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Snart vänder ljuset
Mörker är det gott om så här års. Mörkt på
morgonen och mörkt på kvällen. Då passar
det bra att klä träd och buskar i trädgårdarna
med ljusslingor, ljusnät och andra lysande
anordningar för att
lysa upp tillvaron.
För mig är första
advent den helg då
jag försöker skapa
lite ljus i min trädgård, både för att
det är vackert att
titta på och för att
det faktiskt lyser
upp garageuppfarFredrik Lagergren,
ordförande, Byalaget ten och gatan utanför. Det är lika
trevligt varje år att se gatan lysas upp som
en sorts ljusfest i början av december när alla
grannar lyser upp sina trädgårdar.
Numera finns ljusnät och ljusslingor i alla
möjliga former och färger och de drar heller inte så mycket el eftersom fler och fler
ljusslingor använder lysdioder istället för
glödlampor. Lysdioder har en mycket högre
energieffektivitet än glödlampor genom att
det mesta av elen omvandlas till ljus och
inte till värme som är fallet med glödlampor.
Det betyder att man får mer belysning för
samma mängd el som tidigare. Då kan man
ju kosta på sig några fler ljusslingor med
gott el-samvete.
På tal om el-samvete så har nog de flesta
noterat att den traditionella glödlampan
håller på att fasas ut från butikerna. Under
2012 kommer den sista glödlampan att säljas
(utom vissa speciallampor). Anledningen är
att EU har bestämt sig för att effektivisera

hur vi lyser upp våra hem genom att förbjuda
ineffektiva glödlampor som ersätts med effektivare lysdiodlampor eller lysrörslampor.
Denna reform kommer att sänka elanvändningen i Europa. En liknande omställning
äger också rum i USA där glödlampor också
är på väg bort.
Själv har jag testat en rad olika alternativ
till glödlamporna i form av olika lysdiodslampor och annat i gamla armaturer och i
spotlights. Resultatet har varit varierande
och ljuset har inte alltid blivit lika bra som
det var med en glödlampa, men tekniken
utvecklas hela tiden.
Nästan varenda gång jag passerar lamphyllan i butiken i Täby Centrum så finns
någon ny variant att testa. En del lysdiodslampor har också ett överraskande bra ljus
trots att de endast använder en bråkdel av
elenergin jämfört med vanliga spotlights.
Elräkningen har dock inte sjunkit särskilt
mycket av mitt experimenterande trots att
nästan alla lampor i huset numera är utbytta. Det beror på att det är så liten del av
elanvändningen som går till ljus. Den största
delen går till uppvärmning och varmvatten.
På tal om ljus så vill jag också påminna
om reflexer i mörkret när man är ute och
går. Svarta kläder, mörker och mörk, våt
asfalt kan nästan helt dölja en när man är
ute på vägarna.
Undvik olyckor genom att ta på en reflex
och kanske en pannlampa eller en sådan där
liten röd blinkande lampa om du är ute och
springer eller tränar.
Till sist vill jag önska en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År till alla i Ellagård!
Fredrik Lagergren

Öppet 9 – 22
alla dagar

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

www.ellagard.nu – webbplatsen för oss i Ellagård!

Ny logotype på Ellagårdsbladet
– Jag tyckte det var dags för en ny logotype för Ellagårdsbladet efter nästan fem år. Eftersom jag var
med och tog fram den förra så ville jag bidra med
en ny nu.
Det säger Astrid Regemo Samuelsson, som är originalare och grafisk formgivare och bland annat arbetat
flera år på Stadsteaterns marknadsavdelning, där hon
formgav teaterns alla trycksaker och annonser.
Det stiliserade Hjulet behövde förnyas. Astrid letade
bland gamla dokument på webbplatsen (www.ellagard.
nu), där hon hittade den gigg som fick bli utgångspunkt
för den nygamla loggan.
Giggen, som Astrid utgått ifrån, är gjord av Stellan
Pauli och hon har gjort om den digitalt för tryck. Den
ser precis ut som i det gamla dokumentet.
Vad tycker läsarna? Hör gärna av er – adress till redaktören finns på sid. 2.
Eva Neveling

Giggen blev
en symbol för
Ellagård
när
Byalaget
bildades för
drygt 50 år
sedan.

