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Fredrik Lagergren, 
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”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

Hösten är här, mörkret faller tidigare och 
tidigare för var dag som går. Folk håller 
sig mest inomhus och man ser grannarna 
på väg till jobbet eller kanske krattandes 

löv i 
trädgården. 
Mörkret 
gör det 
svårare att 
synas på 
gatorna 
också så 
kom ihåg 
att ta fram 
reflexerna! 
 Ett ställe 
som man 
kanske 
stöter ihop 
med 

grannar och bekanta är Hagby återvin-
ningsanläggning dit det har blivit många 
turer den här hösten. Fler än jag har haft 
samma tanke och det har blivit åtskillig 
tid i kön in till anläggningen. 

Själva håller vi på att bygga ut huset så 
det har blivit många turer med byggavfall. 
Det känns skönt att veta att det mesta, om 
inte allt, återvinns och blir bränsle eller 
nya material.

Att döma av trafiken till Hagby och 
mängden hantverkarbilar på gatorna i 
området så är det fler än jag som passar på 
att renovera eller bygga ut. Husen behöver 

ses om och renoveras. De börjar ju bli upp 
emot femtio år nu. 

Tidigt på vårvintern arrangerade Bya-
laget en kvällsaktivitet då vi lät ett antal 
byggföretag och hantverkare presentera 
sig. Gensvaret blev bra med fler än sextio 
närvarande. 

Om intresse finns så arrangerar vi en 
liknande tillställning även vårvintern 
2010. 

Hör gärna av er om ni har tips på äm-
nen eller särskilda frågor ni vill ha belysta.

Förra gången handlade det en del om 
energi och värmepumpar och det är ju ett 
ständigt aktuellt tema. Nästa gång kanske 
vi skall lyfta fram belysning? Fram mot 
advent kan vi väl alla hjälpas åt med lite 
mer ljus i Ellagård genom att hänga upp 
ljuskedjor och liknande i våra träd. 

Varför inte göra första advent till en 
gemensam ljusfest då vi tänder trädbelys-
ningarna? Idag finns massor med varianter 
– även energisnåla LED-ljuskedjor som 
inte drar så mycket el, men ger fint ljus. 

Det finns förvisso också tomtar, renar 
och alla möjliga julsymboler att hänga 
upp, men en enkel trädbelysning sprider 
ljus och glädje det med.

Detta är det sista Ellagårdsbladet för 
2009 så därför vill jag passa på att önska 
er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 
år!

Fredrik Lagergren

Hör av dig – kanske din idé 
blir nästa Byalagsaktivitet
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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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I mitt liv har jag fattat ett och annat beslut 
som inte borde tagits. Men ett ångrar jag 
verkligen inte. Det togs när jag var ålder-
man – Anders Carell får förlåta min då 
självvalda titel – på 60-talet. Då föreslog 
jag att man inte skulle få arvoden eller 
traktamenten för de insatser som man 
gjorde som styrelsemedlem. Det skapade 
bara trubbel med skattemyndigheterna. 

I stället skulle man varje år anordna en 
Skiftesmiddag med sång och dans i Giggen, 
då styrelsen förnyades och då även andra 
som medverkat under året inbjöds. Och så 
har det skett sedan dess och den 10 oktober 
var det alltså dags igen. 

Vår (numera titulerade) Byäldste Fredrik 
Lagergren  avtackade de avgående ledamö-
terna under den kulinariska middagen. Helt 
traditionellt med lax, i år rökt – förr var det 
någon snäll mormor som gravade den – och, 
beroende på årstiden, med fruktsallad i stäl-
let för jordgubbar. 

I år var det Culinar Catering från Norrtäl-
je som serverade. Allt superbt ordnat av vår 
allt-i-allo-fixare Bengt Granath, som även 
fixat sånghäftet, priser i ett nummerlotteri 
med vinst för varje lott samt AlfiesOrkester 
och underhållning. 

I år hade Bengt bland alla sina kontakter 
engagerat Ove Engström, trubadur och 
viskonstnär  med eget radioprogram, som 
under nästan en timme berättade, sjöng med 
till sin gitarr så att väggarna skakade. 

Sedan var det klackarna i taket till sena 
natten.

Som summering kan man säga att årets 
Skiftesmiddag med ett 30-tal deltagare, inte 
skilde sig från sina föregångare – minst lika 
trevlig och festlig som tidigare. 

