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Låt oss värna om unika Ellagård
Valborg har just passerat och vi är på god
väg mot midsommar. Två speciella
högtider i Ellagård som vi kan vara
särskilt stolta över. Tack vare ett starkt
lag, ett byalag, kan vi arrangera två stora
evenemang och flera mindre varje år.
Det verkar som att det är få andra
områden i Täby
som fortfarande
har en sådan
”bygemenskap”
kvar.
När jag stod
och vaktade
majbrasan i
väntan på kvällen kom det
fram en person
från Enebyberg
som undrade
Fredrik Lagergren,
vilken idrottsordförande,
Ellagårds byalag
förening det var
som arrangerade.
När jag svarade att det var Ellagårds
byalag så såg han bara undrande ut och
konstaterade att något sådant inte fanns
i Enebyberg. Dessutom så hade man lagt
konstgräs på eldningsplatsen så nu var det
slut på valborgsfirandet där.
Tydligen blir det färre och färre platser
där man firar in våren med Valborgsbrasa
och vårsånger i Täby. Allt fler av gemensamma aktiviteter och arrangemang tas
över av kommunen eller försvinner.
Det är en av anledningarna till att jag

engagerade mig i byalaget från början.
Varför skall man bara överlåta ansvar och
initiativ att utveckla den plats där man bor
till politiker och byråkrater i kommunen?
Eller varför skall man begränsa sitt
engagemang till det som omsluts av det
egna staketet?
Under förberedelserna till Valborg kom
Olle Malm förbi med lite ris att lägga
på brasan. Olle är en eldsjäl i byalagets
historia och han berättade om hur han och
de andra i byalaget då lyckades få till både
hockeyrink, elljusspår och bastu eftersom
kommunen på den tiden inte hade resurser
till sådant. Sedan har ju tennisbanor m. m.
kommit till.
Idag är det nära nog inga idrotts- eller
fritidsintressen som kommer till utan kommunens inblandning – på både gott och
ont.
Låt oss värna om gemenskapen i Ellagård. Den är nog en av orsakerna till att
vårt område är ett av de mest attraktiva i
kommunen – åtminstone om man jämför
med liknande radhus- och kedjehusområden.
Tillsammans skapar vi något speciellt.
I skrivande stund har solen just gått ned
och en helg som bjöd på riktig sommarvärme har passerat. En liten försmak av
sommaren som lockade ut många för att
rensa ogräs och förbereda trädgården för
sommaren. En och annan gräsklippare
kom nog också fram.
Snart hägrar en lång och skön sommar!
Fredrik Lagergren

Öppet 9 – 22
alla dagar

Ännu större sortiment i helt ombyggd butik!
Nu också uttagsautomat för kontanter!
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Årsmötet 2010

Färre medlemmar gav underskott
Årsmötet i slutet av mars samlade inga
stora mängder Ellagårdsbor, men en
trogen skara fanns ändå på plats i Gig
gen. Dagordningen innehöll inte några
omskakande nyheter. Fredrik Lagergren,
ordförande i Byalaget, kunde konstatera
att verksamheten fungerat bra under 2009
men att budgeten överskridits.
– Främsta förklaringen till det ekonomiska
underskottet är att vi fick färre medlemmar
2009 än vi budgeterat med, förklarade Fredrik. Det kan ha att göra med att femtioårsfesten lockade 2008 och att vi då också genomförde fler rekryteringsinsatser.
Styrelsen utgick ifrån att antalet medlemmar skulle förbli på samma nivå även 2009,
men så blev det inte. Medlemsantalet sjönk
istället till samma nivå som 2007. I övrigt
blev kostnaderna för skiftesmiddagen högre
än budget, men det kompenserades delvis av
annat som blev lägre än budget.
Årsmötet enades om att behålla medlemsavgiften, 200 kr, även under 2011. Däremot
kunde man inte enas om hur man ska öka
antalet medlemmar eller påminna de medlemmar som glömt att betala. Här finns plats
för initiativ från styrelsen.
Ellastatyn blir kvar
Flyttningen av Ellastatyn vid Giggen har
visat sig vara en knepig fråga. Kommunen
åtar sig att flytta statyn men vill skjuta på
uppdraget några
år.
2011-2012 kan
det möjligen bli aktuellt när den kommunala parköversynen har Ellagård
på programmet.
– Kommunen har
också sagt sig vara
intresserad av att få
Ellastatyn donerad
av Byalaget, men
där har jag satt
stopp, sa Fredrik.
Ellastatyn blir kvar
Statyn är alldeles
intill Giggen på
för
värdefull för att
Klövjevägen tills
vi
bara
ska skänka
vidare.
bort den.
Återinföra städdagar?
Byalagets revisor Lars Håkansson efterlyste
städdagar för området.

