många år 
varit ett uppskattat Ellagårdsfenomen. Ro-
tefogdemötet i våras syftade till att sätta fart 
på verksamheten igen och på att styrelsen 
skulle få träffa alla rotefogdar. 

I många kvarter fungerar verksamheten 
utmärkt, men alltför många kvarter saknar 
idag en aktiv rotefogde. Uppdraget syftar 
egentligen till att ha litet koll på vad som 
händer i kvarteret, hälsa nya grannar väl-
komna men också till att ta initiativ till ak-
tiviteter som rör just det egna kvarteret, till 
exempel en gemensam städdag, en gatufest 
eller något trevligt för barnen. Inte särskilt 
betungande, men kul. Ambitionsnivån sätter 
man själv tillsammans med sina grannar.

Fredrik Lagergren

Ta chansen – bli rotefogde 
FAKTA: Om begreppet ”Rote” (Källa: wikipe-

dia.org). Ursprungligen är begreppet en del av 

det militära indelningssystemet.

En rote var ett antal bönder som tillsam-

mans skulle skapa och försörja en knekt med 

ett soldattorp. I städerna blev termen med 

tiden närmaste synonymt med stadsdel. I 

Stockholm delades staden in i rotar mellan 

år 1878-1926. I varje rote levde cirka 10.000 

invånare. En roteman/roteombud var en 

tjänsteman ansvarig för folkbokföring och att 

mantalsföra alla in-  och utflyttingar för alla 

fastigheter som roten omfattade.

Denna administrativa indelning kom att 

överföras även på olika sociala verksamheter 

och inom kyrkan. En socken delades in i ett 

antal rotar som hade ansvar för vissa aktivite-

ter som utöver soldatrote även omfattade hus-

förhörsrote, fattigrote, postrote, skjutsningsrote 

etc. Detta syftade på att skapa jämnstora 

grupper som de olika bördorna kunde förde-

las rättvist på. En person som underhölls av 

en fattigrote kallades rotehjon.

Nu händer det saker i Täbys parker, 
grönområden och naturparker. En viktig 
anledning är att Täby fått en ny ansvarig 
för den tätortsnära gröna skötseln, nämli-
gen Cecilia Lundin. 
– Det ringer Täbybor varje dag med önske-
mål, synpunkter och förslag. Det finns ett 
stort engagemang kring de här frågorna, 
säger Cecilia Lundin, som arbetar för att få 
en dialog kring skötseln.

Men det är självklart en omöjlighet att 
tillgodose alla önskemål samtidigt.

– Därför har vi nu delat in Täby i fem 
skötselområden, där Ellagård tillhör nr 1, 
västra Täby. 

I detta arbete har Cecilia Lundin redan 
varit på ett rotefogdemöte i Ellagård och in-
formerat om sitt arbete och när du läser detta 
har man också gjort en promenad genom 
Ellagård för att se vad som bör göras.

– Sedan blir det entreprenörer med bra 
utrustning som ska sköta gallring och röj-
ning. Ris och träd som gallras ut blir till 
biobränsle.

Nu startar 
parkskötseln

Ellagårds grönområden börjar växa igen och  många ser fram emot att kommunen tar 
itu med röjning och utglesning. När sly och självsådda träd får växa sig alltför höga 
skuggas trädgårdar och ängar. (Foto Eva Neveling)

Cecilia Lundin är jägmästare med sär-
skild inriktning på skötsel av tätortsnära 
skogar och marker.

– Tätortsnära skogar måste också skötas 
och målet är att skapa variation. Variation 
kan skapas på flera sätt, till exempel genom 
en varierad ålder på träden, trädslagsbland-

ning, och trädens rumsliga fördelning. 
Kanske behöver en ek mer utrymme och bör 
frihuggas och de grova enbuskarna få mera 
ljus, säger Cecilia Lundin. 

Så snart kommer vi i Ellagård att få se 
resultat av hennes arbete.

C-H Segerfeldt
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AB TÄBY RÖR
Pannbyten – Värmepumpar 

Butik – Service
 

Medlemmar i Ellagårds Byalag får 
10 % rabatt på servicearbeten
 

Reprovägen 8, Täby 
Tel: 08-544 40 550

www.tabyror.se 

En vacker lördagskväll i slutet av augusti 
samlades närmare femtio vuxna och barn 
som bor längs Klövjevägen till en gemen-
sam kräftskiva.
Vi hade fått låna ett jättestort partytält som 
stod på garageuppfarten.Bord och stolar 
lånades från byalaget och alla tog med sig 
kräftor och dryck själva. Kräftorna lyste 
röda och den ena snapsvisan värre än den  
andra sjöngs under Stellan Paulis och Filip 
Ekstrands ledning.

