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De fyra karuselldjur av konstnären KG Be-
jemark, som byalaget skänkt till Täby kom-
mun är borta. De försvann från NCC:s förråd 
under en städning förra året. Att de saknades 
uppdagades först nu när de skulle förberedas 

för utplacering i 
den nya Enhags-
parken. 

NCC förklarar 
i ett brev att sta-
tyerna antagligen 
skrotats i samband 
med att de rensade 
upp förrådsytor 
och städade. 

Sku lpturerna 
skänktes ursprung-

ligen till byalaget av 
företaget Olsson & Rosenlunds vd Fritz H 
Eriksson som var en stor konstmecenat. Han 
skänkte också statyn ”Flicka med Ämbar, 
”Ella”, av konstnären Gustav Möllerberg. 
Statyerna skänktes något år efter byalagets 
bildande, det vill säga i slutet av femtiotalet 
eller i början av sextiotalet.

Enligt Stellan Pauli, som var med och valde 
statyerna, fanns det ursprungligen en plan att 
ställa ut en stor staty i form av en älg vid den 
lekplats som idag kallas för ”spindelparken”. 

Av någon anledning blev det inte av och 
Stellan fick istället åka till konstnären KG 
Bejemarks atelje för att välja ut något an-
nat. I trädgården utanför ateljén, som låg på 
Södermalm, såg Stellan de galna och skojiga 
karuselldjuren. De var alltså en del av en 
karusell där djuren skulle åka runt på en räls 
och i vars mitt en hög kon var placerad. På 
toppen av konen fanns ett cykelhjul som det 
hängde järnstänger ned ifrån. När karusellen 

Våra karuselldjur är borta!
snurrade runt så plingade stängerna. 

Av olika skäl så sattes aldrig karusellen 
upp. Den skulle stått där midsommarstången 
står idag. Kanske berodde det på att grannar 
oroade sig över pinglandet från karusellen, 
kanske berodde det på att en del av djuren 
hade lite utstickande delar som kanske inte 
var så lämpliga på en karusell för barn. 

I varje fall ställdes skulpturerna in i 
byalagets förråd där de stod fram till 2007. 
Då städades förrådet ur och statyerna kom 
fram igen. Byalagets styrelse beslutade då att 
skänka skulpturerna till Täby kommun för 
att de senare skulle sättas upp i området vid 
den kommande parkupprustningen.  

I gåvobrevet står ”Tillsvidare förvaras 
skulpturerna av Tekniska kontorets drift- och 
underhållsentreprenör på Fogdevägen 6. De 
skall placeras ut i Ellagård vid kommande 
parkupprustning”. 

Det är tråkigt att vårt kulturarv städas 
bort och skrotas på det sätt som skett. En 
del av Ellagårds historia har försvunnit i 
och med detta, en skulptur som tidsmässigt 
knyter bygget av Ellagård till utvecklingen 
i Stockholm. En tid då direktörer i stora 
företag som Olsson & Rosenlund också var 
konstmecenater och donerade konst till sina 
byggprojekt. Säg den direktör som gör det 
idag? 

Numera kan jag inte passera skulpturen 
”Fordon” eller Ferlin-statyn, utan att tänka 
på de försvunna karuselldjuren. 

Se även artikel på sid. 3.
Byalagets styrelse förhandlar nu med 

kommunen och NCC om hur byalagets gåva 
skall ersättas.

Fredrik Lagergren,
ordförande i byalaget

Fredrik Lagergren

Prova ICA Matkassen 
Beställ på nätet – hämta i butiken!

www.ica.se

Öppet 8 – 22 
alla dagar
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De försvunna statyerna representerar ett stort värde 
och känns som en verklig förlust både för Ellagårdsd-
borna och för Täby kommun. Att någon kastat dem på 
eget bevåg och utan att rådfråga närmaste chef känns 
i sanning otroligt. Kan det ha gått till på något annat 
sätt, är förstås en fråga man måste ställa sig.

