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Frågan kom upp vid ett möte i byalagets 
styrelse med anledning av byalagets fyrver-
keri på Valborg. Fyrverkeriet på Valborg är 
festligt, hör till traditionen och är en av de 
saker som gör Ellagård unikt och känt. Men 

de kostar ganska 
mycket pengar och 
har kanske en nega-
tiv miljöpåverkan.

Efter några snab-
ba sökningar på 
nätet hittar jag en 
skrift från bransch-
o r g a n i s a t i o n e n 
Plast & kemiföreta-
gen som behandlar 
just frågan om mil-

jöpåverkan från fyrverkerier ”Fyrverkerier 
och miljö”. Där kan man bland annat läsa att 
själva raketbränslet består av svartkrut som 
i sin tur består av salpeter, träkol och svavel, 
vilket vid förbränning ger huvudsakligen 
upphov till koldioxid.

Men krutet är en sak och de ämnen som 
används för att skapa färgerna en annan. 
Det är huvudsakligen olika metaller som 
används för att skapa färgerna i fyrverke-
rierna. Aluminium ger de vita och silvriga 
gnistrande effekterna, barium ger de gröna 
och strontium de röda effekterna. Violett 
skapas av kalium medan natrium ger gul 
färg. Metaller som järn, magnesium och 
titan förstärker gnistbildning. Dessutom 
finns i vissa fyrverkerier för professionellt 
bruk en del bly med för att ge en sprakande 
effekt. Blyet ersätts dock alltmer av metall-
len vismut.

Metallerna omvandlas vid förbränningen 
till metallsalter och andra föreningar som 

Är fyrverkerier skadliga för miljön?
är stabila. En statlig utredning undersökte 
fyrverkeriers miljöpåverkan 1999 och kon-
staterade att de inte hade någon påverkan på 
miljön. Dock har kemikalieinspektionen i 
december 2010 skickat 8 olika fyrverkeripjä-
ser på analys eftersom man misstänkte att de 
innehöll ämnen som är förbjudna eftersom 
de är skadliga (bl.a. hexaklorbensen). Något 
resultat av den analysen finns ännu inte.

Vad tycker Ellagårdsborna om det här? 
Ska vi fortsätta med vårt fantastiska fyr-
verkeri? På årsmötet den 7 april har du 
möjlighet att göra din stämma hörd. Du 
kan också mejla direkt till mig (se adress i 
redaktionsrutan).

Jag tror inte att byalagets fyrverkerier 
utgör någon större miljöfara jämfört med 
allt annat vi omger oss med, men det är 
intressant att frågan kom upp. Den är ett 
exempel på att vi blir allt mer medvetna 
om vår miljöpåverkan. Överst på listan står 
förstås konsekvenserna av koldioxidutsläpp 
i form av klimatpåverkan, men många 
andra frågor kring kemikalier i miljön är 
också viktiga. Samtidigt som man kan göra 
listan över miljöhot lång så är det viktigt att 
komma ihåg att mycket omfattande miljö-
förbättrande åtgärder också genomförts. 
Vem talar idag om freon och ozonlagrets 
nedbrytning? En påtaglig åtgärd som just 
nu genomförs är utfasningen av glödlampor 
(som jag skrev om i min förra ledare). Alla 
matta glödlampor förbjöds i september 
2009 och i september i år försvinner klara 
60 wattslampor. I september 2012 förbjuds 
resten av glödlamporna i handeln och där-
efter är det lysrörslampor och LED-lampor 
som gäller. Läs mer på www.lampinfo.se

Fredrik Lagergren,
ordförande, Ellagårds byalag

WSN Renovering & Målning
Letar du efter duktiga hantverkare? 

Ring oss! Vi hjälper dig med:
• Helrenovering • Badrumsrenovering
• Trädäck, staket • Målning inne och ute
• Fönsterrenovering • Tapetsering
• Golvläggning  • Golvslipning
• Stenläggning  • Snickeriarbeten

bra pris! använd gärna Rotavdrag!
F-skattesedel och försäkringar finns. 

Referenser lämnas på begäran.

Ring 073–592 30 65
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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!

alla Ellagårdsbor hälsas välkomna 
till årsmöte i byalaget torsdagen 
den 7 april kl 18.30 i giggen, 
Klövjevägen 36. 

Förutom vanliga årsmötesför-
handlingar står även en miljöfö-
reläsning på programmet. det 
kommer bland annat att handla 
om miljöanpassning och upp-
värmning.

Täby kommun sponsrar en 
gästföreläsare som kommer att ge 
oss nyttiga idéer för vårt boende 
i Ellagård.