Astrid Regemo Samuelsson
på Arrendevägen har formgivit
Ellagårdsbladets nya logotype.

Historien om hjulet – Ellagårds logotyp
Ellagårdsbladets nya logotype såg ni väl
på förstasidan? Men var kommer hjulet
och giggen ifrån egentligen? Stellan Pauli
berättar.
En gång för länge, länge sen, så där 1957, 58,
fanns fler av byggnaderna som var Ella Gård,
kvar. En efter en revs de för att så småningom ge plats för den nya skolan. Länge
användes den tvåvåningshöga mangårdsbyggnaden som lågstadieskola, där våra
barn under 50-talet började sin skolgång i
kaminuppvärmda salar och med torrdass på
gården. Och den stränga tant Olsson i köket,
som såg till att man inte lämnade någon mat
efter sig.

När den husbocksförtärda ladugården
revs låg en skrindas underrede med
alla hjulen i diket
utanför. Ef tersom
jag kom att hamna i
kvarteret Skrindan
tyckte jag den passade hos mig.
Jag såg ingen att
fråga så med ganska
hårt arbete lyckades
jag få loss hjulen och
rulla hem dem där

DANEBY GLAS AB

Stellan Pauli vid ett
av sina många framträdanden i
Ellagård. (Foto
Eva Neveling)

de hänger på min uteplats som dekoration.
När jag ganska snart därefter valdes till
ålderman (självtagen titel) och ville ha en
logotyp för byalaget, tyckte jag hjulet passade som symbol.
Navet var byalagsstyret med ekrarna
som alla de olika verksamheter som vi drev:
vår privata förskola, våra fester och sammankomster, pingpongen, syverksamhet
för såväl flickorna som föräldrar, båtbyggarsektionen (ett halvdussin små trissjollar
byggdes i Giggen), etc. Jag ritade det sålunda
själv och det blev med många ekrar.
Senare har hjulet stiliserats och förenklats
i takt med verksamhetsomfånget.
Stellan Pauli

”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 – webbplatsen för oss i Ellagård!
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Premiär för After Work
på krogen Madonna
Ett 30-tal Ellagårdsbor tog sig till
krogen Madonna på Stockholmsvägen
en fredagskväll helt nyligen. Då var det
nämligen premiär för något helt nytt.
– Vi är några stycken som ville hitta på något
nytt, säger Bengt Åkerström, som bor på
Skiftesvägen sedan 33 år.
Tanken på att byta ut höstpuben mot
en ”after work” dök upp i våras hos mig,
Anders Carell och Bengt Persson. Och på

Madonna var de förstås positiva till att få
fler besökare.
Ett pilotprojekt alltså som gillades av dem
som trotsade sju minusgrader och lätt snöfall
den här fredagskvällen.
Några familjer hade tagit med sig småbarn
och tonåringar. En blandad samling alltså
och ljudnivån steg snart i den välfyllda krogen. Samtalsämnen saknas ju inte för dem
som bor grannar och många kände varann.
–Vi har inte gått ut med någon allmän in-

bjudan utan ser det här som ett pilotprojekt,
sa Bengt Åkerström. Vi får väl se vad de som
varit här tycker om kvällen,
Miriam Persson och Helen Sjöö underhöll
med sång och gitarrspel och det blev även
litet allsång.
Text och foto:
Eva Neveling
Fotnot. Redaktören känner dessvärre inte alla
besökarna och har därför valt att inte ha med
några namn.

Miriam Persson och Helen Sjöö fick igång allsången
men underhöll även med egna nummer.
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Ellagård är landets
mest folkpartitäta område
Ellagård är unikt i landet. Det vet ju vi
som bor här, men i senaste valet blev
faktiskt ett valdistrikt i Ellagård (norra)
”störst i landet”. Här röstar nämligen
fler på Folkpartiet än någon annanstans,
nämligen 41 procent.

Även tonåringarna hängde med
på After Work.