– Förr i världen samlades rotarna för att
hålla snyggt i sina kvarter. Även om vi bor på
kommunal mark så är väl de flesta medvetna
om att det skulle bli bättre om vi själva tog
ett större ansvar.
Saken diskuterades en stund, men det var
ingen som trodde det var möjligt att återgå
till den tidigare ordningen. Tidsbrist är nog
den största anledningen till det klena intresset för städdagar.
Trafikkommittén har haft några så kallade dialogmöten med kommunen, där
flera olika förslag varit uppe till diskussion:
belysning av gångvägen intill Ellavallen, refuger på Turebergsvägen och vid korsningen
Ellagårdsvägen/Lövängsvägen/Klövjevägen
(finns nu på plats).
Trafikkommittén har pekat på fler farliga
vägavsnitt, speciellt när det gäller barnens
skolväg, men inte fått gehör för sina förslag.
I det sammanhanget togs frågan om bilskjuts
till skolan åter upp.
– Alla föräldrar som kör ända fram till
skolan på mornarna är nog den största
trafikfaran på barnens skolväg, sa någon
irriterat i församlingen.
Ett nytt förslag inom avdelningen nöjen
kom Anders Carell med: en pubkväll på
restaurang Madonna på Stockholmsvägen
i höst med delvis subventionerade priser.
Styrelsen arbetar vidare med förslaget.
Text och foto:
Eva Neveling

– Jag hoppas
lära känna
fler i Ellagård och att
få möjlighet
att påverka
utvecklingen
av området,
säger Peter
Welzien,
som blir ny
kassör.

Stina Ramberg Dahl,
ny i styrelsen

Joakim de
Man Lapidoth, ny
suppleant i
styrelsen

”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
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Fibernät – vägen till snabbare och billigare datatrafik?
– Det är alltid lite segt i början i varje
kommun. Vi ser samma mönster i Ellagård
som i alla andra områden vi har grävt ner
fiberkabel.
– En tredjedel nappar direkt, medan mer
parten hoppar på när de märker att det
sker något samt har fått mer information
av oss eller någon granne som är insatt.
Johan Sundberg, Svensk infrastrukturs
ansvarige person för utbyggnaden i Täby
kommun, vilket är den part som bygger Täby
Fibernät, låter precis så optimistisk som han
ska göra. Det är en miljoninvestering man
gör i delar av Ellagård och Ellapark och det
krävs att minst 40 procent ansluter sig för
att man ska nå lönsamhet.
Segt i starten
– Men det har vi klarat hittills. I Österåker
och Vaxholm har närmare 80 procent av
2 500 fastigheter valt att ansluta sig. När
utbyggnaden i Österåker startade var det lite
segt i starten, precis som i Täby.
Johan Sundberg ger två skäl till varför
man ska satsa på den nya digitala infrastrukturen med fiberoptisk kabel i stället för den
gamla koppartråden.
– Fibernätet halverar driftskostnaderna
för dator- och tv-trafiken och i den digitala
utvecklig vi lever i är det endast fibernäten
som kommer klara framtida krav. Det är
därför över 700 000 hushåll i Sverige har
fått fiber installerat till sitt hem.
– Det andra är fastighetens attraktionsvärde. Det handlar inte om pengar utan om
hur man väljer mellan olika hus i samma
område.

