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Likhet eller valfrihet i Ellagård
Under många, långa barnvagnspromenader
har jag tittat på hus och tomter i alla årstider. Lite av charmen att bo i Ellagård är att
det finns en harmoni i bebyggelsen, men att
alla hus inte är identiska.
Med ROT-avdrag och låga räntor byggs
och fixas det till lite överallt. Men, var går
egentligen gränsen för vad vi får göra med
våra hus på utsidan?
Enligt stadsbyggnadskontoret i Täby kommun så betraktas Ellagård som ett område
som är värt att bevara som ett exempel på god
arkitektur. Det finns riktlinjer författade av
kommunens stadsbyggnadskontor med information och vägledning för dem som vill göra
ändringar. Det finns även skisser på rekommenderade tillvägagångssätt när det gäller de
vanligaste förändringarna såsom carportar
och takkupor. Dessa finns även upplagda på
Ellagårds hemsida, www.ellagard.nu.
Såhär har kommunen sammanfattat riktlinjerna för norra och södra Ella gård (beslut
1992-08-18 §271):
Takpannor av lertegel skall användas. I
norra delen bör detta vara enkupigt och i
södra tvåkupigt.
Takkupor bör inte gå upp till nock annat
än på hus med den lägre taklutningen och inte
uppta mer än hälften av husets längd. Minst
tre pannrader bör lämnas mellan kupan och
takfoten.
Den ursprungliga färgsättningen ska behållas. Vissa nyansskillnader måste accepteras,
men inte starkt avvikande kulörvarianter
som stör harmonin. Dominerande trä- och
plåtdetaljer bör också färgsättas med hänsyn
till områdets karaktär.
Endast mindre tillbyggnader bör utföras på
själva huvudbyggnaden. Tillbyggnader skall
utformas med stor omsorg och med hänsyn
till gatubilden och byggnadstraditionen i
området.
På huvudbyggnaden skall den ursprungliga
fönsterutformningen bibehållas och inte bytas
ut mot t ex fönster utan mittpost, där sådan förekommer. Fönster på tillbyggnader skall anpassas
i utformning och placering till de befintliga.

Enligt stadsarkitekt Håkan Knutsson så
krävs bygglov för byte av takpannor från
de rekommenderade lertegelpannorna till
de billigare betongpannorna. Kommunen
rekommenderar inte att husägare byter till
betongtegelpannor. Det krävs inte bygglov
för ändring av fasadfärg på huset om inte karaktären ändras väsentligt. Det är dock alltid
värt att kontakta stadsbyggnadskontoret för
att höra sig för.
För den som vill bygga uteplats så får uteplats, plank och tak över uteplatser uppföras
utan lov under vissa förutsättningar (till exempel begränsningar på yta och uteplatsens
placering). Även i sådana frågor är det bra att
ta kontakt med stadsbyggnadskontoret för att
få råd och vägledning.
Vad händer om en husägare väljer att inte
följa rekommendationerna? Håkan Knutsson
förklarar:
– Ingripanden gör byggnadsnämnden om
något gjorts i strid med gällande bestämmelser. Rättelsen kan innebära olika saker
beroende på vad som blivit fel. I extremfallet
kan det naturligtvis bli fråga om rivning, men
oftare är det kanske någon mindre justering
som byte av färg.
– Byggnadsnämnden ska i första hand
pröva om bygglov kan ges i efterhand. I dessa
fall utgår dock en byggnadsavgift som är fyra
gånger bygglovavgiften som skulle ha utgått
om man sökt lov för åtgärden.
– Om det endast är vid klagomål från
grannar som en byggnation går till prövning
i byggnadsnämnden, kan det bli en känslig
fråga. Vi vill ju främja god grannsämja och
det är allas vårt ansvar att bidra till denna.
Grannar kan välja att undvika konflikten till
förmån för trivsel i området. Det blir ju lite av
ett gemensamt ansvar i att bo i ett område med
ett arkitektoniskt värde. Om många husägare
väljer att ta ut svängarna kan charmen med
likheten urvattnas till att bli ett dussinområde.
Kommunen har ju bedömt att området har
stora kvaliteter, och visat hur dessa kan bibehållas. Ytterst är det dock upp till de boende i
området att ta ansvar för utvecklingen.
Anna Hamilton

www.ellagard.nu – du kollar väl vår egen webbplats!