ÅRSMÖTE 
7 april med 

gästföreläsare

— De som vill flytta till Täby verkar inte 
beröras av de nya lånereglerna. Vi har 
inte märkt någon som helst avmattning på 
husmarknaden. Snarare tvärtom.

Det säger fastighetsmäklare Sixten Gard på 
Norrortsmäklarna i Täby, som också kon-
staterar att de flesta som flyttar till Täby 
redan är etablerade på bostadsmarknaden. 
De har något att sälja och har därmed en 
kontantinsats i nästa boende, som gör att 85 
procentsregeln inte berör dem på samma sätt 
som de som stiger in på marknaden.

Ellagårdshus sålt för
nästan 5,5 miljoner

Efterfrågan på hus i Ellagård är fortfarande hög. Kanske en av förklaringarna är den 
sociala gemenskapen kring bland annat Valborg och midsommar. Här är det samling på 
midsommarängen där midsommar firas varje år.  (Foto Eva Neveling)

— Numer är det mest 70-talister som flyt-
tar till Täby och Ellagård,  många barnfamil-
jer i 40-årsåldern med fler barn på väg. De 
vill ha större utrymme och Ellagård bjuder 
på unika möjligheter i det fallet.

Ett normalt Ellagårdshus är på ca 135 
kvm med inredd övervåning. Om huset är 
i bra skick och inte kräver några större re-
noveringar ligger priset på ca 4,5 miljoner. 

Ett Ellagårdshus i ursprungligt skick, som 
det fortfarande finns en hel del av, hamnar 
omkring 4 miljoner visar aktuell statistik. 

Om- och tillbyggnader gör att storleken 

på husen kan varierara ända upp till ca 200 
kvm och då stiger självklart priserna.

Nyligen sålde Norrortsmäklarna sitt hit-
tills dyraste hus i Ellagård. Nära 5,5 miljoner 
kronor betalades för en hörnfastighet som 
hade en tillbyggnad i vinkel. 

Huset var på ca 200 kvm (totalyta) och 
i ett fräscht och inflyttningsbart skick. 
Underhåll och reparationer hade gjorts 
fortlöpande under åren, även om det säkert 
fanns både önskemål och mentalt utrymme 
för moderniseringar.

— Det faktum att inflyttningen till 
Stockholm är fortsatt stor påverkar säkert 
också den nu relativt stabila prisbilden, säger 
Sixten Gard.

Han tror att just den höga efterfrågan hål-
ler emot en förmodad minskad efterfrågan i 
takt med stigande räntor.

C-H Segerfeldt
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Förlängda öppettider 
– vi finns här för Dig!

Öppet 8 – 22 
alla dagar

En kall och solig torsdagseftermiddag 
trotsade Täby kommuns landskapsar-
kitekter, Daniel Lundqvist och Anna 
Feltelius, bitande kyla och mörker för att 
höra vad vi medborgare i området hade 
för tankar och idéer kring Enhagsparken, 
som ska byggas om till en stadspark. 
Enhagsparken är området som sträcker sig 
från grönområdet mellan Ellagårdsvägen/
Arrendevägen/Lövängsvägen och längs 
Enhagsvägen, över fotbollsplanerna bort 
mot Täbyvägen. 

Utgångspunkten för arbetet är att parken 
ska stimulera och attrahera barn i olika 
åldrar med lekredskap som tränar barnens 
motorik och balans. Parkmiljön ska ha en 
varierad yta med både växtlighet och öppna 
ytor. Lekparken är tänkt att vara så stor att 
den även kan attrahera barnbarngrupper 
från både förskolor och skolor. Fotbollspla-
nen på västra sidan av Storängsvägen är 
tänkt att vara kvar i existerande skick. 
Boulebanan ska enligt planerna också  finnas 
kvar, kanske på annan plats i parken.

Ett 30-tal engagerade personer i området 
mötte upp vid boulebanan under dagen med 
många idéer och förslag. Småbarnsföräldrar 
efterlyste sol- och regnskydd, hundägarna 
önskade en rastgård där hundarna får 

springa lösa och motionärer vill ha mo-
tionsredskap i parken.  Ordförande Fredrik 
Lagergren påminde om att det finns vackra 
cirkusstatyer i förvaring hos Täby kommun.

Hur ser det ut i övrigt i Ellagårdsom-
rådet? ”Båtparken”, vid Ellavallen, och 
”Spindelparken”, mellan Skiftesvägen och 
Ladugårdsvägen, ska enligt Täby kommuns 
lek- och aktivitetsplan för barn och ungdo-
mar i Täby rustas upp medan ”bilparken” 
vid Klubbvägen ska tas bort.  