De här skyltarna börjar bli vanliga i Ellagård. I sommar startar grävningarna inom
utvalda områden till det nya fibernätet. (Foto Eva Neveling)
Utbyggnaden av fibernät pågår i hela Sverige. Koppartråden har klara begränsningar.
Inte minst står den för en gammal teknik som
inte kan utvecklas, medan fibernätet öppnar
nya möjligheter. Framför allt när det gäller
datatrafik, där utvecklingsmöjligheterna är
enorma. Från enskilda servicetjänster till
hemsjukvård etc.
Öppen plattform kan ge fler operatörer
Täby Fibernät är en privat aktör som är ett
samarbete mellan Svensk Infrastruktur,
Zitius och Ericsson.
Företaget arbetar med en öppen plattform.
Det finns alltså inte någon operatör knuten
till projektet.
– Här har vi följt PTS (Post och Tele-

DANEBY GLAS AB
Etabl. 1945

Fönsterrenoveringar
Designglas till kök & vägg
Inramningar av tavlor
Byte av vindrutor på bilar
Speglar till badrum och ramar

styrelsens), Hyresgästföreningen och Svensk
stadsnätsföreningens rekommendationer,
förklarar Johan Sundberg.
En öppen plattform innebär att marknadens alla leverantörer av tv, telefoni
och bredband har möjlighet att leverera
tjänster.
Än så länge är dock inte entusiasmen i
Ellagård lika påtaglig som hos Johan Sundberg. Många som investerade i kabelteve för
några år sedan tvekar inför nya kostnader
eftersom de har en fungerande bredbandsuppkoppling.
– Det här är en framtidssatsning. Inte
en ekonomisk fråga även om man tjänar
åtskilliga tusenlappar om året, säger Johan
Sundberg.
C-H Segerfeldt

Täby kommun uppgraderas med
ny digital infrastruktur för att klara
framtidens krav på kommunikation.
Svensk Infrastruktur samarbetar med Zitius
och Ericsson. Mer information hittar du
på www.tabyfibernat.se
Frågor om utbyggnaden i Täby besvaras av:

Arholmav. 2 / Enebybergsv. 23

Tfn 08-758 09 42
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Tel 08-55 117 110 | info@svenskinfrastruktur.se
Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm
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Mångsidiga mångsysslare på Skiftesvägen
I Ellagård gömmer sig en småföretagare i
vart och vartannat hus. Den här gången
berättar Gunilla och Johan Taube om sitt
handelsbolag, Indix. Konsultverksam
het inom organisation, information och
administration står det som affärsidé i de
formella papperen.
– Jag förlorade jobbet som vd i ett amerikanskägt företag när lågkonjunkturen drabbade Sverige i början på 90-talet, berättar
Johan. Då startade jag snabbt ett handelsbolag – det gällde ju att försörja familjen.
Nu blev perioden som arbetslös tämligen
kort för Johans del, bara tre månader. Under
flera år vilade bolaget därför eftersom både
han och hustru Gunilla hade fullt upp i sina
ordinarie jobb.
Parallellt med sitt jobb inom Försvarsmakten arbetade Johan med outplacement, det
vill säga att matcha personal som förlorat
jobbet mot en ny karriär.
Han var även konferencier i många olika
sammanhang, bland annat vid kulturprisutdelningar i Täby. Som ordförande i en av
landet största ridklubbar arrangerade han
Stockholms Ryttarspel fyra år i rad. Dessutom håller han föredrag och är delägare i
Senior Advisors.
– Alla de här olika uppdragen har jag
aktiverat när jag gick i en tidig pension för
några år sedan. Jag gillar att ha många bollar
i luften och att träffa människor. Numera
har jag också tid att åta mig uppdrag som
”chef att hyra”. Dessutom är jag coach i
den nya satsning som Arbetsförmedlingen
har inlett.
Gunilla håller i trådarna och sköter
administration och fakturering. Hon har

– Att starta eget bolag var en bra lösning i lågkonjunkturen på 90-talet
och nu fortsätter vi av bara farten, berättar Gunilla och Johan Taube.

