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Omslagsbild: Röjning i skogen ovanför 
Skiftesvägen. (Foto C-H Segerfeldt)

Äntligen en riktig vinter! Alla de gröna 
vintrar då åtminstone jag trott att den glo-
bala uppvärmningen slutgiltigt tagit makten 
över snön. Nu fick vi chansen att bygga 

snögubbar, åka 
skidor och åka 
pulka igen. Själv 
har jag tillbringat 
en hel del tid i 
skidspåren vid En-
sta och Skavlöten 
där det finns fina 
spår i alla läng-
der. 

Tack vare den 
fiffiga webbsidan 
www.skidspår.se 
kan man ta del av 
andras rapporter 

om spårstatus innan man sticker ut. Vår 
egen websida www.ellagard.nu som sköts 
av Stefan Söderholm har också blivit upp-
daterad.

Efter diverse rapporter i media om takras 
på grund av den tunga snön skottade jag 
taket på mitt eget hus. Jag tror inte att det 
var någon fara, men man vet ju aldrig. När 
det så småningom kommer töväder och 
kanske regn så kommer det att bli mycket 
tungt uppe på taken. Särskilt de plattare 
garagetaken bör kontrolleras. Det kan vara 
flera ton som ligger där. Jag noterade också 

Dags att betala medlemsavgiften för 2010 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 blygsamma summan 200 kr per 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 valborgs- och midsommarfirande för hela      
   familjen, djungelfestival för barnen och pub för de vuxna,
• kontinuerlig information i Ellagårdsbladet och på hemsidan www.ellagard.nu,
• gratis låna bord, stolar, glas och porslin till dina privata fester. För bokning ring 
   tel 792 36 94 eller mejla till anders.carell@bredband.net,
• medlemsmatrikel på nätet med namn och adress till alla dina trevliga grannar,
• rabatter på företag i Ellagårdsområdet och dess närhet,
• medlemskap i en förening där bara fantasin sätter gränser för vad som kan åstadkommas.
Betala 200 kr till plusgiro 41 28 42-7 senast 1 maj 2010!
Glöm inte att ange: • namn på samtliga familjemedlemmar,• gatuadress, • telefonnummer 
• mejladress.

Betalar Du via internetbank, där alla uppgifter inte ryms i formuläret, mejla dina uppgifter 
till christina.carlson@camedi.se, som är matrikelansvarig.

Dags för medlemsavgiften

att det låg en rejäl iskaka uppe på takku-
pornas plåttak. Antagligen har snön smält 
och fryst på igen. Det är ju inte så mycket 
isolering därunder. 

Det fick mig att fundera över takkupans 
konstruktion och risken för att det läcker in 
vatten där, något som även andra noterat. 
Det blir ytterligare en sak att kontrollera när 
våren kommer. Kanske saken tas upp på den 
Reparations-, om- och tillbyggnadskväll som 
vi planerar i mars. 

Förra året bjöd vi in ett antal hantverkare 
med vana från Ellagårdshus: värmepumps-
experten Jan-Erik Nowacki från bransch-
föreningen Svep samt Täby färg och Beijer 
bygg i Sollentuna. 

60 personer kom till Ellagårdsskolan och 
lyssnade och fick chans att diskutera olika 
byggprojekt. Vi kommer att göra om detta i 
mitten av mars och hoppas på lika stor upp-
slutning i år. Håll utkik efter mer info!

I mars kommer vi också att hålla årsmötet 
där vi också hoppas på stor uppslutning. Vad 
vill vi Ellagårdsbor ha byalaget till? Hur 
kan vi alla bidra? Det krävs inte mycket: 
att vakta valborgselden en timme, att gräva 
upp lite aska dagen efter, att tipsa om bra 
hantverkare till ROT-kvällen, att hjälpa till 
med att resa midsommarstången eller rent 
av föreslå en ny aktivitet. 

Mer krävs inte för att få Ellagård att bli 
en ännu lite bättre plats att bo på.