KG Bejemark var en framstående konstnär redan på 
femtiotalet. Dock blev han tydligen lite sur över att bya-
laget inte satte upp han karusellstatyer direkt. Han me-
nade att detta hade försenat hans genombrott i USA med 
flera år, enligt Stellan Pauli. Byalagets inflytande kanske 
inte är så stort i USA. KG Bejemark slog igenom stort 
ändå.

Idag finns flera av hans statyer runt om i Stockholm. 
Mest känd är kanske statyn ”Humor”, som föreställer 
en gatuarbetare som tittade upp ur en gatubrunn. Statyn 
var tidigare placerad invid Berzelii park i Stockholm, men 
är nu tillfälligt placerad i förråd (Se upp!). 

En annan känd staty är Nils Ferlin som står framför 
Klara kyrka mitt emot Åhléns varuhus i Stockholm. 

Ytterligare en staty ”Fordon” är placerad på Eriks-
bergsplan på Birger Jarlsgatan. Den ser ut som en jättelik, 
skev, trehjuling.  

Fredrik Lagergren

Värdefulla statyer på soptippen?
Oförklarlig fadäs av NCC

De sista bilderna av statyerna togs innan de överlämnades till Täby kom-
mun. (Foto Astrid Regemo-Samuelsson)

Det här dörrhandtaget tillverkade KG Bejemark för KTH, Teknis-
ka Högskolan i Stockholm. De olika telefonerna speglar telefonens 
utveckling under flera decennier. (Foto Anna Hamilton)
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– Det handlar allt mer om bekvämlig-
het när barnfamiljen väljer boende. Man 
väljer bort de stora husen med de stora 
tomterna. Trädgårdsskötsel är ingen själv-
klarhet längre.

Stina Grundsell och kollegan Anne-Lee 
Horwitz på September Fastighetsförmedling 
är Ellagårdsbladets nya fastighetsexperter. 
Du kommer att möta dem i varje nummer, 
där vi tar upp frågor kring fastigheter i all-
mänhet och Ellagårdshusen i synnerhet.

September är en relativt nystartad fas-
tighetsförmedling med en lite mer kvinnlig 
profil.

Kvinnorna avgör Köpet

– Det är väl inte så att kvinnor är bättre 
fastighetsförmedlare än män, men vi betonar 
kanske andra saker och framför allt vet vi 
ju att det oftast är kvinnor som till sist avgör 
husköpen, säger Anne-Lee Horwitz med ett 
leende, men man missar inte budskapet.

– Nu är trygghet för barnen och enkelhet 
i vardagen viktiga. Det ska vara nära till 
andra barn liksom till kollektivtrafik, skola 
och dagis.

Detta är säkert också några av förklaring-
arna till att Ellagårdshusen ligger relativt 
högt i pris. Stora friliggande villor i närheten 

FAKTARUTA
för dig som ska sälja

När beslutet om att sälja är fattat är 
det dags att ta in minst två offerter från 
mäklare. Frågorna ska vara de samma 
så att svaren går att jämföra. man ska 
ha svar på:

• Hur mycket mäklaren kostar,   
      vad som ingår i priset

• En tidsplan för försäljningen
• Arbetssättet
• Värdering
– sedan är det viktigt att den mäk-

lare som verkar bäst också känns bäst.
därefter börjar arbetet inför vis-

ningen.
1. Ta hem någon som med nya 

ögon kan se på huset. Framför allt på 
väsentliga delar som badrum och tak. 

– skavanker som man levt med 
länge är svåra att se.

2. Rensa! 
– När du ändå ska flytta är det ett 

bra tillfälle att göra sig av med sådant 
som belamrar hemmet. många saker 
gör att en köpare har svårare att se 
möjligheterna.