även hon kunnat åta sig uppdrag som inhyrd
administratör, ett uppskattat inhopp åt ett
Täbyföretag.
– Jag har ju arbetat i många år med administrativa uppgifter, allt från internationell
konferensbokning till det lilla kontorets
administrativa uppgifter, säger Gunilla.
Att starta eget bolag tror Johan att många
fler borde satsa på.
– Den som blir arbetslös har säkert många
talanger som kan komma till nytta. Att bara
sitta och vänta på att jobben ska dyka upp
är ingen bra lösning.
Text och foto:
Eva Neveling

Kalendarium
25 juni

Midsommarfirande på Midsommarängen, se inbjudan sid. 8

19 september

Djungelfestival för alla barn

November

Höstpub, eventuellt på restaurang
Madonna.

Ring oss på 08-768 00 80. Välkommen!

Sälja?

Vi kan erbjuda:

• Energideklaration • Fotografering av professionell
fotograf • Flyttstädning/visningsstädning • Kostnadsfri homestylingkonsultation • Kraftfull annonsering
• Kostnadsfri värdering/rådgivning
• Förvaringsmöjligheter • Kapitalvinstberäkning

Bäst på Ellagård!

www.norrortsmaklarna.se

www.ellagard.nu – hemsidan för oss i Ellagård!
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Ellagårdsskolan

Ombyggnaden äntligen klar
I Ellagårdsskolan har en ombyggnad
pågått hela det senaste läsåret. Nu närmar
sig slutet på renoveringen och rektor, lä
rare och alla skolbarn ser fram emot att få
flytta in i fräscha lokaler till höstterminen.
Det hela började med en brand i Lärkan, en
av skolans lokaler, för några år sedan. Efter
en omfattande ombyggnad uppstod en vattenskada och så var det åter dags för ombyggnad.
I den processen gick något fel och både
elever och lärare började få problem med
klåda, röda ögon och andra allergiliknande
reaktioner.
– Vi gjorde en undersökning för att ta reda
på om problemen hade något med lokalerna
att göra, säger Gary Sundell, rektor vid Ellagårdsskolan.
Byggfusk
Undersökningen initierades av Kommunfastigheter och anledningen till allergisymptomen berodde sannolikt på byggfusk.
Målningsarbete hade utförts direkt på
brandskadade bjälkar och när den målningen började krackelera startade problemen.
Dags alltså för en ny ombyggnad. Och nu
fick cirka 150 elever flytta ut i de paviljonger
som ställts till skolans förfogande.
– Elever och lärare har haft ett otroligt
tålamod ute i paviljongen hela vintern, förklarar rektor Sundell.
Cirka tio miljoner går ombyggnaden på.
Hela personalen har haft möjlighet att vara

Ellagårdsskolan har varit en byggarbetsplats under lång tid. Elever och lärare
har fått flytta över i tillfälliga paviljonger
under hela det senaste skolåret. När höstterminen startar den 23 augusti ska de
nya lokalerna vara helt färdiga.

med och påverka, vilket bland annat lett
till att man till hösten får sex klassrum i
stället för fem.
– Vi räknar med att kunna ta emot våra
elever i en helt ny och fräsch skolbyggnad
när skolan börjar i slutet av augusti.
Text och foto:
Eva Neveling
FOTNOT. Ellagårdsskolan har cirka 400
elever från förskoleklass till årskurs 5.
På skolan arbetar 30 lärare och 30 övrig
personal.

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
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Sjölunds x 4
– nya på Stallvägen
Anna Sjölund är nyinflyttad på Stallvägen
sedan några månader tillsammans med tre
tonårsbarn. Ellagård blev intressant när
hon skulle flytta inom Täby och redan på
första husvisningen bestämde hon sig.
– Det kändes direkt att här skulle jag trivas,
säger Anna.
Än har hon inte kommit i ordning helt
och hållet i huset, men redan varit med
om en gemensam aktivitet i grannskapet.
Tillsammans med grannarna städade hon
i skogsområdet intill Stallvägen en vårdag
i april.
– Det kändes trevligt att få träffa grannarna på det här sättet med grillkorv och
kaffe i solskenet. Och en hel del nytta gjorde
vi också när vi rensade i skogen.

Den här doftpelargonen är förstås mycket
vackrare i färg. Välkommen att titta!