Sång och dans vid årets skiftesmiddag 

Genom mig tackar vi Byalaget 
och ser naturligtvis fram mot nästa 
års begivenhet.

Stellan Pauli

FOTNOT. Många kvarter i Ellagård saknar 
rotefogde. Du som tror att detta heders-
uppdrag skulle passa dig kontaktar med 
Fredrik Lagergren, ordförande i Byalaget, 
fredrik.lagergren@diffindo.se eller An-
ders Carell, rotefogde på Lövängsvägen, 
anders.carell@bredband.net.
   Kommer du med som rotefogde kanske 

du också får gå på Skiftesmiddag!

Skiftesmiddag på Giggen, det är läcker mat och gott vin och Ellagårdsbor i finklänning 
och kostym. En riktig fest med andra ord.

www.norrortsmaklarna.se

Sälja?
Vi kan erbjuda:

• Energideklaration • Fotografering av professionell 
fotograf • Flyttstädning/visningsstädning • Kost-

nadsfri homestylingkonsultation • Kraftfull annon-
sering 

• Kostnadsfri värdering/rådgivning 
• Förvaringsmöjligheter • Kapitalvinstberäkning

Ring oss på 08-768 00 80. Välkommen!

Bäst på Ellagård!
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För 40 år sedan avslutades John Mattssons 
projekt i Ella Gård. Sista ”pusselbiten” 
var Södra Ellagård: etapp 3, det vill säga 
Allmogevägen med sina 50 hus.
I våras var vi ett par ”pionjärfamiljer” från 
1969 som tyckte att det var värt att fira vårt 
jubileum med en gemensam fest och vi fick 
snabbt med oss några yngre familjer.

Lördagen den 5 september var det dags. Vi 
trodde att det kanske skulle komma 50-60 
personer. Det blev över 100, varav 82 vuxna.
Av 50 fastigheter var 41 representerade – tala 
om grannsämja! 

Vi höll till på grönstråket mellan övre och 
nedre Allmogevägen och vi hade toppentur 
med vädret – sol och värme hela dagen, från 
välkomstdrinken kl. 15.00 till eftersnacket 
långt in på sena kvällen.

Vi lånade bord och stolar för 40 personer 
av byalaget. Ett tält på 5 x 8 meter + 2 bam-
segrillar kom några grannar med. Resten 
lånade vi gratis från IP Skogen – se nedan. 

Det var fyra stora tält på 6 x 4 meter var, 
ytterligare en stor grill + bord och stolar 
samt inte minst en släpkärra.

Många ställde upp för att resa tält, duka 
och fixa maten och senare även för att på 
söndagsmorgonen riva tält och städa.

Vi gjorde mycket själva – framför allt 
marinerade fläskfiléspett, grönsallad och 
fransk potatissallad. För barnen gällde 
grillkorv med bröd och därefter ”skattjakt” 
på området. 

”Det här var roligt”, sa en av småknat-
tarna efteråt. ”Vi kan väl göra om det nästa 
lördag!?”. Om det var korven, skattjakten 
eller ”lyxglassen” till efterrätt som lockade 
mest må vara osagt.

Vi åt och sjöng, bland annat en nyskriven 
jubileumssång, och efter maten påmindes 
vi om hur det var de första åren. Vi kom 
till en leråker med omålade hus, obefintliga 
gräsmattor, häckar, träd och gångar. 

Redan den första hösten kom dessutom 
en storm som fick nockpannorna att blåsa 
ner. Och första vintern blev det totalstopp 
i oljepannorna. Den felaktigt levererade 
sommaroljan hade frusit och stelnat i tankar 
och rör.

Vi fick också en presentation av vår egen 

Allmogevägen har firat 40-årsjubileum
budkavle. Från 1971 och varje år framåt 
anordnades nämligen en gemensam Allmo-
gefest – oftast i Giggen. Olika familjer an-
svarade och för varje fest tillverkades en liten 
träplatta med årtal och arrangörsnamnen. 

Efter 25 år tröt dock orken. Men i år var 
det alltså dags igen – och det blev den största 
festen hittills. 

Nu hoppas årets arrangörer att andra 
grannar ska inspireras att hålla liv i tradi-
tionen – kanske inte varje år, men kanske 
vart femte eller så. 