3. Underskatta inte värdet av styling 
– Kanske finns det någon i bekant-
skapskretsen som kan hjälpa till för 
att få ditt hem att se extra fint ut? 
mäklaren brukar annars ha bra tips 
på stylingfirmor som kan hjälpa till. 

ligger många gånger i paritet i priset.
En annan trend är också den ökade sats-

ningen på allt grafiskt runt ett objekt. Man 
lägger ner mycket tid och ansträngning på 
att visa upp husen, så att köpare kan sitta 
hemma vid datorn och jämföra objekt. Det 
är där den första gallringen sker.

– Och då blir det ännu viktigare att husen 
är stylade och anpassade för fotografering 
och visning, säger Stina Grundsell, som 
hävdar att ett väl stylat hus ger 8-10 procent 
mer i slutpris.

– Man säljer ju en dröm. Inte en kalkyl.
Inte minst det pågå-

ende generationsskif-
tet i Ellagård väcker 
frågor: ”När ska vi 
sälja? Vi har ju alltid 
bott här och vi bor ju 
så billigt nu”. 

Ju äldre man blir 
desto senare tenderar 
man att ta beslutet 
om försäljning och 
rätt som det är blir 
det andra som styr 
processen.

Anne-Lee Horwitz 
och Stina Grundsell 
har självklart ingen 

Stina Grundsell, t v, och Anne-Lee Horwitz på September Fastighetsförmedling vet att 
många unga familjer gärna vill flytta till Ellagård. (Foto C-H Segerfeldt)

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 

patentlösning för tidpunkten, utan framhål-
ler i stället att man ska fortsätta den mentala 
processen, när frågan om försäljning dykt 
upp för första gången.

– Gå på visningar för att hitta alternativ, 
lyssna på barnen och vänner. Ha ett öppet 
sinne för försäljning och rätt som det är 
känns det naturligt.

C-H Segerfeldt

Fixa försäljningen medan 
du fortfarande orkar
Fixa försäljningen medan 
du fortfarande orkar
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I april var det som vanligt dags för års-
möte i Byalaget och som vanligt var det 
en gles skara utöver styrelse och övriga 
funktionärer som kom. 

Vi som var där fick i alla fall en redogörelse 
för det gångna årets verksamhet. Höjdpunk-
terna var som vanligt Valborgsmässofiran-
det, midsommarfirandet och Djungelfesti-
valen, där deltagarantalet vid alla tillfällen 
varit högt eller till och med ovanligt högt. 
Men kostnaderna för framför allt valborgs-
firandet är höga och några bidrag från gran-
nområdena har inte lämnats. Ellagårds 
Valborgsmässoeld är för övrigt en av få 
kvarvarande i Täby, så styrelsen hoppas 
kunna få lite ersättning från kommunen.

En delvis ny aktivitet var höstpuben som 
i fjol ordnades på restaurang Madonna på 
Stockholmsvägen. Ett 30-tal kom och erfa-
renheterna blev så goda att styrelsen räknar 

Byalagets årsmöte 

Ekonomin åter i balans
med en fortsättning – kanske ett par gånger 
– även kommande höst.

Ekonomiskt blev 2010 ett bra år – över-
skott med ca 29 tusen att jämföra med de 
tre (!) föregående åren som visat på minus-
resultat bland annat på grund av jubileet 
2008 och skiftesmiddagarna vartannat år. 

Totalt har byalaget egna tillgångar på ca 
209.000 kronor och mer behövs inte enligt 
styrelsens bedömning, vilket även reviso-
rerna höll med om.

Till årsmötet hade Stellan Pauli lämnat 
in en motion dels om att få möjlighet för 
medlemmar låna Giggen för fester och lik-
nande, dels att få bronsflickestatyn (Ella) 
nära Giggen flyttad till något han kallade 
Callemokullen tillsammans med de så kall-
lade karusellfigurerna. Kommunen har 
antytt möjlighet att hjälpa till med flytt av 
Ella någon gång 2011-12, men har också 
sagt att man skulle placera karusellfigurerna 

någonstans i den ”nya” Enhagsparken. 
Mötets mening föreföll vara att Ella nog 

kunde flyttas men att det bästa kanske vore 
att hon får stå kvar på sin nuvarande plats. 
Det fanns även tveksamhet när det gällde 
placering av karusellfigurerna, som för 
närvarande finns i förråd hos kommunen. 