Nyinflyttade Ellagårdsbor bekantade sig 
med dem som bott längre. Grannar som 
sällan ses under veckorna fick en möjlighet 
att lära känna varandra lite bättre.

Över allt ihop lyste en stor glad kräftsol 
(eller var det en måne?)

Dagen efter packades allt ihop av glada 
grannar och redan vid lunch syntes inte ett 
spår av kvällen innan. 

En fantastisk rolig kväll som förhoppnings-
vis kan bli en ny tradition på Klövjevägen, 
för detta var den första gatufesten i vägens 
historia.

Fredrik Lagergren

50 goda grannar gjorde god fest

Full fart i partytältet på Klövjevägen. Tänk vad goda grannar kan åstadkomma gemen-
samt.

Från Ellagård deltog inte bara trafikkom-
mittén utan även andra boende i området. 
Vi fick diskutera områdesvis och föra fram 
konkreta synpunkter till kommunens tjäns-
temän och politiker.  

Från trafikkommitténs sida lyfte vi fram 
de synpunkter från boende som framkom-

mit i olika sammanhang de senaste 
åren.

Detta har nu utmynnat i en åt-
gärdsplan som redovisades vid tredje 
mötet i juni. Förutsättningarna var 
att de tre områdena i år skulle dela 
på en budget på 600 000 kr, varav ett 
visst belopp öronmärkts för det s.k. 
skolvägsprojektet

Följande summering av åtgärder 
är ”saxat” från Täby kommuns 
hemsida:

Flera övergångsställen på Ture-
bergsvägen och Täbyvägen kommer 
att rustas upp. Belysning ska sättas 
upp på gång- och cykelvägen genom 
Ellavallen. För att få bättre sikt ska en 
del vegetation röjas bort på Ellagårds-
vägen. Förtydligande skyltar kommer 

att sättas upp vid de övergångställen som 
rustas. Detta i kombination med förminskad 
bredd på körbanor och inkommande körfält 
ska bidra till den ökade trafiksäkerheten. 

Åtgärderna har påbörjats nu under sen-
sommaren. Enligt uppgift från ansvariga på 
kommunen kommer övriga åtgärdsförslag, 
som för närvarande saknar budget, att 
läggas i en plan längre fram, allteftersom 
finansiering kan ordnas.

FOTNOT. Mer information finns på Täby 
kommuns hemsida: www.taby.se/Kommu-
nikationer/Trafik-och-kommunikationer/
Dialogmoten/

Martin Baker

Förbättringar i trafikmiljön på gång i hela Täby

Höstpub i november
Fram med almanackan och boka redan nu 
lördagen den 21 november för årets höstpub. 
Som vanligt håller vi till på Giggen, som 
vanligt blir det svängig musik. Nyheten för 
i år är, förutom öl, läsk och vin i baren, 
någon form av lätt förtäring.

Inbjudan kommer när det närmar sig – och 
visst ses vi på Giggen!

Täby kommun bjöd under våren 
och försommaren in till en serie 
dialogmöten för att inventera 
trafikproblem som de boende 
upplever i Ella park, Ellagård och 
Roslags-Näsby.  
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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 – tel 768 00 80

Folkligt, festligt, fullsatt 
– det var midsommaren i Ellagård
Flera hundra firade midsommarafton på ängen och det är inte bara Ellagårdsbor som 
kommer. Nej, det här firandet har spritt ryktet att det är till Ellagård man ska gå. Några 
hade till och med ringt Byalagets ordförande Fredrik Lagergren och frågat om det fick 
vara med. Det blev en fin eftermiddag med midsommarstång, lekande barn, kaffekorgar 
på utbredda filtar i gröngräset, sång och musik. Och när allt var över kom ösregnet ...

Mycket jobb med midsommarstången blev det. Att gå på kryckor är inte så lätt.