Gärna After
Work igen
Långbord inte så bra när man vill mingla.
Gärna litet snacks att plocka med medan
man bekantar sig med varandra.
Träffar varannan månad lämpligast.
Det var några av synpunkterna i den enkät
som Bengt Åkerström samlade in efter träffen på Madonna.
Nu ska arrangörerna sätta sig ner och
fundera på om och hur man ska gå vidare.
– Mitt förslag är att att arrangörsgruppen
samlas en vardagkväll hos Madonna för att
diskutera utfall, ta in Madonnas synpunkter
och därefter formulera en rekommendation
till Byalagets styrelse om hur vi skulle
kunna gå vidare, säger Bengt Åkerström.
Säkert blir det fler träffar av liknande slag
framöver. Håll utkik i Ellagårdsbladet och på
hemsidan, www.ellagard.nu.
Eva Neveling

– I Ellagård bor flera aktiva politiker och
området domineras av en bildad medelklass
som finns i olika skeenden i livet. Skolfrågorna verkar dock ha haft ett visst inflytande, säger Folkpartiets kommunalråd
Mats Hasselgren.
Moderaterna som gick tillbaka lika mycket
som Folkpartiet ökade (11 procent) tycker
inte siffrorna är så uppseendeväckande.
– De tre senaste valen har vi rört oss fram
och tillbaka just elva procent. Dessutom är
det svårt att vara i egen majoritet, medger
Leif Gripestam, som bor på Allmogevägen.
– Det blir lätt att driva en kampanj av
typen ”stoppa enpartiväldet”, säger Leif
Gripestam, som också framhåller att över 80
procent av väljarna i Täby nu har inflytande
över kommunpolitiken.
Att Folkpartiet fått ett ökat inflytande
över den lokala politiken märks nu i sammansättningen av nämnder och styrelser.
Samtliga partier är nu också överens om
bland annat öppnande av två biblioteksfilialer, höjt aktivitetsbidrag, fler kommunala
förskolor m.m.
En fråga som engagerat många villaägarföreningar i kommunen är va-avgifterna.
Den nya alliansen innebär att man kunnat

diskutera detta och ärendet är nu återremitterat för att utredas närmare.
– Kommunallagen säger att va-avgiften
ska vara en självkostnad. Det är inte tillåtet
att bygga upp en buffert. Därför begärde vi
återremiss, säger Mats Hasselgren.
C-H Segerfeldt

Så röstade vi
i Ellagård
Valet ligger nu några månader
bakom oss, men en del siffror kan
ju fortfarande vara intressanta.
Valdeltagandet i Täby kommun
är nästan 88 procent och i Ellagård
drygt 90 procent.
Ellagård är Täbys starkaste folkpartiområden med 38 procent av
väljarkåren, i Norra Ellagård drygt
41 procent.
Moderaterna är största parti i
kommunen med 41, 85 procent,
en minskning med ca elva procent
sedan förra valet.
Folkpartiet blev valets vinnare i
kommunen med en ökning på drygt
tio procent.

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 – webbplatsen för oss i Ellagård!
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Låg omsättning på hus i Täby
– Omsättningen av hus har varit mycket
lägre än normalt under hela året i Täby.
Bara under den senaste dryga månaden
har 45-55 fastigheter varit ute mot normala 90-110.

Ellagårdsbladets expert i fastighetsaffärer,
Tomas Österman, fastighetsmäklare, är
förvånad över den förändring marknaden
genomgått.
– Jag har många kunder som söker lägenheter centralt i Täby, men utbudet är inte
i nivå med efterfrågan. Åkerbyvägen och
Marknadsvägen har utmärkta lägenheter,
men saknar hiss och attraherar därmed inte
äldre som helst vill bo i Storstugan.
Att en fyra i Storstugan säljs för ca 3,5
miljoner kronor ger en liten vink om vad
Tomas Österman menar.
Inte heller Grindtorp eller Viggbygärdet,
som kan tyckas vara centralt belägna, är ett
förstahandsval för äldre som säljer sina hus.
I Ellagård är andelen äldre som söker lägenhet och vill sälja dominerande. Men för
dem som vill bo kvar i Täby är utbudet inte så
stort som antalet befintliga lägenheter kan
antyda. Nybyggande har hittills inte skett
centralt, men här finns planer, bland annat