Bill – en överlevare
Kan vi bortskämda människor klara oss
utan rent vatten och mat? Hur skulle
vi tackla några dagar i vildmarken och
enbart leva på naturens tillgångar? Det
har Bill Samuelsson, 17 år, på Arrendevägen tagit reda på som ett projektarbete på
Åvaskolan.
Bill, som för övrigt har utdelningen av Ellagårdsbladet som extraknäck, genomförde
tillsammans med kompisen Philip Marcström från Gribbylund fem strapatsrika
dagar i Smålandsskogarna i slutet av augusti. Det ingick i projektet Överlevnad och
ska redovisas i skolan med en rapport och
en film. Ämnesområdena är biologi, biokemi, psykologi och friluftsliv.
De viktigaste frågorna för Bill och hans
kompis var att ta reda på vad som sker i
kroppen under ett överlevnadsförsök och
vilka växter man kan överleva på.
Killarna hade förberett sig noggrant både
genom att läsa och att intervjua vänner och
bekanta som var kunniga i just detta med
överlevnad under svåra förhållanden.
Buss från Stockholm till Tranås och sedan
ytterligare en buss rätt ut i ”vildmarken.”
Efter nästan en mils promenad med packning på ryggen (sovsäck, kniv, yxa, elddon,
varma kläder, kastrull, ficklampa) fann de
sin lägerplats vid en sjö och satte igång att
bygga sitt vindskydd. Då hade det regnat i
flera dagar och det mesta var blött.
– Det var jobbigt att hitta virke för vindskyddet, berättar Bill. Vi var rejält blöta när
vi fått upp stockarna och en smula skydd.
Sen sov vi gott.
De fem dagarna hade ungefär samma

Jakten på vatten, mat och ved
var viktigast när
Bill Samuelsson
genomförde sitt
projektarbete i
överlevnad i Smålandsskogarna.
(Foto Philip
Marcström)

innehåll: göra upp eld med elddon (!), hämta
vatten och koka över öppen eld, leta rötter
att äta. Samma sak varje dag. Någon ”fritid”
unnade de sig inte förrän sista dagen.
– Hungern försvann rätt snabbt, men
vi blev trötta och litet slöa. Vi visste att vi
måste ha i och minst 500 kcal för att klara
oss och stensöterötter och maskrosrötter är
näringsrika.
Killarna klarade sina fem dygn i det fria,
gick ner i vikt båda två, 3 respektive 6 kg.
De mätte även blodsockret och kom på att

det låg på en lägre och jämnare nivå än
hemma.
– Det var faktiskt lättare att genomföra
det här än jag trodde, säger Bill. Vi gillar
båda utmaningar och kände att det här
skulle vi bara klara.
Nu jobbar han och kompisen med slutredovisningen som ska genomföras i skolan.
– Största överraskningen är att rötter är bra
mat och att groda smakar bättre än man tror.
Eva Neveling