Fredrik Lagergren

Missa inte vårens
aktiviteter i Ellagård
Håll utkik på hemsidan

Fredrik Lagergren, 
ordförande i Byalaget
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Under flera månader har röjningen och 
gallringen pågått i Ellagårds olika skogs-
områden. Under april avslutas arbetet och 
skogsmaskinerna kommer att ställas un-
dan för ett halvår. Skogsåtgärderna pågår 
endast under perioden november-april för 
att inte störa djur- och fågelliv.

– Tätortsnära skogar måste skötas för att 
träden ska få utrymme, säger Cecilia Lundin, 
jägmästare och skogsansvarig inom Täby 
kommun. Sköter vi inte skogarna så att 
träden får ljus, näring och vatten kommer 
skogen att gallra sig själv och då får vi inte 
den artrikedom vi eftersträvar. En kontrol-
lerad gallring bland träden skapar också 
säkerhet i skogen.

Flisen efter röjnings- och gallringsåtgär-
derna blir sedan till biobränsle.

Cecilia Lundin brinner för de tätortsnära 
skogarna som är så viktiga för människors 
rekreation och förströelse.

Den biologiska mångfalden i skogen är 
viktig. Det innebär att det också måste fin-
nas död ved för alla de småkryp som har sin 
livsmiljö just i död ved.

– Därför har vi till exempel sparat en stor 
tallhögstubbe, som naturen själv skapat, vid 
Lievägen. Död ved är en bristvara idag och 
många arter av insekter, som exempelvis 
skalbaggar klarar sig inte utan tillgång på 
död ved.

Fruktlunden invid Ellagårdsvägens södra 
ände och enbacken intill Dalvägen är andra 
Ellagårdsspecifika delar som har ett stort vär-
de och som ska sparas för framtiden. Dessa 
två områden ingår i den nya landskapspla-
nen, som togs fram 2009, med syfte att sköta 
och vårda de trädbeklädda hagmarkerna och 
ängarna inom och utom tätorten.

Skogsgallringen i Ellagård avslutad

Kommunen har en femårsplan och nästa 
röjnings- och gallringsområde blir södra 
Täby, det vill säga inom naturparkerna kring 
Roslags-Näsby och Näsbypark.

Målet är att skapa trivsamma variations-
rika skogar (naturparker) med olika sorters 
träd och buskar. I det sammanhanget näm-
ner Cecilia Lundin sly, som många anser 
alltid ska röjas. 

– Vi måste ibland värna om sly. Sly är 
också träd. Där finns morgondagens stora 
träd som på ett naturligt sätt tar över när 
gamla träd dör. Skogen bör ha träd i alla 
åldrar och med många olika sorter – det 
ger variation!

Många kommuninnevånare hör av sig 

till Cecilia Lundin och ofta handlar det om 
att man vill ha träd fällda intill det egna 
huset.

– Vi måste se till helheten och kan inte 
alltid rycka ut och fälla träd för att det ska 
passa den enskilde. För mig gäller det att 
skapa förståelse för naturparksplanen som 
vi har inom kommunen. 

Text och foto: 
Eva Neveling

FOTNOT. För mer information om natur-
parksplanen och den nya landskapsplanen, 
se www.taby.se På hemsidan kommer en 
populärversion av landskapsplanen att fin-
nas senare i vår.

Att använda häst i skogsröjning är en mer skonsam metod, men tar längre tid. I vinter 
har den här irländska cobben dragit stockar i snön.

DANEBY GLAS AB 
Etabl. 1945 

 

Fönsterrenoveringar 
Designglas till kök & vägg 

Inramningar av tavlor 
Byte av vindrutor på bilar 

Speglar till badrum och ramar 
 

Arholmav. 2 / Enebybergsv.  23 
 

             Tfn 08-758 09 42 

    
 

 



4 Ny hemsida – www.ellagard.nu

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. Väl-

Bäst på Ellagård!