Tendensen att bo kvar allt längre i sitt hus är tydlig i Ellagård enligt fastighetsmäklare
Tomas Österman. En anledning kan vara bristen på centralt belägna lägenheter i kommunen.
(Foto Eva Neveling)
på Galoppfältet och i Täby centrum.
Tomas Österman uttrycker sig diplomatiskt och vill självklart inte spekulera i när
det kan vara dags att sälja huset och flytta.
– Jag får intrycket att många äldre väljer
att bo kvar allt längre i sina hus. Tar man en
sväng i Ellagård är det också ganska lätt att

Har du glömt årets medlemsavgift?
Endast 326 hushåll, alltså endast drygt
hälften av Ellagårdshushållen, har betalat
medlemsavgiften till byalaget i år. En förvånande siffra tycker Fredrik Lagergren,
byalagets ordförande.
– I styrelsen tror vi inte att det beror på avgiftens storlek, 200 kr per hushåll. Det är nog

snarare så att det är lätt att glömma det där
inbetalningskortet som kom i våras.
Byalaget vill göra det lättare att komma
ihåg avgiften. Kanske ett inbetalningskort
i varje nummer av tidningen, möjlighet att
betala både vid de olika arrangemangen som
byalaget ordnar.

se att många sliter ont med underhåll och
snöskottning.
– Samtidigt är det ju roligt att se att så
många äldre bor kvar. Blandningen av äldre
och yngre ger Ellagård något alldeles extra,
säger Tomas Österman.
C-H Segerfeldt

– Vi måste bli bättre på att synas så att
även nyinflyttade får veta vad medlemsavgiften går till: Valborgsmässobål med
fyrverkeri, midsommarfest, Djungelfestival,
gratis utlåning av glas och porslin, hemsida
med plats för egna anonser och den här
tidningen förstås.
Kolla så att du inte glömt avgiften – och
sätt sedan in 200 kr på plusgiro 41 28 42 – 7.
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
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Hundra barn och föräldrar på Djungelfestivalen
Att regnet hängde i luften avskräckte
inte närmaste 100 barn och föräldrar att
ta sig till Ellavallen på valdagen för att
vara med om Djungelfestivalen.
Deltagarna fick svara på kluriga frågor på
tipspromenaden och sen fick barnen diplom
och godisbelöning. Flera passade också på
att testa styltor eller springa runt med kompisarna från skola och förskola.
För de vuxna blev det en trivsam pratstund med kända och okända grannar vid
korvgrillningen och så kunde vi värma oss
med kaffe från den medhavda kaffekorgen.
– Djungelfestivalen, precis som många
andra arrangemang i området, bygger på ideella insatser. Vi vill gärna tacka de familjer
som ställde upp i år. Utan de här insatserna
är det svårt att få till våra olika evenmang
under året, säger Anna Hamilton.
Djungeltelegrafen anropar
Byalagets styrelse söker en klurig Ella
gårdsbo som vill ingå i nästa års djungelpatrull och ansvara för Djungelfestivalens
tipsrunda (författande av frågor, rättning
av tipsraden och utförande av diplom).
Kontakta anna.hamilton@telia.com för
mer information.
Anna Hamilton

Djungelfestivalen är inte bara trevlig för barnen. Här träffas grannar/föräldrar och lär
känna varandra över korvgrillarna. (Foto Anna Hamilton)

Har ni märkt förändringen?
50- och 60-talen var nybyggartid i Ellagård. Då byggdes de första husen, småbarnsfamiljerna flyttade in och gemenskapen mellan grannar skapades i de många
projekten under den här tiden.
Det har gått många år sedan dess, drygt
50. Det firades med en hejdundrande fest
för några år sedan.
Samhället har förändrats under de här
åren, så också Ellagård. Hemmafruarna,
en gång navet i den sociala gemenskapen
i området, finns inte längre – och få av oss
beklagar det.
Vi arbetar allt mer, tillbringar allt
fler timmar utanför hemmet, både barn
och vuxna. Den privata ekonomin har
förbättrats. Sommarstugor, fritidsbåtar
och utlandsresor gör att antalet timmar
därhemma blir ännu färre.
Därmed har också våra attityder till
gemenskap och grannkontakter förändrats. Individualismen ökar på kollektivets
bekostnad.