Båtparken ska enligt planen byggas om 
år 2014 och Spindelparken 2018. Som frek-
vent besökare av dessa parker är jag glad 
att törnbuskarna och de slitna och rentav 
farliga lekredskapen har tagits bort. Ännu 

återstår dock en hel del arbete för att göra 
dessa platser till attraktiva lekplatser för 
stora och små. 

Planeringen för området pågår och under 
hösten beräknas arbetet börja med Enhags-
parken.  Ellagårdsbladet följer upp senare 
i år med information om den slutgiltiga 
utformningen av parken, liksom status för 
de övriga parkerna i närområdet. 

Daniel Lundqvist och Anna Feltelius är 
glada för det stora engagemanget vid park-
besöket och de mejl och telefonsamtal som 
kommit in. För frågor och tankar kring 
Enhagsparken går det fortfarande att kon-
takta  daniel.lundqvist@taby.se eller anna.
feltelius@taby.se. 

Anna Hamilton

Enhagsparken
blir en
stadspark

Daniel Lundqvist och Anna Feltelius, landskapsarkitekter i Täby kommun, diskuterade 
parkutformning med Ellagårdsborna. (Foto Eva Neveling) 

Tänk om ...
... danderyds kommun och Täby kom-
mun kunde gå ihop om en Elsa beskow 
sagopark någonstans vid kommungrän-
sen? Elsa beskow bodde ju större delen 
av sitt liv i vår grannkommun. 

Vore det inte härligt att leka kur-
ragömma mellan stora kantareller och 
blåbärsträd, åka rutschkana från en grön 
sagostjälk, leka i en sandlåda i ett stort 
valnötsskal osv.  För inspiration, besök 
Majas trädgård i Sofiero i sommar eller 
mulle meck-parken i solna. med lite 
inspiration, engagemang och vilja kan en 
park vara så mycket mer än en gunga, 
en rutschkana och några bänkar. 

                             Anna Hamilton
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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 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

       ”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 

Visste du att byalaget har en grupp på 
Facebook? Om inte är det kanske dags att 
gå in och anmäla sig. Du kan se sidan även 
om du inte är medlem på FB. Initiativtaga-
re är Anna Hamilton i byalagets styrelse.
Varför startade den här sidan, Anna Hamil-
ton?

– Jag lade upp den för att för att kunna 
skicka ut blänkare kring kommande evene-
mang här i Ellagård. Vi är ju en del grannar 
som möts där. Än så länge har det väl mest 
varit en försöksverksamhet, därav den låga 
profilen. Men om fler kommer med så kanske 

Ellagårds byalag
på Facebook

vi kan få fart på gruppen och utnyttja den 
på ett bättre sätt.

Du som är intresserad kan alltså gå in på 
Facebook, www.facebook.com och leta dig 
fram till Ellagårds Byalag. Blir vi fler som är 
medlemmar där så kanske det blir litet mer 
snurr på gruppen.

Fördelen med en grupp på Facebook är att 
du får upp sidan så snart du loggar in på ditt 
Facebook-konto – under förutsättning att 
det lagts till några nyheter där förstås. Det 

betyder att information om olika evenemang 
kan spridas på enkelt sätt till medlemmarna 
i gruppen. 

Och alla ni som är motståndare till Face-
book – ni behöver inte vara oroliga. Informa-
tionen om olika evenemang i byalagets regi 
kommer alltid att finnas i Ellagårdsbladet. 
De går även att läsa på vår egen hemsida, 
www.ellagard.nu.

Eva Neveling

Hembygdens dag firas vid Ellagårdssko-
lan söndagen den 8 maj. Här förklarar 
ordföranden Lothar Lammertz varför 
föreningen valt Ellagård i år.

– Vi roterar sedan några år i kommunen och 
har haft hembygdsdagar både i Näsby Park, 
Gribbylund, Kyrkbyn och Viggbyholm. I år 
vill vi gärna möta ellagårdsborna.

Hembygd är ett ord som väcker många 
olika känslor. För en del är det platsen där 
man bor, för andra hänger det ihop med 
barndomen och släkten. Att etablera en 
hembygdsförening så nära storstaden har 
sina speciella sidor.

– Vi vill gärna hitta själen i vår hembygd 

Hembygdens dag i Ellagård
och även få en chans att visa upp oss som en 
intressant och attraktiv förening. 

I Ellagård hoppas Lothar Lammertz få 
kontakt med ellagårdsfamiljerna, både för 
att de ska dela med sig om vad som gör El-
lagård så speciellt, men också för att sprida 
Täbykunskap. Det finns mycket att visa upp 
och vara stolta över.