Flertalet höll med om att det vore bra om 
vi åter kunde få tillgång till Giggen, men 
ingen trodde att det skulle vara möjligt.

Avslutningsvis fick Eva Neveling även i år 
beröm för tidningen samtidigt som styrelsen 
efterlyste fler tips om vad tidningen kan 
innehålla.

Efter årsmötet följde en redogörelse av en 
inbjuden energirådgivare med diverse tips 
om hur man kan spara el. Dessvärre verkade 
han ganska okunnig om vårt område när han 
bland annat pratade om källare och om hur 
lönsam en investering i en pelletspanna kan 
vara, för var vi skulle placera pelletsförrådet 
hade han inga idéer om. Vi fick en dock del 
tips om vikten av att ha rätt ventilation – inte 
för mycket, inte för litet.

På det hela taget gick i alla fall underteck-
nad inte hem särskilt mycket klokare än när 
jag kom dit.

Leif Söderström

Nu protesterar drygt 200 föräldrar i 
Ellagård, Ellapark och Skarpäng mot 
kommunens låga anslag för barnomsor-
gen. Siffrorna talar sitt tydliga språk, se 
tabellen.
Barngrupperna har dessutom ökat från 18 
till 23 barn med samma antal personaltim-
mar under de senaste fyra åren.

I Ellagårds förskola är det nu 23 barn och 
2,5 heltidsanställda (105 timmar per vecka) 
i grupperna för de lite äldre barnen. 

– Vi har jämfört med andra förskolor men 
hittar inte någon som har lägre antal vux-
entimmar per barn, säger Staffan Eriksson, 
som leder uppropet. 

– Till hösten planerar förskolan med 81 
barn på fyra avdelningar. Småbarnsgrup-
perna med många ettåringar kommer att 
ha 18 barn. Hur mycket tid blir det över 
för den pedagogiska verksamheten när alla 
praktiska bestyr är avklarade? 

– De allra mista barnen kräver ju en hel 
del hjälp. När tiden inte räcker till blir det 
de barn som behöver mest hjälp som får stå 
tillbaka. Barnen blir oftare sjuka och smittor 

Täby har länets lägsta förskolepeng
Föräldrarna protesterar

går runt under långa perioder. Föräldrarna 
blir hemma för vård av sjukt barn under 
längre tid.

Uppropet sändes i mitten av maj till barn- 
och grundsko lenämnden i kom munen, där 

Barnsomsorgspeng
Täby kommun:  92.174 kr per barn/år (3-5 år)
Sollentuna kommun:  102.926 kr per barn/år  (3-5 år)
Nacka kommun:  124.932 kr per barn/år (3-5 år)
Solna Stad:   126.482 kr per barn/år (3 år) 

Eva Witt bom (FP) är ordförande. Även Ella-
gårdsbon och kommunstyrelsens ordförande, 
Leif Gripenstam, har fått föräldrarnas brev.

Staffan Eriksson kan kontaktas via mejl, 
se@iva.se

Täby Bil & Båtradio

Enhagsvägen 3 (nära Ellagård)
Tel 08-768 00 75
www.tabybilochbat.se

• Bil & Marinelektronik
• Drevservice till båtar
• MC-hotell (förvaring)
• Mobiltelefoni 
• Bilstereo
• Larm
• Montering
• Service



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

Här byggs stationerna på Skiftesvägen och därmed har också installationen av fibernä-
tet ryckt lite närmare. Ett år senare än beräknat. 