Pelargonträff 14 juni
– Jag trivs redan i vårt nya hem på Stallvägen, säger Anna Sjölund.
Det finns mycket Anna vill satsa på i huset
och trädgården ska hon också ta itu med.
– Skönt att den inte är större än att jag nog
orkar med, säger Anna, som är kemist och
till vardags jobbar med läkemedelspatent på
Patent- och Registreringsverket inne i stan.
Närmast ser Anna fram emot att ta emot
familjens första student i Åva och efter det
hägrar första sommaren i Ellagård.
Text och foto:
Eva Neveling

Dags för årets pelargonmingel
på Skiftesvägen 121 måndagen den 14 juni kl 18.30.
Vi samlas på terrassen, byter sticklingar eller bara pratar
blommor och trädgård. Vinbål
till självkostnadspris (ca 25 kr).
Du har som fuchsior eller
bara är allmänt intresserad är
förstås också välkommen.
Anmäl om du kommer till
Eva Neveling, 08-753 00 21
eller eva.neveling@scriptura.se

Sista Ordet

Ellagårdsandan – finns den?
”Vad är egentligen Ellagårdsandan? Varför
pratar alla om den? Jag begriper det
inte”.
Orden är inte mina men jag fick frågan
nyligen och kunde inte riktigt förklara.
Jag ser redan hur ”gamla” Ellagårdsbor
blir upprörda och tycker att frågan är löjlig.
Vet väl alla människor som bor här vad
Ellagårdsandan betyder.
Nej, faktiskt vet inte alla det. Så låt oss
försöka redan ut begreppen.
2008 firade Ellagårds byalag 50-årsjubi
leum och det var en fest vi sent glömmer.
Många arbetade hårt för att göra jubileet
lyckat – och gjorde det med framgång. Festen samlade unga och gamla Ellagårdsbor
i tältet, talen var många, maten jättegod
och vinet rikligt. En härlig kväll med sång
och dans!
Efter den helgen blev allt som vanligt.
Antalet medlemmar i Byalaget sjönk till

lägre nivåer, vilket innebär mindre resurser
för Byalaget när det gäller aktiviteter.
De som aldrig hälsar på varandra när det
möts på gatorna fortsatte att se ner i backen
när de mötte grannarna.
De vanliga ”fartdårarna” överskred som
vanligt hastighetsgränsen 30 eftersom just
de alltid är ute i sista minuten.
Några nyinflyttade hälsades välkomna av
grannar och rotefogdar, medan andra bara
flyttade in. Utan att någon sa välkommen.
Och mopedisterna körde för fort på gångvägar där mopedtrafik är förbjuden – som
vanligt.
En dyster bild?
Nej, för mitt bland dessa ovannämnda
finns hela tiden de som gillar området. Som
engagerar sig i Byalaget, som ställer upp och
ansvarar för midsommarfirande på ängen,
valborgsmässobrasan och -fyrverkeriet, som
fixar höstpub och djungelfestival så att både

barn och vuxna känner att det är speciellt
att bo i Ellagård.
Unga och gamla har olika behov. De
äldre minns med vemod det glada 60-talet. Men räkna inte med att 70-talisterna,
som nu flyttar in, ska falla i trans över
sådana minnen.
70-talisterna har fullt upp med familjebildande och ”karriär” och har inte så
mycket tid att lägga på Ellagårdsaktiviteter. För dem är Ellagård ett bostadsområde de har valt och säkert trivs i, men det
förhåller sig ofta litet avvaktande när det
blir alltför mycket prat om ”andan”.
Ansvar för att behålla vårt område attraktivt att leva i har vi däremot alla. Även
om vi inte gillar gemensamma aktiviteter
är Byalaget och avgiften till det något vi
kan och bör satsa på.
Eldsjälar kommer alltid att finnas. Låt
oss hoppas att de ställer upp för dig och
mig även i morgon.
Eva Neveling