När vintern är långvarig och kall visar det 
sig att många takkupor i Ellagård får en 
isbildning. Går du runt lite i Ellagård så 
ser du att många har samma problem. 

– Detta var sannolikt ett konstruktionsfel 
eller tankemiss. Man var inte lika noga eller 
man ska kanske säga insatt i problematiken 
att utföra en isolerad vägg/tak i slutet av 
50-talet som man är idag, säger Ellagårds-
bon Nils-Gustav Svensson, byggnadsingen-
jör med 35 års erfarenhet av villabyggen och 
renovering av gamla trähus.

Felkonstruktion

Kuporna har en 100 mm isolering enligt en 
ritning från 1960 som Täby kommun har i 
sitt arkiv. Yttertaket består av rå spont + papp 
+ plåt, undertaket av råspont + gips. Nils-
Gustav var med när grannen rev sina kupor 
inifrån. Där saknades diffusionstät plastfo-
lie mot rummet och icke diffusionstät papp 
på isoleringens ovansida. 

Det var väldigt fuktigt på isoleringens 
ovansida och även råsponten var fuktig. 

Om det saknas en diffusionsspärr tränger 
varm fuktig luft med ca 50 procents relativ 
fuktighet genom isoleringen. Daggpunkten 
d.v.s där varm fuktig luft träffar kall luft 
från taket bildas kondens, i detta fall på 
isoleringens ovansida. Den varma luften 
träffar därefter yttertaket på kupan varvid 
isbildning sker på kupans ovansida.

– Om du har isbildning på takkuporna 
bör du åtgärda detta, säger Nils-Gustav 
Svensson.

Byt även Fönstren

Eftersom även fönstren ruttnar kan det vara 

Ser din takkupa ut så här?
Då är det hög tid att renovera

Detta är en 
larmsignal om att 
allt inte står rätt 
till. Har du is på 
din takkupa finns 
kondens, säkert 
också anfrätta 
bjälkar och spånt. 
Dags att renovera.
(Foto Nils-Gustav 
Svensson).

lämpligt att byta dessa i samband med reno-
veringen. Det går att beställa exakt lika 
fönster med samma mått och med isolerglas 
till rimligt pris. 

Grundprincipen för att renovera en kupa 
är att bygga ner de befintliga kupornas 
takbalkar med en 45x45 mm regel, öka 
isolertjockleken till 150 mm, montera en 
plastfolie mot insidan, isolera med takiso-
lering (ej diffusionstät papp på ovansida). 
Det ger en ca 50 mm luftspalt mellan tak 
och isolering. 

Ventilera kuporna med ett 250x50 ven-
tilationsgaller på kupans framsida direkt 
under kupans taksprång mellan isolering 
och undertak samt på kupans gavlar. I vissa 
fall får man byta råspont som är rutten. 
Innan man bygger igen kuporna låter man 
kuporna torka ut.

För att vara helt på den säkra sidan bör 

man montera en trp-20 profilerad takplåt 
på den befintliga kupans tak, med ca 10 mm 
distanser för luftning.  Dessutom måste man 
kontrollera utsidan på kupan (på sommaren) 
så att det inte finns några hål där vatten kan 
tränga in. 

renovera iniFrån

Den billigaste åtgärden är att renovera en 
kupa inifrån enligt dagens normer. De be-
fintliga gamla kuporna är tekniskt väl ut-
förda, (alltid dubbelfalsade). 

Idag använder man mer tätmassa, som 
stelnar på sikt och kan förorsaka läckage. 

De befintliga kuporna behöver kanske 
bara en smärre renovering runt fönster mm 
och en målningsbehandling.

Du får gärna kontakta Nils-Gustav för 
att få råd. Mejla ng@consulting.se eller ring 
0708-463335.

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 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

       ”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 

I december gjordes en renovering av 
spillvattenledningen på Klövjevägen på en 
sträcka av knappt hundra meter utanför 
Giggen. Arbetet ingår i den kontinuerliga 
översynen av kommunens ledningsnät.