Täby: Stationsvägen 21. Telefon: 08-768 37 61. 
Öppettider: Vard 8–18. Lör 9–15. Sön 11–15. www.tabyfarg.se

 

Eller vad sägs om

TAPETER, FÄRG, GOLV, KAKEL, 
KLINKER, MATTOR, SKJUTDÖRRAR, 
GARDEROBSINREDNING & 
BADRUMSMÖBLER!

Välkommen in för idéer och inspiration!

OBS! Berätta för oss att du är Ellagårdsbo så får du 10 % 
rabatt på ordinarie priser (gäller ej golv)!

Vi har allt du behöver!

Ett år försenat

Äntligen grävs för
fibernätet i Ellagård

 

 
 
 

Vi är ett lokalt mäklarföretag med målsättningen  
att erbjuda den mest personliga och bästa servicen –  

allt för att nå bästa resultat. Vi brinner för vår uppgift och 
engagerar oss helhjärtat i din bostadsaffär.  

Välkommen! 
 

 
Gamla Norrtäljevägen 64, Enebyberg   Tel: 08-758 08 20   

info@septemberfast.se   www.septemberfast.se 

– Nu kör vi på allvar i Ellagård. Statio-
nerna är klara för inkoppling och flera 
fastigheter har fått rören nergrävda för 
indragning av fiberkabel.
Så svarar Johan Sundberg, ansvarig för 
Svensk Infrastrukturs utbyggnad i Täby.

För ett år sedan var han optimistisk inför 
utbyggnaden i Täby, men planerna på att 
starta sommaren 2010 visade sig bli som-
maren 2011 i stället. Detta dröjsmål har 
dock inneburit problem för dem som trodde 
på byggnadsplanerna och rättade sina andra 
abonnemang efter den tidsplanen.

Och en av dem som skrev på tidigt var 
Jonas Falk, arkitekt som dagligen arbetar 
med stora komplexa projekt. Han har svårt 
att förstå förklaringarna om att ”bygg- och 
infrastrukturprojekt är komplexa och det 
är inte ovanligt att de blir rejält försenade”.

– Att inte ha en aning om när projekten 
blir klara verkar inte särskilt professionellt. 
Man undrar hur de hanterar sin finansiering 
när projektet försenats etthelt år. 

Och Jonas Falk är inte ensam om sina 
funderingar. Flera av dem Ellagårdsbladet 
varit i kontakt med, undrar också över den 
låga anslutningsgraden.

– Det har varit lite segt i starten, medger 
Johan Sundberg. Dels för att många har 
gamla fungerande inkopplingar till bland 
annat tv och tvekade att hoppa på och dels 
för att finansieringen inte var självklar.

Anslutningskostnaden på närmare 20 
000 kronor upplevde många som en för hög 
engångsinvestering. 

– Därför erbjuder vi nu i stället en fast 
månadskostnad. Det förslaget bygger på att 
75 procent av fastigheterna på respektive 
gata väljer att ansluta sig. Når man denna 
anslutningsgrad betalar hushållen 0 kronor 
för installationen.

– Kampanjen har redan blivit en fram-

gång. Fast månadskostnad visade sig vara 
ett bra alternativ och vi har redan över 60 
procents anslutning på bland annat Allmo-
gevägen och räknar med att fler kommer.

Täby Fibernät kommer att vara på plats 
ett tag i Ellagård. Nu är alla stationerna 
snart klara och de enskilda inkopplingarna 
kan påbörjas.

Text och foto: C-H Segerfeldt

FOTNOT. Den ändrade finansieringen innebär 
att man under tre år får 100 Mbits/sekund och 
valfri telefonileverantör. Under denna tid be-
talar man 599 kr per månad, vilket även gäller 
dem som redan skickat in sin anmälan. 
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Sista Ordet

BETalningspåminnElsE
För du vill väl vara med 
i Ellagårdsgemenskapen?
Betala omgående 200 kr till 
plusgiro 41 28 42–7.

glöm inte att ange: 
• namn på samtliga familjemed- 
   lemmar,
• gatuadress, 
• telefonnummer 
• mejladress.