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

www.ellagard.nu – du kollar väl vår egen webbplats!
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Vad får en fibernätsanslutning kosta?
Med anledning av den hårda marknadsföringen av Täby Fibernät som pågår i
Ellagård just nu kan det vara på sin plats
med en jämförelse av vad motsvarande
installation kostar på andra håll.
Leverantören begär 31 400 kr ink moms av
varje hushåll. Av dessa betalar hushållet c:a
20 000 kr och staten resten i form av skatteåterbäring till företaget – förutsättning att
detta avdrag inte redan utnyttjats.
Den kalkyl som presenterades för mig var
ogenomtränglig och behäftad med en del
mystiska antaganden, till exempel att fibernätet skrivs av på 50 år fast branschpraxis
är 25-30 år.
Genom personlig kontakt med ledaren för
ett identiskt projekt i Tranås, vill jag påstå
att ett anslutningspris över 7 000 kr inkl.
avdraget är oskäligt.
Som grund för detta resonemang kan
följande kalkyl göras:
Fiberkabel kostar c:a 5-10 kr löpmetern
beroende på kvalitet. Grävning med maskin
och två personer kostar c:a 8 000 kr per dag
och då gräver, lägger och gräver igen dessa
två personer ca 200 m kabel per dag, dvs en
kilometer i veckan.
Att bryta asfaltsvägar kostar c:a 400 kr
löpmetern för en kabelkanal av denna typ.
En nedgrävd kabel hanterar c:a 100 hushåll.
Dessa hushåll behöver en avkoppling från
”stamkabeln” och tillhörande anslutningsdon inne i fastigheten.
En överslagskalkyl med utgångspunkt från
de hushåll som ligger söder om Ellagårdsvägen skulle kostnaden för att gräva ned kabel
till 100 hushåll (vilket borde täcka nästan
alla fastigheter på Allmogevägen, Tegvägen, Arrendevägen och Lövängsvägen) bli

För konsumenten är det svårt att avgöra vad som är rimligt att betala för anslutning till
Täby Fibernät. Skribenten ifrågasätter här priset och jämför med vad Tranås kommun
tar för samma typ av installation. (Foto C-H Segerfeldt)
omkring 10 000 kr för kabeln (1000 meter
à 10 kr), 50 000 kr för anslutningspunkten
till det utgående fibernätet till Stockholm,
40 000 kr för grävjobbet.
Hela grundinfrastrukturen stannar på
totalt ca 100 000 kr. Med projektering,
konsulter, marknadsföring etc. kommer vi
upp till ca 400 000 kronor, vilket ger ca
8000 per hushåll. Därefter kan man dra av
1000 kr för det arbete som utförs på den
egna tomten.
I Täby Fibernäts kalkyl når man kostnadstäckning redan efter 15-20 hushåll. De
övriga 80-85 hushållen är ren vinst. Det är
inte många branscher där man har 80 procents vinstmarginal. Och då ingår inte ens
att Täby Fibernät gräver igen gräsmattan på
din tomt – det får du göra själv!

I exemplet från Tranås betalade hushållen 2
000 kr för anslutningen och fick då gräva en 40
cm djup och 10 cm bred kanal i sin egen gräsmatta. 84,6 procent anslöt sig till detta fibernät.
Jag anser att Ellagårds byalag borde ta en
dialog med Täby fibernät för att å sina medlemmar vägnar pressa ned priset till en skälig
nivå och om detta inte går, ta initiativet till
att bilda en ekonomisk förening som bygger
ett eget Ellagårdsnät på samma premisser
som Täby Fibernät (operatörsoberoende, etc)
fast till självkostnad!
Att bygga ett fibernät är nämligen varken
svårt eller dyrt!
Erik Kärnekull
Civ.ek.

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
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Täby kommun har som övriga kommuner i regionen valt att inte investera i infrastruktur och hela
Stockholmsonmrådet ligger efter jämfört med övriga landet. (Foto Eva Neveling)

Flera förklaringar till prisskillnaden
I Byalagets styrelse har vi diskuterat vår
hållning till gemensamma upphandlingar
av t.ex. fönsterbyten och takomläggingar och kommit fram till att vi har svårt
att genomföra detta generellt sett.
Det är komplicerat att skapa bindande avtal
mellan oss och de ingående husägarna, vilket
gör det svårt att pressa leverantörerna.
Vad vi kan göra är att ta upp gemensamma
intresseanmälningar av exempelvis tak eller
annat. En sådan här fibersatsning skulle vi
tagit tag i för minst fem år sedan om vi skulle
haft en chans.
Eftersom Täby kommun, i likhet med de
flesta Stockholmskommuner, valt att inte
göra investeringar i infrastruktur ligger hela