Foto: Eva Neveling, C-H Segerfeldt
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Småföretagaren i Ellagård

Aloe vera – växten 
som läker och vårdar 

Karin Carlström på Polovägen säljer hud-
vårds- och kostmetikprodukter där aloe 
vera är den gemensamma nämnaren. Här 
med en av storsäljarna, näringsdrycken 
Aloe Berry Nectar. (Foto C-H Segerfeldt)

Försäljning av aloe veraprodukter är 
Karin Carlströms affärsidé sedan närmare 
tio år. Hon driver sin firma från huset på 
Polovägen.
Karin kom i kontakt med aloe verakonceptet 
genom sin dotter vid en tidpunkt när hon 
började fundera på den kommande pensio-
neringen.

– Jag ville göra något nytt när jag slutade 
som lärare, säger Karin, som varit högsta-
die- och speciallärare i Näsbydalsskolan. 
Dessutom har jag alltid drömt om att bli 
min egen och driva en egen firma.

Att det blev försäljning av aloe verapro-
dukter hade flera orsaker. 

– Framför allt var det de fina produkterna 
som fick mig att nappa. 

Aloe veraprodukterna säljs av ett ame-
rikanskt familjeföretag och bygger på 
personlig försäljning i hemmet. Alla som 
köper en produkt ska dels ha fått noggrann 
information om innehållet och dessutom fått 
pröva och känna på produkten. 

Försäljningen i en nätverksorganisation 
bygger på att man blir tillfrågad av någon 
som redan är säljare. Genom denna per-
son blir man upplärd och får information 
om produkterna. Heldagsseminarier och 
utbildningskvällar hålls kontinuerligt. Så 
småningom lär man upp egna medarbetare 
som säljer och i sin tur knyter nya säljare 
till nätverket. Karin har sitt nätverk både i 
Täby, i Uppsalatrakten och kring lantstället 
i Halland.

Vad är det då som gör att de här ekolo-
giska produkterna inom hudvård, kosmetik 
plus en näringsdryck, blivit så populära och 
hållit sig kvar på en tuff konkurrensutsatt 
marknad så länge? 

– Aloe vera ger fukt, har förmågan att 
tränga in i huden och påverkar cellförnyel-
sen. Näringsdrycken får slemhinnan i ma-
gen att fungera optimalt, bevarar balansen 
mellan goda och dåliga bakterier i magen, 
ökar näringsupptaget och normaliserar 
ph-värdet. 

Storsäljarna är framför allt närings-
drycken, tandkrämen och en speciell gelé 
som dämpar sveda och klåda.

– Många av mina kunder som tar närings-
drycken regelbundet slipper virusinfektioner 

och de får bättre kva-
litet på hår och naglar. 
Det gör att jag har både 
kvinnor och män som 
köper.

Just möjligheten att 
prova i lugn och ro upp-
skattas av många. Dess-
utom har du 90 dagars 
returrätt om du inte är 
nöjd. 

Den som är nyfiken 
på aloe veraprodukterna 
och vill komma i kon-
takt med Karin kan nå 
henne på telefon 070- 
422 52 44. 

Eva Neveling

FOTNOT. Aloe vera-
växten ser ut som en 
kaktus med sina tjocka 
och hårda blad, men är 
egentligen en liljeväxt. 
Aloe Vera odlas i dag 
för kommersiellt bruk på 
enorma fält i bland annat USA.

Tipsa om småföretagare i Ella-
gård! Skicka ett mejl till redaktö-
ren, se adress på sidan 2.

Grönområdena är en 
av Ellagårds många 

fördelar och de utnytt-
jas också flitigt. Här är 

en grupp fotbollspojkar 
samlade tillsammans 

med sin ledare en för-
middag i somras. 

(Foto Eva Neveling) 

Grönt är
skönt
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Under sensommaren har vi läst mycket 
om trafiken vid våra skolor. Polisen har 
gjort razzior utanför skolor runt om i 
landet. TV har visat inslag med små 
förskräckta barn som tycker det är 
otäckt med alla bilarna utanför deras 
skolor. Tyvärr verkar det inte ha 
påverkat föräldrar till barn i Ellagårds-
skolan.

Trafiken vid skolstarten var rekord-
artad.  Bilar på båda sidor om vägen 
och bilar på gräsmattorna runt skolan. 
Visst är det fint med  föräldrar som bryr 
sig om sina barn men ruggigt trångt var 
det.