Betalar du via internetbank, där 
alla uppgifter inte ryms i formulä-
ret, kan du mejla dina uppgifter 
till byalagets kassör Peter Welzien, 
peter.welzien@gmail.com. Du be-
höver bara mejla om dina uppgifter 
är nya.

Hittills (17/5) har 339  av cirka 
600 hushåll betalat sin medlemsv-
gift.

Ska vi vara nöjda med det?

Tror du att du har en läcksäker diskma-
skin? Det trodde vi – men nu vet vi bättre. 
Skulle inte tro att det finns något som heter 
skydd mot läckage eller översvämning. 
Själva har vi levt i månader utan ett fung-
erande kök. En kokplatta från våra snälla 
grannar samt mikrovågsugnen har varit 
räddningen. Och när värmen kom även 
utomhusgrillen.

Alla vi som monterat ett läckageskydd 
under diskmaskinen tror att vi är på den 
säkra sidan. När vi for på semester i vint-
ras var allting avstängt. Trodde vi. Ända 
tills vi kom hem och fann vattenfläckar på 
köksgolvet. Förklaringen var en backventil 
som fastnat i en osmaklig gegga av disk-
medelsrester, kalkavlagringar och, säkert 
också, matrester. Omöjlig att upptäcka 
vid vanlig användning eftersom den satt 
under silen.

Och så börjar den långa vägen mot 
att återställa eländet. Efter kontakt med 
försäkringsbolaget kommer en inspektör 
som beställer dit hantverkare 1, som tittar 
och ruskar på huvudet och borrar ett litet 
hål i golvet för att mäta fukten. Inspektion 
några dagar senare visar att hantverkare 1 
gjort fel. Ut med honom och in med nya. 

någon som upplevt en vattenskada?
– Vi river väl ut rubbet, säger de energiskt. 

Det är ju en försäkringsskada…
När vi protesterar ser de oförstående ut, 

men vi har blivit försiktiga. Försäkringsbo-
laget har nämligen redan aviserat att ersätt-
ning nog endast kan utgå med 20 procent 
eftersom huset är så gammalt. 

Fullvärdesförsäkring – är det något som 
hört det ordet? Glöm det i så fall. Nu talar 
vi plötsligt om 20 procent.

Så rivs golvet i kök och gästrum upp och 
fläktarna kommer på plats. Dammet lägger 
sig obönhörligt över hela huset, plastskynken 
i dörröppningarna till trots. Det ständigt 
pågående suset timme efter timme, dygnet 
runt, vecka efter vecka irriterar.

Jag skäms litet att erkänna att jag inte 
fixar det här. Matlagningen blir lidande 
(mycket färdiglagat!), städningen går i stå 
(det är ju ingen idé), vantrivsel smyger sig 
in i huset. 

Efter fyra veckor plockas fläktarna bort 
och hantverkarna är tillbaka.  Och nu börjar 
det hända något. 

Nja, första dagen kommer de och tittar sig 
omkring i tio minuter och försvinner sedan. 
Den dagen ser vi dem inte mer.

Andra dagen kommer arbetsledaren och 

berättar att materialet nu är beställt. 
Stilla undrar jag om beställningen inte 
kunde gjorts för fyra veckor sedan när 
de visste vad som behövdes. En sträng 
blick från maken får mig att tystna. I vissa 
lägen får man inte ifrågasätta. 

Att en hantver kare kommer försedd med 
nödvändig verktyg och med material vi 
kom  mit överens – nej, så går det inte till. 

De följande dagarna kommer och 
går hantverkarna. 
Mycket trafik, ute-
blivna leveranser, 
en borr som läg-
ger av – de finns 
många förklaring-
ar till att det går 
långsamt. 

Börjar ni trött-
na? Ok, jag slutar. 