Stockholm 5-10 år efter övriga landet i fråga
om fiberutbyggnad. I Södertälje har de dock
byggt motsvarande fibernät, www.telge.se.
Nu fick vi en ny kommunallag vid årsskiftet
som gör det svårare för kommunerna att
bygga egna fibernät i framtiden.
  Läs gärna mer om stadsnät på www.ssnf.
org, som är Svenska Stadsnätsföreningens
hemsida!
Några andra exempel:
Umeå: Enstaka villa 18 000 kr. I nybyggnationsområde/etablerat bredbandsområde.
Kunden gräver själv på egen tomt. Inklusive
grävning på egen tomt 9 500 kr. 12 500 kr.
Utsikt, som levererar i Linköping m fl
orter i Östergötland, skriver så här på sin
hemsida: Om du bor i ett område, där det

DANEBY GLAS AB

finns bredbandsanslutning och det finns
kanalisation fram till din tomtgräns, kan
vi erbjuda anslutning till stadsnätet till en
kostnad av 25 000 kronor per villa. Du
ansvarar själv för grävning på egen tomt.
Kampanjpriser kan förekomma.
Gävle. Vi installerar riktigt bredband i
din villa. Bredband från GavleNet ger dig
obegränsade kommunikationsmöjligheter
för Internet (från 10 Mbit), kabel-TV (22
kanaler) och möjlighet till telefoni.
Min kommentar: Ett pris på 7 000 kronor
tror jag faktiskt är unikt och mycket svårt
att komma ned till. Skillnaden i pris mellan
Täby Fibernät och vad det kostar ute i landet
tror jag kan förklaras:
1) I övriga landet har dessa nät byggts
av kommunala energibolag, delvis utan
vinstkrav (och kanske med en avsevärt
längre tidshorisont vid investeringstillfället)
för denna verksamhet.
Ett privatföretag som Täby fibernät kan
inte göra kalkyler på detta sätt. I Täby finns
ju dessutom inget fjärrvärmenät byggt. I övriga landet har man ända sedan 70-talet lagt
ned tomma rör när man byggt ut ledningsnätet, rör som man nu dragit fiber i. Det sänker
naturligtvis investeringskostnaderna.
2) I Stockholm ligger ju priser för alla former av bygg- och anläggningsarbeten högre
än ute i landet vilket kanske kan förklara
en del av skillnaden.
Fredrik Lagergren,
Ordförande, Ellagårds byalag
FOTNOT. Täby Fibernät har valt att som
part i projektet inte gå i svaromål här utan
hänvisar till andra leverantörer för jämförelser: Stokab (Stockholms stad kabel AB),
Mälarenergi (Kommunalt bolag som byggt
liknande fibernät i Mälardalen), Svensk
stadsnätsföreningen (part som agerar
rådgivare åt kommunala stadsnätet, SABO
(Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag, som
byggt fiber till sina fastigheter).

”Från golv till tak och
lite till”

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

Bygg - Måleri - Butik
50% billigare.
100% enklare.
Anlita en målarmästare på
ROT!
Enebybergsvägen 23,
Enebyberg

08-768 12 03

www.ellagard.nu – du kollar väl vår egen webbplats!
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Ellagårdskompositör
fick egen konsert
En av de mer udda inbyggarna i Ellagård,
Claude Loyla Allgén, har nära 20 år efter
sin död fått sina verk framförda vid en konsert i Näsbypark. Närvarande beskriver
musiken som ”drabbande”.
CL Allgén bodde många år på Åvavägen
och blev med åren alltmer udda och egensinnig. Han slutade sina dagar innebränd i sitt
eget hus, men nu har musiken gjort honom
levande igen.
Hembakta kakor i fantastiska färger fanns till försäljning när gästerna vandrat runt i
den öppna trädgården på Tegvägen i somras.

Premiär för Öppen Trädgård i Ellagård
På Tegvägen i Ellagård öppnade Rita
Borenstein och Yngve Jansson i somras för
första gången sina grindar för trädgårdsentusiaster.
Alla som har sett ett engelskt trädgårdsprogram vet vad begreppet ”Öppen trädgård”
står för. Då upplåter man sin trädgård och
låter besökare gå runt och titta och inspireras.
– Vi trodde väl att det skulle komma några
intresserade grannar men det kom massor
av folk, säger Rita, som fortfarande är litet
förvånad över intresset.
Tillsammans med sin dotter hade Rita
fixat kaffe, te och härliga kakor och det
blev uppskattat. Och det var inte enbart
Ellagårdsbor som kom.
– Folk kom ganska långt ifrån och alla
verkade förtjusta och beundrade i stort sett
allt vi visade, berättar Rita.