– Ledningsnätet i kommunen är bra, säger 
Björn Widman, kommunens VA-chef. Vi 
genomför regelbundna kontroller och byter 
ut eller renoverar ledningar där så behövs. 
Jämfört med flera av våra större kommuner 
i landet har Täby ett väl fungerande led-
ningsnät.

Nya spillvattenledningar håller enligt 

Läget är gott
i Ellagårds ledningsnät

Björn Widman i ungeför 100 år och för-
nyelsetakten i Täby ligger på knappt 100 
år. Många storstadskommuner förnyar i 
betydligt lägre takt.

Redan i slutet av 70-talet startade de 
fortlöpande renoveringarna. Efter en all-
varlig läcka som orsakade översvämning på 
motorvägen insåg de ansvariga att det var 
bättre att renovera regelbundet än att vänta 
på en ny olyckshändelse. 

Renoveringsbehoven kartläggs dels genom 
egna undersökningar med TV-kamera och dels 
genom driftstörningar. Enstaka stopp åtgärdas 
med genomspolning men händer det fler gånger 

på samma plats är det dags för åtgärder.
Det vanliga sättet i Täby är att förnya 

ledningsnätet genom så kallad schaktfri 
renovering, där man går in med nya plaströr 
i de befintliga ledningarna. En annan metod 
är ”strumpinfodring”, där man för in en 
strumpa av polyestermaterial som sedan 
härdas, även detta i den befintliga ledningen. 
Vid behov av större ledningsdimension kan 
man spräcka upp den gamla ledningen, och 
därefter föra in en ny ledning.

Renoveringarna genomförs i kommunens 
egen regi för mindre arbeten medan större 
läggs ut på entreprenad. Cirka 20 miljoner 
läggs årligen på underhåll av kommunens 
ledningsnät.

För Ellagård planeras inga nya VA-arbeten 
om inte något oförutsett inträffar.

– Vi fortsätter vår regelbundna översyn 
men hittills har ingen skada rapporterats för 
Ellagård, avslutar Björn Widman.

Text och foto: 
Eva Neveling

Klövjevägen fick spillvattenledningen renoverad före jul och på Giggens förskola tyckte 
barnen det var spännande med den stora grävaren. 

Kalendarium
Mars
Rotkväll planeras
(håll utkik på hemsidan)
23 mars
Årsmöte i Giggen kl 19.00
30 april
Valborgsmässofirande på Ellavallen
25 juni
Midsommarfirande på Midsom-
marängen
19 september
Djungelfestival för alla barn
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Det naturliga valet för oss i Ellagård!

Öppet 9 – 22 
alla dagar

Familjen Campenfeldt, Pierre och Karina 
med döttrarna Isabel, 5, och Emilie, 3, flyt-
tade in på Klövjevägen 32 i slutet av januari. 
Just nu renoverar de för fullt både på över-
våningen och i garaget. 

Kanske får vi återkomma och titta på re-

Pierre och Karina 
Campenfeldt med 
döttrarna Isabel 
och Emilie är 
nyinflyttade på 
Klövjevägen.

Från Mora 
till Ellagård

sultatet litet längre fram i Ellagårdsbladet.
Familjen flyttade från Mora för två år se-

dan och började i hyrt hus i västra Ellagård. 
Ganska snart bestämde de sig för att bli kvar 
i området. När huset på Klövjevägen var till 
salu slog de till. Flickorna går på dagis i Vall-

pojken som inte ligger alltför långt bort.
– Husen är funktionella och omgivningen 

trivs vi redan med, säger Pierre, som ännu 
inte hunnit se så mycket av miljön runt om-
kring Klövjevägen.

Eva Neveling

Nya grannar
Rotefogdar! Hör av er och berätta 

om era Nya Grannar!

Ellagårds hemsida har fått en ny 
layout – det har du väl inte missat? 
Stefan Söderholm är webbmaster 
och står för den nya utformningen. 
– Min förhoppning är att det nu ska vara lite 
lättare att hitta i den nya hemsidan. Och har 
du svårt att hitta, så kan du alltid använda 
funktionen ”Sök” på första sidan, förklarar 
Stefan.