– Och så vill vi förstås ha fler medlemmar 
och gärna kontakt med fler ungdomar. Vi 
stöttar redan idag skolornas möjligheter att 
informera om vår hembygd, bland annat 
via stipendier och bidrag till bussrundturer 
i Täby. 

För detaljerat program se sid. 8.
Eva Neveling  

Ellagårdskalendariet
7 april  Årsmöte i giggen, Klövjev. 36
30 april Valborgsmässofirande på 
 Ellavallen. ansvarig: bengt 
 granath, tel 768 41 89
8 maj Hembygdens dag vid 
 Ellagårdsskolan, se sid 8.
24 juni Midsommarfirande på Midsom 
 marängen
18 sept djungelfestival. ansvarig anna  
 Hamilton, tel 69505 34

Oktober   Höstpub

För aktuell information se även Ellagårds 
webbplats, www.ellagard.nu
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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 hus-
håll 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  anders 

Dags att betala medlemsavgiften

InsändareN

Carell, 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 2011!

Glöm inte att ange: • namn på samtliga famil-
jemedlemmar,• gatuadress, • telefonnummer 
• mejladress.

betalar du via internetbank, där alla uppgif-
ter inte ryms i formuläret, kan du mejla dina 
uppgifter till byalagets kassör Peter Welzien, 
peter.welzien@gmail.com. du behöver bara 
mejla om dina uppgifter är nya.

Jag öppnar inte gärna ytterdörren när barn-
säljarna dyker upp – vare sig de säljer jultid-
ningar, strumpor eller blommor. Inte för att 
jag ogillar barnen utan för att jag anser att 
det är en rovdrift med ungarna. 

Hur kan föräldrar låta sina ganska små 
barn gå runt och knacka dörr för att sälja 
sent på kvällen hos människor de inte kän-
ner? Är föräldrarna verkligen säkra på att 
det är hederligt och trevligt folk som öppnar 
dörren? det kan ju vara tvärtom – även här 
i Ellagård. dessutom ska barnen ta emot 
betalning och bära runt på kontanter. 

att produkterna sedan är undermåliga 
är en annan sak, men även den pinsam. 
blommor som slokar efter en liten stund in-
omhus. strumpor som det går hål på redan 
första gången. 

Visst ska man lära barn att man måste 

jobba för att få pengar och att man inte får 
allt gratis. men låt barnen vara barn tills de 
har en chans att klara av ett arbete. 

En 12-åring som går runt i mörkret på 
kvällarna, ofta med en ansenlig mängd 
kontanter i fickan, är det verkligen något att 
sträva efter? 

Tonåringarna, som även knackar på för 
att sälja och tjäna pengar till skolresor m m. 
klarar förstås det här bättre.

de mindre barnen tycker jag vi ska låta 
stanna kvar hemma på kvällarna.

”Mamma till tre”

Ska barnen ut 
och knacka dörr
på kvällstid?

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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Sista Ordet

Visst har det hänt något i köket. Eller 
är det bara jag som märker förändring-
arna i inställningen till matlagning.

Nu tänker jag inte på det där med att 
renovera kök. Det har pågått rätt länge 
och verkar bara bli dyrare och dyrare. 
Vännerna renoverar sina kök för astro-
nomiska belopp (tycker jag), medan vi 
i vårt hus på Skiftesvägen har kvar ori-
ginalinredningen – om än uppiffad med 
nya vitvaror, ny golvbeläggning, nya 
tapeter och ny färg på skåpsluckorna.

Nej, den stora förändringen är att allt 
fler män verkar laga mat. Och då menar 
jag verkligen laga mat, även vardagsmat 
alltså.

Männen i köket har väl blivit vanligare 
ända sen 70-talet. Redan då klev män-
nen in i köket och briljerade när gästerna 
samlades vid middagsborden. Insatserna 
höjdes till skyarna, killarna pöste av stolt-
het och familjens kvinnor log stillsamt.

Att det var hon som stod för falukor-
ven, fiskpinnarna och blodpuddingen till 
vardags var ju inte så heroiskt och absolut 
ingenting att skryta med vid finmidda-
garna på lördagskvällarna.

Men nu verkar det vara något annat. 
Männen – och jag talar nu som 40-talist, 
det är ju de årgångarna jag umgås mest 
med – verkar laga även vardagsmidda-
garna i dag. 

Flera har ju redan gått i pension och 
middagen tycks allt oftare stå på bordet 
när den fortfarande arbetade hustrun 
kommer hem på kvällen. 