Drivkraften för Rita att ordna den här
besöksdagen är hennes eget intresse för
trädgården som en källa till avkoppling, vila,
reflexion och meditation.
– När man arbetar i trädgården med fingrarna i jorden rinner stress och irritation av
en. Jag tror att de flesta av oss behöver det
med det tempo vi har i samhället idag.
Trädgården på Tegvägen är en vanlig Ellagårdsträdgård men Ritas flitiga fingrar har
”förvandlat” den. En liten vattendamm mitt
på gräsmattan lockar grodor som kväker i
skymningen. Blommor i olika former och
format frodas i varje hörn. Någon perfekt
ordning är det inte, snarare en inspirerande
grönska där växterna klänger och klättrar.
Kanske blir det en trädgårdsdag även
nästa sommar.
Eva Neveling
Fotnot. Trädgårdsdagen ingick i det nationella
evenemanget

Öppet 9 – 22
alla dagar

”Tusen Trädgårdar” som
genomfördes
den 8 augusti i hela
Sverige

Ännu större sortiment i helt ombyggd butik!
Nu också uttagsautomat för kontanter!
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Valmanifestationer i form av affischer i
den egna trädgården har spritt sig från
USA till Ellagård.

“Amerikanskt“
i trädgården
Det amerikanska bruket att annonsera ut
hus med med en skylt vid tomtgränsen dök
upp i l Sverige först på 90-talet. Tidigare
ville ingen skylta med att huset var till salu,
men det var då det.
En annan amerikansk sedvänja är att annonsera sin politiska hemvist och därmed
även upplåta sin trädgård för politiska budskap och valaffischer.
Även detta verkar nu ha spritt sig till Sverige och Ellagård.
Än så länge verkar det bara vara Folkpartiet som satsat på denna form och nu
finns partiets skyltar i ett flertal trädgårdar
i Ellagård.
För dylik affischering behövs inga tillstånd, utan det är fastighetsägaren som
väljer både tidpunkt och plats.

www.ellagard.nu – du kollar väl vår egen webbplats!

Bengt vet mer
om takkuporna
Ett flertal Ellagårdsbor med takkupor som
drabbats av kondens, mögel och/eller läckage har hört av sig efter de tidigare artiklarna i ämnet.
NCC och ett flertal större välrenommerade byggföretag som Ellagårdsbladet
kontaktat vill dock inte åta sig uppdraget,
eftersom de enbart arbetar mot företag.
I det läget har Bengt Granath i Byalagets
styrelse lovat att samordna önskemålen för
att på det sättet försöka få ett lägre pris.
Om du har eller misstänker att din takkupa tillhör dem som bör undersökas och renoveras hör av dig till Bengt på: c.b.granath@
tele2.se eller tel 768 41 89.

Du åker väl inte
snålskjuts?
Du har väl betalt medlemsavgiften till Ellagårds Byalag? Annars är det hög tid!
200 kr/familj till plusgiro 41 28 42 – 7.
Valborgsmässobål, Djungelfestival, midsommarfirande, gratis utlåning av glas
och porslin... ja, det är mycket du får för
avgiften! Och du vill väl inte vara sämre än
dina grannar som säkert är medlemmar.

Nu uppgraderas elnätet i bland annat Ellagård. Här gräver man för nya
kablar på Skiftesvägen. (Foto C-H Segerfeldt)

Slut med elavbrotten
Nu har Fortum satt igång att uppgradera
elnätet i Ellagård och omkringliggande
bostadsområden.
Arbetet har inletts på Skiftesvägen där man
gräver ner nya anslutningar till skåp och
förbinder dessa med transformatorstationen.