Stefan vill gärna tipsa om anslagstavlan 
också.

– Här kan du sätta in dina egna annonser 
under köp, sälj, efterlys, byt och upphittat. Det 
finns även möjligheter att diskutera ämnen 
som rör vårt boende. Det är ett forum som jag 
hoppas att fler Ellagårdsbor ska utnyttja.

Allt fler besöker
Ellagårds hemsida

För att läsa på anslagstavlan krävs ingen 
inloggning, bara om du vill skriva in något. 
Klicka på fliken ”Anslagstavla”, så finner du 
mer information kring anslagstavlan. 

Bilder från Ellagårds aktiviteter och om-
givningar tar Stefan också gärna emot.

– Jag kan kanske inte ta in allt eftersom 
utrymmet är begränsat, men visst vore det 
roligt att kunna uppdatera hemsidan med 
ständigt aktuella bilder från våra byalags-
aktiviteter.

Med de här nyheterna hoppas Byalaget 
och Stefan att få fler att utnyttja hemsidan. 
Adressen har du väl inte missat – www.
ellagard.nu.

Eva Neveling

FOTNOT 
29 besök i 
veckan har 
Ellagårds 
webbplats. 
Efter att 
ha legat 
runt 1000 
besök om 
året se-
dan 2005, 
hände något förra året. 1619 besök blev det 
i fjol och det verkar som trenden håller i sig. 
Måndagar är den vanligaste besöksdagen. 
Då sker nära en femtedel av veckobesöken, 
medan det sedan stadigt minskar ju längre 
veckan lider.

Vi utför plantering, stenläggning, 
underhåll, gräsklippning, beskärning, 
snöskottning, sandning, sandsopning.

Många av våra tjänster medger skatteavdrag för 
hushållsnära tjänster – kontakta oss!

tel 08-758 80 85
mobil 0708-88 65 08, 0708-29 69 18

bokdal@telia.com
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Sista Ordet

Nätet är en källa till ständigt nya 
upptäckter. När jag letar efter en 
kon takt på Eniro upptäcker jag att deras 
kartor fått en ny design med många nya 
uppgifter. Tänk så lätt det är att inte 
bara hitta telefonnummer utan även se 
exakt var personerna man söker bor.

Jag letar efter en kontakt i Ellagård 
och ser till min förtjusning hur exakt 
gatorna sträcker sig över skärmen. Jag 
har alltid blandat ihop Mantalsvägen 
och Arrendevägen – fråga mig inte var-
för. På nätet syns de nu glasklart förstås 
och jag lär mig ytterligare något om vårt 
område.

Men så blir jag fundersam. På Eniro.
se kan man inte bara se privatnummer 
utan även företagsnummer. 

Visste ni att det finns massor av före-
tag i Ellagård? Registrerade aktiebolag, 
enskilda firmor och handelsbolag. 

Bakom dessa röd- och gulmålade fasa-
der tycks oväntat många entreprenörer 
dölja sig. 

På Allmogenvägen finns, enligt Eniro.se, 
8 bolag, på Skiftesvägen 23, Klövjevägen 
8, Arrendevägen 12, Lövängsvägen 22, 
Hagvägen 6, Mantalsvägen 14 och Ladu-
gårdsvägen 7.

Visst, visst - jag förstår att alla dessa 
inte sitter där vid köksbordet och driver 
sin verksamhet. Många har väl någon 
anledning att ha firman registrerad på 
hemadressen, men bedriver sin verksamhet 
på annan plats. 

Ändå blir jag nyfiken. På alla dessa fö-
retagare som enligt politikerna är de som 
ska skapa jobben i landet.