Leif Söderström

FOTNOT. IP Skogen är en utlåningsverksam-
het, som drivs gemensamt av fem kommuner, 
däribland Täby. Här kan föreningar gratis låna 
tält, bord, stolar och en hel del annat plus en 
släpkärra och t.o.m. en bajamaja. Man måste 
vara ute i god tid. Byalagets ”utlånare”, Anders 
Carell, bör informeras om man lånar i Byalagets 
namn. IP Skogen har öppet måndagar och freda-
gar 9.00 – 10.00. 
   Utlämning och återlämning endast dessa tider. 
Kan nås per telefon via kommunens växel.

Lek på gräsmattan, grillning, mat, dryck och 
trevlig samvaro – 40-årsfesten på Allmogenvägen  
i början av september blev en succé. (Foto Robert 
Schröder, Christer Ruda, Lennart Hellron)
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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 

De flesta av oss har nog med oro och fasa 
sett bilar och mopeder framföras i hög fart 
på gatorna i Ellagård, där våra barn leker 
eller är på väg till och från skolan. 
Det är fullt begripligt att vissa därför i ren 
frustration sätter upp varningsskyltar, eller 
”glömmer” en barncykel eller leksakstraktor 
vid vägkanten, i förhoppning att det ska 
dämpa hastigheten på vägen.

Men det är aldrig acceptabelt att göra 
gatan till lekplats genom att placera diverse 
lekredskap i trafikmiljön. Dels utgör dessa en 
säkerhetsrisk, särskilt nu under den mörka 
delen av året, dels sänder det helt fel signaler 
till barnen. Det får inte vara okej att betrakta 
gatan som sitt (lek-)revir.

En bilväg är alltid en bilväg – även om 

Trots gråväder med duggregn var det oväntat många som dök upp 
på Djungelfestivalen i mitten av september. 

Daniela Perra med sambo Jonas Lind och Cornelia, 5 år, och 
Elliott, 1,5, kom till festivalen för andra året.

– Det tog faktiskt rätt många år innan vi fick klart för oss det 
här med Djungelfestivalen, säger Daniela. Men nu är barnen eld 
och lågor och framför allt Cornelia minns godisträdet från förra 
året.

Att det är godisträdet som är den största attraktionen för alla 
barn vet väl alla. Men även tipspromenaden, med frågor speciellt 
för barnen, och grillningen är populära. 

– Nu när vi vet hur trevligt det är så kommer vi förstås igen 
nästa år.

Eva Neveling

Godisträd och grillning lockade till Djungelfestivalen

På Djugelfestival är det skoj både för barnen och papporna. (Foto 
Daniela Perra). 

Gatan ingen lekplats
barnen gillar att leka på gatan. Vi kan 
ställa rimliga krav på dem som kör: att hålla 
hastigheten och att följa parkerings- och 
väjningsregler. Högerregeln gäller i stort sett 
inom hela Ellagård, utom vid utfarterna på 
bland annat Enhagsvägen, Stockholmsvägen 
och Turebergsvägen.

Fotgängare och cyklister – använd reflexer 
och belysning på cykeln!  En fotgängare i 
mörka kläder är i stort sett osynlig i mörk-
ret. Det är nästan omöjligt att i tid se någon 
utan reflexer/belysning i mörkret när man 
har halvljuset på – även om man håller lag-
stadgad hastighet.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa 
en bra trafikmiljö i Ellagård.

Martin Baker

Frustrerade föräldrar placerar ibland ut 
sådana här skyltar i hopp om att dämpa 
trafiken. Dessvärre innebär de ofta ett 
hinder på trånga gator. De kan dessutom 
ge barnen en falsk trygghetskänsla. Gatan 
som lekplats tillhör en förgången tid.

Hanna, Elliott och Cornelia från Skiftesvägen är förväntans-
fulla. (Foto Jonas Lind)
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Bor du i eget hus och har växter plante-
rade runt tomten är du ansvarig för att 
sikten inte skyms för trafikanterna. Det 
är särskilt viktigt när tomten gränsar mot 
gång- och cykelbanor och gatukorsningar.

Ingen vegetation får växa utanför tomtgrän-
sen och har du träd som växer över gång- och 
cykelbanor måste den fria höjden vara minst 

Klipp häcken för en säkrare trafikmiljö
3,2 meter. Över körbanan måste fria höjden 
vara 4,6 meter så att stora fordon kommer 
fram obehindrat. 