Det är du och jag som är problemet
När den här tidningen når ut till alla i
Ellagård har vi mycket att fundera över.
Valet närmar sig – och det kräver eftertanke även om det mediala trycket ligger
tungt över oss alla sedan veckor tillbaka.
Valet ska vi dock inte avhandla i den
här spalten. Det är det så många andra
som gör. Men det finns frågor som lokalt
är minst lika viktiga för oss Ellagårdsbor
att fundera över.
Fibernätet till exempel. En Ellagårdsbo
tar på annan plats i tidningen upp frågan
om vad vi i Täby får betala för att ansluta
oss till fibernätet, som nu börjar grävas
ner i våra kvarter. Erik Kärnekull anser
att vi betalar ett oskäligt pris medan
Fredrik Lagergren bemöter kritiken med
exempel från andra kommuner.
En annan ständigt återkommande
fråga är trafiken i Ellagård. Att passera
Ellagårdsskolan den dag höstterminen

Detta är resultatet av elavbrotten i vinter,
då man fick klart för sig att det nu 50 år
gamla nätet inte klarar dagens påfrestningar
och krav. Framför allt inte under riktigt
kalla vintrar.
Även Lövängsvägen kommer att grävas
upp och uppgraderas på liknande sätt.
C-H Segerfeldt

Sista Ordet

startade var inte roligt. Samma föräldrar,
som så ivrigt fördömer andra trafikanter i
området, skapade ett veritabelt trafikkaos
runt skolan vid skolstarten.
– Jamen, invänder någon, det var ju bara
den här dagen.
Men så är det faktiskt inte. Bilarna runt
Ellagårdsskolan är ett problem. Föräldrar som
vill skydda sina barn från den farliga trafiken
borde inse att de själva är problemet. Det är
just de som är den största faran för barnen.
Ellagård har en trafikkommitté. Den
jobbar säkert så gott den kan, men oftast
i motvind och det händer inte så mycket
konkret som förbättrar trafikmiljön i Ellagård. Oftast handlar det om kontakter med
kommunen och vilka åtgärder som vi kan
förvänta oss från kommunens sida.
Men trafik handlar om trafikanter. Inte
om kommittéer. Det handlar om beteenden
och attityder i trafiken. Ingen är viktigare än
någon annan. Ingen har behov som är större

än någon annans. Det handlar om vårt beteende tillsammans. Det är det som bestämmer trafikmiljön för våra barn. Den dag vi
inser att det är vi själva, vi som bor här och
kör bil hit, som är ansvariga för trafiksituationen, har vi kommit en bit på väg.
Det handlar om att bryta mönster.
Starta ”gå-tåg” till skolan. Ta med
dig egna barn och
andras ungar i ett
tåg och turas om att
följas åt till skolan.
Det skulle lätta på
trafiktrycket – och
dessutom ge barnen en frisk start
på dagen. För att
inte tala om att även
föräldrar mår bra av en promenad på
morgonen.
Tid finns för det som är viktigt.
Eva Neveling

www.ellagard.nu – du kollar väl vår egen webbplats!
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Byalagets djungelpatrull hälsar alla välkomna till
%<$/$*(76'-81*(/3$758//9/.201$57,//

Djungelfestival


på Ellavallen
3(//$9$//(1
söndagen
den 19 september.
61'$*(1'(16(37(0%(5./
Grillarna tänds kl 12.
7,363520(1$'0(''-81*(/)5*25)5
Tipspromenad med djungelfrågor
%'(6725$2&+60%$51
för
både stora och små barn.
Ta med grillkorv och kaffekorg.
7$*0('*5,//.2592&+.$))(.25*9,
25'1$50('*5,//$56(1$32&+.(7&+83
Vi fixar grillar, senap och ketchup.
,167//79,'5(*1

OBS! Ställs in vid regn

Bed & Breakfast har öppnat på Skiftesvägen
Har du svårt att få plats för övernattande gäster?
Nu finns lösningen på nära håll!
Ett alldeles nystartat Bed & Breakfast öppnat i
Ellagård. Gå in på hemsidan www.stockholmbb.
com eller ring Erik Wejtko, tel 070-743 39 63.