Varför är ni så anonyma?
Under förra året efterlyste Ellagårdsbla-

det egna företagare som ville presentera 
sin verksamhet i bladet. Tre kvinnor tog 

kontakt och berätttade om  sina företag. 
Någon trodde att de betalat för att få 

vara med, men så var det förstås inte.
Någon rusning har det alltså inte 

varit bland Ellagårds alla företagare. 
Kanske är Ellagårdsborna inte rätt 

målgrupp för 
din verksamhet, 
inget att försöka 
marknadsföra sig 
mot. 

Men visst vore 
det roligt att få 
veta vad alla 
dessa företagare 
jobbar med. 

Än är det inte 
försent. Du som vill berätta om ditt 
företag får gärna höra av dig. 

Eva Neveling

Doldisarna i våra kvarter 

Insändare
Satsa på fler väghinder
Många gator är breda i Ellagård men trot-
toarer saknas på de flesta håll. Det lär knap-
past bli fler nu efter 50 år. Varför inte satsa 
på väghinder? Utanför vårt hus på Skiftesvä-
gen finns det väghinder vid övergångssstäl-
let och det är effektivt. Vi boende märker 
hur bilarna saktar ner både för att släppa 
förbi folk, men också för att det är trångt för 
två bilar att mötas.

Fler väghinder skulle vara en bra lösnng 
för att få ner farten på vägarna i området.

Daniela Perra

Rotefogdar läste jag om i förra numret av 
Ellagårdsbladet. Själva är vi nyinflyttade se-
dan något år, men någon rotefogde har ald-
rig dykt upp hos oss. Erkänner att vi själva 
inte hunnit vara så aktiva som nyinflyttade 
(med småbarn och heltidsjobb). 
  Om det finns ett system med utvalda per-
soner som ska hälsa nya välkomna så borde 
väl initiativet ligga hos dem? Speciellt som 
de tydligen också belönas med en finare 
middag. 

”Nyinflyttad”

Vad är en rotefogde?
Välkommen 
till årsmöte
den 23 mars
i Giggen 
Årsmöte i Ellagårds byalag äger rum 
tisdagen den 23 mars kl 1900 i Giggen. 

Vid årsmötet får du vet hur Byalagssty-
relsen hanterat ekonomin under det gångna 
året. Vi väljer också  nya styrelseledamöter 
och revisorer, beslutar om medlemsavgiften 
2011 och diskuterar frågor som är aktuella 
för Ellagård. 

Om du har något förslag, önskemål 
eller fråga som du vill att styrelsen ska 
behandla före årsmötet så vill vi gärna att 
du mejlar till styrelseordföranden Fredrik 
Lagergren, fredrik.lagergren@diffindo.se 
senast 14 mars. 

Styrelsen  hinner då förbereda din fråga 
eller ditt förslag på styrelsemötet den 15 
mars.

Styrelsen

En liten notis om rapportering och 
kontroll av köldmedel härom veckan på 
”kommunsidan” i Mitt i Täby har möjli-
gen oroat en del. Man skulle anmäla om 
man hade mer än 3 kg hemma. 

Att med hjälp av bruksanvisningar till 
kylar, frysar eller värmepump få uppgift 
om mängden gick dock inte – i alla fall inte 
i vårt fall.

Köldmedel något 
att kontrollera?

Efter kontakt med kommunen fick jag 
svaret att om man bor i en normalvilla med 
normalutrustning kommer man inte upp i 
några 3 kg.

Ingen anledning till oro alltså.
Leif Söderström
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I en stort uppslagen artikel i Expressen 
redovisades nyligen alla de 61 mäklare 
som varnats under det gångna året. Det 
var mycket fiffel som redovisades, men 
inga namn, vare sig på mäklare eller på 
deras företag. En handfull hade förlorat 
sin mäklarlicens. 

– Självklart ska sådant här redovisas, men 
genom att man inte talar om namn, är ju alla 
utpekade trots att det handlar om en pro-
mille av alla mäklare.