Har du hörntomt får växtligheten inom 
den så kallade sikttriangeln, det vill säga 
tio meter från varje håll vid korsningen, inte 
vara högre än 80 cm över gatans nivå. 

Sikttriangeln vid infarter till tomt och 
skaftväg ska vara 2,5 meter. 

Växtligheten får ej hindra gatubelys-
ningen att nå marken på gång och körbana. 
Gatunamnsskyltar och vägmärken får heller 
ej skymmas.

Vill du veta mer om hur du ska göra, se 
www.taby.se/klippa-hacken eller kontakta 
Cilla Herneke-Olestad på Trafikgruppen, 
Täby kommun, tfn 08-55 55 9000.

Cilla Herneke-Olestad

Allsång lyfte stämningen på höstpuben
”Jag vill vara diiiiin, Margareta....”

Jag vill vara din Margareta, What shall 
we do with the drunken sailor, Fritiof och 
Carmencita och många fler,  sjöng vi, ett  
40-tal personer, för full hals lördagskväl-
len den 21 november. 
Traditionsenligt ordnades en höstpub i Bya-
lagets regi i Giggens lokaler på Klövjevägen. 
Rotefogdarna Bengt Persson, Anders Carell 
och Bengt Åkerström stod som pubvärdar 
tillsammans undertecknad, novis i pubsam-
manhang och ny styrelseledamot. Trubadu-
ren Miriam Persson, som bor på Arrende-
vägen, stod för musik och sång. Ett glatt 
gäng Ellagårdsbor från 20 till 85 år tittade 
in på Giggen denna ljumma novemberkväll 
och deltog friskt i allsång ledd av Miriam.  

Det var roligt att så många ville komma 
trots influensatider för en stunds trevlig 
samvaro med grannar över en öl och sång. 
Många tog också tillfället att få skapa nya 
bekantskaper. 

Vi gratulerar några av kvällens deltagare 

som fick gå hem med lotterivinster i form 
av biocheckar. 

Varmt tack till Miriam som med skön-
sång skapade ett härligt engagemang och 
smittsam hög stämning på Giggen denna 

kväll. Sist men inte minst, ett stort tack till 
Bengt, Bengt och Anders för jättetrevligt 
arrangemang! 

Text och foto: 
Anna Hamilton

Hög stämning på pubaftonen på Giggen var det från start.

Pubvärdarna Bengt Persson och Bengt 
Åkerström sjöng med i allsången.

Trubaduren Miriam Lindh Persson.

Miriams svägerska Kulla med sonen
Jakob och Miriams döttrar Ida och Åsa.
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Sista Ordet

Vi som hämtar barn på dagis och fritids 
kan notera förändringar. Från att 
tidigare ha varit mest mammor som ilat 
till och från vid hämtning och lämning 
verkar det numera vara mest pappor, 
åtminstone de gånger jag hämtar 
barnbarn vid fritids i Skarpäng och 
Gribbylund. I Ellagård vet jag faktiskt 
inte men det antagligen samma sak där.

Att se alla pappor i 40-årsålder samla 
ihop sina telningar med väskor, vantar, 
udda sockor, teckningar och annat 
viktigt känns bra. Jag är gammalmodig 
nog att vara litet ovan vid det.

Antalet ”grållar” har också ökat 
markant. Grållar betyder med min 
nomenklatur personer med grått hår, 
alltså mor- och farföräldrar. Även de 
klarar galant att hitta skor och vantar i 
röran bland alla ytterkläder och kliver 

sen iväg hand i hand med telningen.
Visst är det annorlunda jämfört med 

70-talet. När mina barn var små (de har 
precis kommit upp i 40-årsåldern) var det 
inga pappor som tog hand om vardags-
hämtningen. 

Pappornas arbeten bedömdes vara 
alltför viktiga för att det skulle störas 
av småbarnsplikter. Arbetsdagen skulle 
bli för kort om männen tvingades lämna 
arbetsplatsen så tidigt som behövs om man 
ska hämta vid fyratiden. 

Få arbetsgivare accepterade den ord-
ningen och många papppor överlämnade 
nog också med lättnad ansvaret till sina 
kvinnor. 

Att ta halva ansvaret för barnen kräver 
ju rätt mycket.

Att dela ansvaret för barnen innebär ju 
inte bara att hämta och lämna vid dagis 

och fritids. Det innebär också för dagens 
småbarnsmammor att låta maken/sam-
bon gör sakerna på sitt sätt. Och det är 
inte lätt!