Även en vanlig vardagsmorgon är de 
smått kaotiskt. Bilarna som köar utan-
för skolan är många. Det går inte alltid 
att parkera intill trottoarkanten utan 
man får välja att stanna litet här och 
där för att släppa av sin telning.

Och barnen skuttar iväg bland bi-

Skyll inte på ”någon annan” - ansvaret är ditt och mitt
parkera några hundra meter från skolan 
och gå den sista biten. 

Men att köra upp, ofta i litet för hög 
fart, framför skolan och släppa sin unge i 
det vimmel som uppstår är både ansvars-
löst och dumt. 

Trafikkommittén i Ellagård gör vad den 
kan för att skapa en bättre miljö i områ-
det, se artikel på sid. 4. Men till syvende 
och sist är det ändå vi själva som har 
ansvar för trafikmiljön i våra kvarter – vi 
som bor här och dagligen kör på vägarna. 

Om vi förändrar 
bara litet i vårt sätt 
att ta oss fram tror 
jag mycket skulle 
vara vunnet. 

Att skylla på ut-
omstående trafikan-
ter i området håller 
inte.

Eva Neveling

larna för att ta sig in på skolgården. 
På den stora parkeringsplatsen stannar 

dagisföräldrarna för att lämna sina barn 
och skolbarnsföräldrar för att  lämna sina 
skolbarn. Det ser inte ofarligt ut. 

I flera år har jag sett en pappa med små 
barn komma promenerande uppifrån 
skogen för att lämna barn vid skolan. Han 
är klädd i prydlig kostym så helt klart ska 
han till sitt jobb.

 Han leder sin cykel och vid sin sida har 
han sina barn. Det promenerar tillsam-
mans! I ur och skur har den lilla skaran 
gått till skolan tillsammans med sin pappa. 
De försvinner nerför gångvägen mot sko-
lan utanför mitt fönster. Troligen cyklar 
pappan iväg sedan han lämnat barnen.

Många, många barn skulle må bra 
av den där lilla promenaden till skolan 
innan de ska sätta sig i skolbänken. Så 
även föräldrarna. Och de som bor litet för 
långt bort för en promenad skulle kunna 

Sista Ordet

– Det är en markant skillnad från i våras. 
Nu har vi gott om besökare på alla objekt.
Det säger Ellagårdsbladets expert i fastig-
hetsfrågor, Tomas Österman på Norrorts-
mäklarna. Tomas vågar inte slå fast att 
fastighetsmarknaden har vänt, men är mer 
säker på läget än i våras. 

– I Täby i allmänhet och Ellagård i synner-
het är vi i princip tillbaka på samma nivåer 
som före nedgången. 

Senaste Ellagårdshuset, var en fastighet 
i originalskick. Även här var det mycket 
folk. 40-45 familjer vid visningen och buden 
klättrar i skrivande stund över 3,5 miljoner 
kronor. En fastighet i västra Ellagård (en-
planshus på 104 kvm) gick utan visning för 
3.450 000 kr).

– De finns de som i detta läge köper på 
spekulation. De rustar upp för en halv miljon 
och räknar sedan med att kunna ta ut över 
4,5 miljoner, som är ett normalpris för ett 
Ellagårdshus i bra och renoverat skick. Det 
blir en nätt förtjänst.

Tomas Östermans förutsägelser om att 
Ellagårdshusen står sig bra i pris även vid en 
nedgång på fastighetsmarknaden har visat 
sig stämma.                         C-H Segerfeldt

Stabila priser
i Ellagård
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Fönsterrenoveringar
Designglas till kök & vägg
Inramningar av tavlor

Byte av vindrutor på bilar
Speglar till badrum och ramar

Arholmav. 2 / Enebybergsv. 23
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Avgiften till Byalaget 
är 200  kr, som betalas till plusgiro 
41 28 42 – 7. Ange namn på samtliga 
familjemedlemmar, gatuadress, 
telefonnummer, mejladress. Får du 
inte rum med det på internetban-
kens formulär så skicka ett mejl till 
kassören Christina Carlson, christina.
carlson@camedi.se.

Du har
väl inte
missat
medlems-
avgiften?

Gratis utlåning
Medlem i Byalaget får låna bord, 
stolar, glas och bestick för den privata 
festen.  För bokning ring 792 36 94, 
mejl anders.carell@bredband. net.
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Inställt vid 
regn!