Sista Ordet

Ja, det där lät mer politiskt än jag egentligen tänkt mig, men jag tror säkert ni förstår
vad jag menar.
Varför skulle jag ställa upp och städa i mitt
grannområde när jag har så knappt om tid?
Inte har jag tid att bry mig om hur grannen
klarar sin vardag? Jag har nog med min egen.
Att vara med i ett kollektiv som jag egentligen inte bryr mig om – varför ska jag vara
det?
Det är ganska naturligt att de nyinflyttade
idag inte kan ha samma känsla för området
som de som bott här sedan starten. Men
ändå framhåller de ofta Ellagårds speciella
karaktär, när man frågar varför de valt just
det här området.
Man talar om alla aktiviteter och arrangemang som skapar och stärker gemenskap
och närhet. Man uppskattar att fler generationer finns representerade än i de flesta
andra grupphusområden.
Den specifika karaktären, som området
ännu har, lever inte av sig själv. Om inte in-

dividualister som du och jag bryr oss om
att vårda den kommer den att försvinna.
Då kommer de yngsta inte så självklart
springa in till grannarna en bit ner på
gatan – för ni känner helt enkelt inte varandra. När de enkla mötesplatserna blir
färre, blir det säkert också svårare att be
grannen tvärs över ängen att vattna dina
pelargoner när du reser bort. Då kommer
det inte att kännas så
naturligt och trevligt
att breda ut filten
och plocka fram kaffekorgen på midsommarängen.
Om vi tror att vi
alltid är ”oss själva
nok ” så missar v i
Eva Neveling
något. Även vi indiv idualister behöver
kollektivet, men vi får det inte gratis.
Låt oss fundera på hur vi vill ha det
i Ellagård i morgon. Det är bara vi som
bor här som kan bevara det specifika och
eftertraktade.
Eva Neveling

www.ellagard.nu – webbplatsen för oss i Ellagård!
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Husrenovering

Byggde nytt i det gamla
En av de mest uppskattade sakerna med
Ellagårdshusen är att det är så enkla
att förändra. Inga konstiga material.
Fråga bara familjen Österman som återvänt till Ellagård och på Skiftesvägen i
princip byggt ett helt nytt hus inne i det
gamla.
Under tre intensiva månader har en rad
hantverkare rivit ut allt och byggt nytt från
grunden. Bokstavligt talat. I hela bottenvåningen rev man ur golvet ner till spikreglarna som ligger nergjutna i betongen. Ett
byggnadssätt som kan skapa problem, men

Innan det nya golvet byggdes gjorde
man ordentligt rent och dammsög
betongplattan.

Ellagårdshusen har klarat sig förvånande väl
från fukt och mögel. Här gjorde man samtidigt ordentligt rent och dammsög betongplattan innan man gjorde nytt.
Men när man gör nytt är det moderna
metoder som gäller: ventilerat Nivellgolv,
där inget organiskt material kommer i kontakt med betongen. I stället vilar reglarna
på plastkilar och under golvet skapas en
två centimeter hög luftspalt. Från diskret
placerade ventilatorer vid golvfordringen
sugs luft in under golvet och dras ut. Totalt
har man också ökat antalet ventiler.
Den instängda luft man ofta känner efter

någon veckas bortvaro från huset, har nu
helt försvunnit.
Samtidigt passade familjen på att lägga in
bergvärme och vattenburen golvvärme i undervåningen, vilket medfört att man endast
behållit tre radiatorer på övervåningen. För
mig som är van vid iskalla golv var det en ren
njutning att kliva omkring i strumplästen.
De gamla dubbelkopplade fönstren har
ersatts av isolerfönster, där man följt riktlinjerna från kommunen och behållit de
dubbla fönstren.
De gamla blyklädda elkablarna har självklart ersatts med nya.
På övervåningen blev det en takkupa till
och man renoverade också de båda gamla.
C-H Segerfeldt
(som fick mycket inspiration
för det egna huset)

Vardagsrummet med nytt golv,
öppen spis och nya fönster.

Anki Österman, t v, med döttrarna Elin och Matilda trivs i
sitt ombyggda Ellagårdshus.

I ett Nivellgolv kommer inget organiskt material i kontakt med be- Huset har genomgående parkettgolv, så även i det moderna och
tongen. I stället vilar reglarna på plastkilar och under golvet skapas fräscha köket.
en två centimeter hög luftspalt.