Ellagårdsbladets fastighetsexpert, Tomas 
Österman, reagerar med indignation över 
den tresidiga artikeln som åter sätter fokus 

Efter kvällspressens larmartikel

– Du måste kontrollera 
mäklaren du vill anlita!

på landets mäklarkår.
– Du kan ta vilken bransch eller yrkeskår 

som helst och du kommer att hitta några 
avvikare.

Att Tomas Österman inte känner igen sig 
i kvällstidningens beskrivning av mäklarna 
är kanske inte överraskande.

– En förklaring kan vara att det blivit en 
överetablering. Mäklarlönen är till hundra 
procent provisionsbaserad och det kostar 
ingenting att anställa. 

– Det är lockande under högkonjunktur, 
men när det blir kris är det alltför många 
som ska dela på en minskande kaka.

Bara i Täby finns det drygt 50 mäklare.

– De unga som nu etablerar sig har fått 
det svårt och många hoppar av. 

Tomas Österman tycker att den som 
anlitar en mäklare borde kolla upp lite mer 
vem man anlitar.

– En husaffär är för de flesta den största 
affär man gör i livet. Jag är förvånad över hur 
många det är som vet så lite om den mäklare 
man engagerar, säger Tomas Öster man och 
ger några handfast råd till alla som står inför 
en husförsäljning:

• Kontrollera med fastighetsägarnämn- 
      den om mäklaren är varnad.

• Kontrollera mäklarens bakgrund.  
      Lyssna med grannar och vänner.

• Låt mäklaren redovisa sina 3-4 se- 
       naste sålda hus. Vilken erfarenhet har  
       mäklaren av hus i ditt område?

• Ta in referenser från banker och låne 
       institut.

C-H Segerfeldt

Snön ligger tung på taken i Ellagård. Efter 
nästan tre månaders intensivt vinterväder 
är vi många som är oroliga hur våra tak 
mår. Vad gör de som inte orkar ta sig upp 
på taken och skotta själva?

Att det här är en aktuell fråga inser man lätt 
efter litet surfande på nätet. Otaliga notiser 

Tungt på taken
talar om takras, ihjälklämda kaniner och 
krossade smågrisar. Takrasen är fler än på 
25 år. Och på Boverket talar man om att det 
kan leda till ny handledning för kommuner, 
byggherrar och fastighetsägare.

– Jag har bott här sedan 1964 och aldrig 
varit med om något liknande, säger Barbro 
Rönnow på Ladugårdsvägen. Min son påstår 

att han var uppe och skottade taket någon 
gång i slutet på 70-talet, men annars har vi 
aldrig behövt ta till snöskottning annat än 
på marken.

Men nu var det alltså dags. Barbro fick 
kontakt med Bokdals Trädgårdsanlägg-
ningar i Skarpäng för att få hjälp. Två killar 
klättrade upp på taket, där snön låg meter-
djup och packad mot ena gaveln. Drygt två 
timmar jobbade de på det tak som förbinder 
husen.

– Vi har fullt upp att göra nu men försö-
ker förstås hjälpa till så fort vi hinner, säger 
Camilla Bokdal. Det är nog klokt att inte 
försöka gå upp på taket när man kommit 
litet upp i åren. Det här kan våra killar.

Bokdals röjer snö på vintern men ägnar sig 
annars åt att anlägga trädgårdar, plantering, 
underhåll och sommarskötsel.

Kanske är det fler än Barbro som behöver 
se över sina tak nu när dagstemperaturen 
stiger och snön blir tyngre.

Text och foto: 
Eva NevelingAnders Pettersson och Byron Jackson från Bokdals tog hand om den packade snön på 

Barbro Rönnows tak på Ladugårdsvägen. 

Vi behöver fler frivilliga till våra aktiviteter 
i Ellagård.  Vid Valborg, midsommar, Djung-
elfestivaler och pubaftnar behövs fler som 
hjälper till. 

Om vi är många blir det inte så mycket 
arbete för var och en. Och glöm inte att det 
roligt att jobba tillsammans!

Anna Hamilton
anna.hamilton@edab.kth.se

Volontärer sökes