Inget barn far illa av att ha sockor i 
olika färger på fötterna. Eller en fläck på 
jeansen redan från start. 

Då gäller det att inte gå in och rätta 
till, byta ut och fixa 
till det på något annat 
sätt. Att låta bli påpe-
kanden och tillrätta-
lägganden i onödan.

Slutklämmen i allt 
det här då? 

Ja, egentligen finns 
det ingen. Bara ett konstaterande att allt 
inte var bättre förr. 

Eva Neveling

Allt var inte bättre förr 

Cirka en miljon har Ellagårds Tennis-
klubb satsat på bergvärme i tältet. Än är 
intrimningen inte klar, men klubben ser 
fram emot kraftigt sänkta uppvärmnings-
kostnader.
Uppvärmningen av tennistältet med el och 
olja utgör 25 procent av klubbens kostna-
der. 

– Vi gör av med 28 kubikmeter olja varje 
år, säger Nils Göran Ramberg, tennisklub-
bens ordförande. Med en alternativ upp-
värmning räknar vi med sänkta kostnader 
med cirka 150.000 kr per år.

Efter en omfattande utredning har klub-
ben satsat på bergvärme. Leverantören 
har inte riktigt levt upp till överenskomna 
leveranstider, men nu är bergvärmen på 
plats och intrimningen i full gång. Oljepan-
nan finns kvar för att klara de riktigt kalla 
perioderna under vintern. 

Investeringen är stor för en liten lokal 

Miljonsatsning i tennistältet
klubb. Banken rådde tennisklubben att be 
kommunen gå i borgen för lånet. Men Täby 
kommun går inte längre i borgen för projekt 
av det här slaget. 

– Kommunen har ändrat policy efter 
90-talets finanskris, säger Nils Göran 
Ramberg. 

Klubben har dock kommit överens med 
leverantören om en avbetalningsplan och be-
talar nu för varje producerad kilowattimme. 
Inom 3,5 år ska hela anläggningskostnaden 
vara betald.

Eva Neveling

FAKTA. Ellagårds Tennisklubb är områdets största 
förening.
• 550 medlemmar , varav 300 juniorer.
• 230 ungdomar i tennisskola, 80 vuxna i     
   tenniskurser. 
• 44 abonnemang (hyra av banor).
• Omsättning 1,8 miljoner kr.
• Medlemsavgift: junior 190, senior 370, 
   familj 870.
• Hemsida: www.etk-tennis.nu

Tänk ändå hur varmt det var i somras och 
hur lite det regnade. Ändå blev det en hel del 
mygg att slåss med. Ja, och så var det fäs-
tingarna! Det måste ha varit en rekordsom-
mar för fästingar. Vi plockade massor från 
Maja, vår hund, och några då och då från 
oss själva. 

Och herre gud vad det har regnat nu under 
hösten – det tar ju aldrig slut. Ellagårdsträ-
den kommer att växa sig ännu högre och 
bredare så att vi får ännu mera löv att kratta 
upp nästa höst. 

Hur ska vintern bli? Isande kall och med 
massor med snö!? Javisst, det kommer natur-
ligtvis att fortsätta så att man har någonting 
att klaga på. Det skulle vara mopederna då. 
De bullrar och körs för fort och en del pas-
sagerare har ju inte ens hjälm på sig. 

Ja, det är lätt att ställa sig frågan vad som 
är bra i vårt villaområde. Jag brukar gå runt 
och spana (på chefsredaktörens uppdrag) 
och ärligt talat så finns det så fantastiskt 
mycket gott och bra; trevliga människor, 
välvårdade hus, intensivt renoverande, härlig 
atmosfär och höga priser på sålda hus. 

Nej, vintern blir nog julkortsmysig och 
minnesvärd. God fortsättning på resten av 
året önskar spanaren

Johan Taube

Spanaren ...

Skolbarnspromenader även i Rom
Även i Rom diskuteras nyttan av att promenera till 
skolan i stället för att bli skjutsad. Redaktören hit-
tade den här skylten inte långt från Forum Romanum. 
Scuolabus a piedi betyder förstås ’skolbuss till fots’.  
Vid den här skylten samlas barnen på morgonen för  
föräldraledd promenad till skolan. Kanske något att 
ta efter här i Ellagård? 