Vid senaste lördagsmiddagen hos goda 
vänner lagade nästan 50 procent av män-
nen mat varje dag till familjen.

Och då hoppas vi raskt över till nästa 
förändring. Alla pappor med barnvagn. 
Kanske slår jag här in öppna dörrar för 
alla mellan 30-40, men jag kan bara glatt 
konstatera att de, barnvagnspapporna 

alltså, blir allt fler. Under en dag på en 
fotomässa nyligen kunde jag räkna in tre 
pappor med fem ungar under skolåldern 
i kafeterian. 

Visst var det högljutt och litet stökigt 
men ack så trevligt. En fotomässa lockar 

väldigt många  
pryl- och teknik-
frälsta killar i alla 
åldrar. Och därför 
också de unga 
föräldralediga 
papporna. Som 
alltså tar med sig 
telningarna på 
mässa.

Har jag missat några förändringar? 
Hör av er – i Ellagårdsbladet strävar 
vi efter att hänga med i trenderna men 
behöver hjälp av läsekretsen.

Eva Neveling

Förändringens vindar är nästan alltid positiva

Även denna vinter har varit kallare än 
normalt och det är inte alltid så lätt att få 
igång bilen på mornarna. 

De flesta bilar är sannolikt försedda med 
motorvärmare som underlättar när vi ska 
iväg till jobbet iskalla vinterdagar.

Dessvärre verkar det inte vara så överallt. 
Det finns Ellagårdsbor i våra kvarter som  
går ut och startar sina bilar långt innan de 
ska iväg hemifrån. Bilarna står där på tom-
gång under alldeles för lång tid och spyr ut 
avgaser – inte bara intill det egna huset utan 
även mot grannens.

Glöm inte tomgångsförbudet som innebär 
att du får starta din bil en minut innan du 
ska iväg. Det är inte en slump att vi har 
detta förbud. Både hälsan och miljön blir 
lidande när bilarna står på tomgång längre 
än en minut. 

För att inte tala om hur sura dina gran-
nar blir.

Eva Neveling

Glöm inte 
tomgångsförbudet
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Ellagårds
medlemsmatrikel
Att Ellagård har en välgjord och aktuell 
medlemsmatrikel är det nog inte så många 
som vet. Den finns att ladda ner från 
nätet, men turerna kring hur man får ett 
lösenord är ännu inte helt klara. Bylagets 
styrelse jobbar för fullt med det.

Astrid Regemo Samuelsson producerar 
katalogen och uppdaterar den f lera 
gånger om året. Den är sökbar på tre 
olika sätt: det går att söka på efternamn, 
gatuadress eller rote. 

För att komma med i matrikeln måste du 
ha betalat din medlemsavgift till byalaget. 

För den som vill ha kontakt med grannar 
runt om i området är matrikeln ovärderlig. 
Nu ser vi fram emot ett mer effektivt sätt att 
få lösenordshanteringen att fungera.

Har du bråttom med att nå matrikeln kan 
du troligen kontakta webbmaster direkt, se 
adress på sid. 2

Eva Neveling

Snart kommer det bli enklare att logga in 
på www.ellagard.nu för att ladda ner El-
lagårdsmatrikeln.



Hembygdens Dag 
Söndagen den 8 maj 2011 kl 12.00–16.00 

                                 -   i år i Ellagårdsskolan   
- 
* Hembygdsföreningens ordförande 
   Lothar Lammertz inviger kl 12.00 

 

* Inger Tillas berättar om Ellagårdsskolans     
   historia 

* Marja Bernblad leder en naturvandring. Målet är den gamla fornborgen i   
   området. Hans-Erik Nordin lär oss känna igen  
   de vanligaste fåglarna 

 

Tipspromenad för barn 
Korvgrillning 
Kaffeservering 
Våra sektioner presenterar sin 
verksamhet 
 
Dagen genomförs i samverkan med Ellagårds Byalag. 

 
VÄLKOMMEN!  Passa på att bli medlem 

Täby Hembygdsförening, Östra Banvägen 78, 183 30 Täby, 08-758 14 04 
www.hembygd.se/stockholm/taby 

Vi visar filmen om Ellagård liksom bilder  
från en del arkeologiska fynd från området  

Kom och berätta om dina minnen. 

Ta gärna med EGNA BILDER! 

Ella	  gård,mangårdsbyggnaden.	  

Teckning	  Tord	  Tordmar	  	  

Teckning:	  Tord	  Tordmar	  

Ella	  krog,	  f	  d	  dagsverkstorp.	  
Teckning:	  Tord	  Tordmar	  