www.ellagard.nu – hemsidan för oss i Ellagård!
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Fyra Svarar...
Fibernät för snabbare uppkoppling är aktuellt i Ellagård.
Tänker du ansluta dig till det
nya nätet?
Rita Borenstein,
Tegvägen:
– Vi är nöjda som
vi har det. Vi ser
inte särskilt mycket
på tv och behöver
ingen snabbare
uppkoppling för
våra datorer. Kanske det låter litet
g a m m alm o d ig t
men man behöver
inte haka på allt som är nytt.
Jonas Falk,
Stallvägen:
– Vi har bestämt oss
för fiberanslutning.
Vi tror att valet man
ska ta ställning till är
huruvida man tror
att optiswk fiber är
framtiden eller om
det kommer andra
lösningar, ”luftbaserade” som gsm eller liknande. Fiber är överlägset idag och det kommer nog att förbli så. Bra
läge för en bättre och billigare totallösning.
Anna Hamilton, Lövängsvägen:
– Vi inte har fått
någon information
om fibernätet så
det är svårt för mig
att ta ställning. Att
kunna pressa priset
på bredband och
få högre hastighet
är intressant. Vi är
öppna för att ansluta oss om pris och villkor är bättre än det
vi har idag.
Jonas Lind,
Skiftesvägen:
– En nät nergrävt i
gatan känns gammalmodigt. I framtiden tror jag att trådlös uppkoppling blir
det som gäller. Vi
ansluter oss alltså
inte.

Kan fibernät höja värdet på ditt hus?
– Självklart är det positivt att fastighets
ägare får tillgång till fiberoptisk kabel,
men det innebär inte att värdet på ditt hus
automatiskt höjs med kostnaden för kabel.
– En satsning på fiberkabel är säkert bra,
men påverkar knappast den som köper hus
i Ellagård för 4-5 miljoner kronor.
Ellagårdsbladets expert i fastighetsfrågor
Tomas Österman tycker att en rad andra
frågor är betydligt viktigare när det gäller
värdestegring.

– Kostnaden för fiberkabel är ju ett halvt
kök och en sådan investering höjer värdet.
Det innebär att en satsning på fibernät
snarare är en individuell kostnad än en investering, som ger pengarna tillbaka.
– Och inte förrän man säljer vet man ju
med säkerhet, påpekar Tomas Österman.
Österman framhåller också att den som
idag har mest uttalat behov av fiberoptisk
kabel är den som hanterar stora datamängder och/eller vill ha tillgång till obegränsat
antal tv-kanaler.
C-H Segerfeldt

Har du glömt medlemsavgiften?
Att vara med i Ellagårds byalag ger fördelar
– och glädjeämnen.
Du får rabatter i några affärer i närområdet. Flera gånger under året för du, alldeles
gratis, ta del av trevliga aktiviteter i området:
Valborgsmässobålet med Täbys häftigaste
fyrverkeri, midsommarfirande på ängen,
Djungelfestival speciellt för barnen, höstpub
och ibland några mer faktainriktade träffar
som handlar om att renovera ditt hus eller
något annat praktiskt. Och så en tidning fyra
gånger om året med nyheter och praktiska
saker som rör vårt boende i Ellagård. Plus en

faktaspäckad hemsida, där vi som bor här
bland annat kan annonsera.
Och så kan du hyra glas, porslin, stolar
och bord helt gratis.
Visst vill du väl ta del av det här? Kanske
är det så att du missade det där inbetalningskortet som kom med förra Ellagårdsbladet?
För inte vill du väl stå utanför gemenskapen
som är så speciell för vårt område?
Om du betalar avgiften 200 kr till plusgiro
41 28 42-7 så kan vi vara säkra på att allt
det här har en chans att leva kvar.
EN
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Sångare till dansvisorna efterlyses!
Kontakta Malin
Rönne eller Anna
Hamilton!

(se sid 2)
Ellagårdsbor
med kreativ
ådra och en
Kom och fira midsommarafton med byalaget!
Alla är välkomna med blommor och grönt för att klä
m
ko
r,
sekatö
midsommarstången kl. 13.00.
När stången är rest blir det danslekar och därefter tävlingar
för barnen.
gärna och
Medtag gärna picnic-korgen och slå er ned i gröngräset
tillsammans med era grannar.
hjälp till att klä
stången.
VÄLKOMNA!