Eva Neveling



Det naturliga valet för oss i Ellagård!

Öppet 9 – 22 
alla dagar

Vi frågade Ellagårdsbladets ex-
pert i fastighetsaffärer Tomas 
Österman, Norrortsmäklarna, 
som under åren sålt ett hund-
ratal Ellagårdshus, vilka de 
vanligaste frågorna är när man 
ska sälja sitt hus.
1. Vad bör man tänka på utöver 
normalt underhåll av våra fast-
igheter?
2. Vilket pris kan man få?

Med tanke på husens ålder 
och byggsätt finns det konstruk-
tioner som fastighetsägarna bör 
uppmärksamma. Det gäller framför allt vin-
darna och bottenplattan. Båda har en sådan 
konstruktion att man riskerar fuktskador på 
grund av bristande ventilation (vinden) och 
mögel (grunden).

– Grunden är ett speciellt kapitel. Oftast 
ligger golvreglarna fastspikade i bottenplat-
tan direkt mot betongen.  Detta kan leda till 
problem, men Ellagårdshusen har klarat sig 

Något att tänka på när du underhåller ditt hus 
– Det är egentligen inte något 

farligt, man bör se till att det inte 
finns någon tillväxt. Ett enkelt 
sätt att kontrollera det är att köpa 
några  decimeterlånga ribbor och 
spika fast dessa i råspånten på 
vinden. Då ser du lätt eventuell 
förändring. 

Många passar dessutom på 
att förbättra ventilationen vid 
omläggning av yttertaken. Man 
kan även förbättra ventilationen 
i rummen omedelbart under vin-
den genom passiv ventilation.

Prisutvecklingen behandlar dagstid-
ningarna så bra att en specifik Ellagårds-
prognos känns lite överflödig, men Tomas 
Österman vill ändå peka på betydelsen av 
att man räknar med högre räntor. 

– Det kan innebära sjunkande priser 
även i Ellagård som hittills visat sig ha 
stabila huspriser.

C-H Segerfeldt

I mitten av november inleds röjningen av 
naturparkerna i Ellagård.
   – Målet är att sköta naturmarken så 
att vi skapar en biologisk mångfald och 
släpper in ljus där växtligheten blivit för 
tät, förklarar Cecilia Lundin, ansvarig för 
kommunens naturparksskötsel. När vi rö-
jer träd och sly är det för att gynna annan 
växtlighet och för att skapa en varierad 
naturmiljö som är trevlig för människor 
att vistas i.

Arbetet kommer framför allt att ske intill 
husen och i skogsremsorna intill bebyggelsen. 
Gallrat skogsmaterial, grövre ris och träd-
delar kommer att samlas ihop på ett par av 
de brandgator som finns i området, till ex-
empel i närheten av Giggen. 

Där kommer en flismaskin att ”tugga” det 
röjda materialet som sedan ska användas 
som biobränsle.

Cecilia Lundin berättar att det här är att 
nytt sätta att arbeta i kommunen och hon 
kan idag inte säga exakt hur lång tid arbetet 
kommer att ta. 

Läs mer om naturparksarbetet i kommu-
nen på www.taby.se under rubriken Park 
och natur.

Eva Neveling

Nu röjs det bland buskar och träd

bra för att man har ordentligt med grus under 
en ovanligt tjock bottenplatta.

Om vindarna saknar diffusionsspärr och 
om ventilationen inte är tillräcklig kan detta 
leda till tillväxt av svartmögel på undertak 
och reglar.

Vindar och bottenplattor är riskkonstruk-
tioner i Ellagårdshusen och kräver extra 
uppmärksamhet.

FAKTA. Täby har som mål att bevara ”Halva 
Täby grönt”, såväl nu som i framtiden. Inom 
hela Täby förgrenar sig ett nät med små till 
större skogsbeklädda områden. De utgör 
viktiga livsmiljöer för växter och djur samt 
möjliggör för allmänheten att röra sig i en 
varierad och mångsidig natur. 
   Dessa naturparker täcker en yta av 540 

hektar och har delats in i fem  övergri-
pande områden: Västra Täby, Södra Täby, 
Norra Täby, Östra Täby och Centrala 
Täby. 
   Varje delområde sköts från november 
till och med april, enligt en 5-årsplan och 
utifrån riktlinjerna i naturparksplanen.