Golvet l igger 
där nu. Men inget vatten eller avlopp 
inkopplat, målningen ofullständig, lister 
saknas. 

Efter två månader lagar jag fortfarande 
mat i tvättstugan i väntan på att få till-
baka mitt kök.

Eva Neveling

nya i Bylagets styrelse
Byalagets styrelse har fått tre nya ledamö-
ter, Alice Helleday, Nils Göran Ramberg 
och Stefan Söderholm.

Ellagårdsbladet ställde två frågor till de nya 
styrelseledamöterna:
1. Vad ser du som viktigaste uppgiften för 
Byalagets styrelse?
2. Vad vill du helst jobba med i styrelsen? 

Alice Helleday

1. Jag tycker att den viktigaste uppgiften för 
Byalagets styrelse är att arbeta för en ökad 
trivsel i området.
2. Jag har ingen särskild fråga som jag vill 
driva. Vill helt enkelt ”dra mitt strå till 
stacken” för att alla fina evenemang som 
Byalaget anordnar ska kunna genomföras 
och utveckla dessa vid behov.

1. Byalaget har lyck-
ats bygga upp en 
tradition med ett 
antal gemensamma 
aktiviteter som är 
viktiga för vår trev-
nad. Många nya fa-
miljer flyttar in till 
vårt område och då 
känns det viktigt att 
de blir introducerade och välkomnade av 
vårt Byalag.

2. Jag jobbar gärna med att utveckla tankar 
och idéer för att förbättra våra nuvarande 
aktiviteter.

Stefan Söderholm

1. Att fortsätta på den 
inslagna vägen att i alla 
lägen verka för att stär-
ka Ellagårdsandan med 
hjälp av Byalaget.

2.    Odla och driva 
kontakterna med kom-
munen. I övrigt inget 

speciellt utan jag hoppas kunna ställa upp 
där det behövs.

Nils Göran 
Ramberg



Hur ofta tänker vi på vatten och avlopp 
egentligen? Antagligen inte alls – så länge 
det fungerar. Men för att vi ska kunna 
dricka vattnet direkt ur kranen även i 
framtiden är det mycket vi som vanliga 
konsumenter bör tänka på. 

Stockholm Vatten har haft en annonskam-
panj under våren för att lära oss konsumen-
ter att tänka till. Bakterieangrepp i både 
Östersund och Skellefteå har visat att rent 
vatten inte är en självklarhet, inte ens i Sve-
rige. Var och en kan faktiskt påverka genom 
att förändra vanor och attityder; så även 600 
hushåll i Ellagård. 

Litet att tänka på: släng inte skräp i toa-
letten – endast kiss, bajs och toapapper hör 
hemma där. Varje vecka spolar stockhol-
marna ned tonvis med skräp i toaletterna, 
vilket orsakar problem i avloppsledningar 
och reningsverk. Helt i onödan.

Tips: ställ en papperskorg i badrummet. 
Där kan du slänga skräp som inte hör hem-
ma i toaletten, till exempel bomullstussar, 

släng inte
skräp
i toaletten

tamponger, tops och annat skräp.
Överdosera inte i tvätt- och diskmaskiner. 

Stockholm har mjukt vatten så det räcker att 
använda minsta rekommenderade mängden 
tvätt- och diskmedel. Häller du i mer blir det 
inte renare, däremot åker mer ut i avloppet.

Ett annat tips för att slippa problem i dina 
ledningar: häll inte matolja och fett i diskhon. 
Oljan och fettet stelnar i rören och då blir det 
lätt stopp. Torka ur stekpannor och kastrul-
ler med hushållspapper och släng i soporna. 

Att tvätta bilen och låta tvätt vatt net rinna 
ut i naturen är en dålig lösning. Det bästa 
alternativet är att tvätta i en biltvätt eller 
gör-det-själv-hall. Där finns oljeavskiljare 
och annan reningsutrustning. 

Och om jag måste tvätta bilen hemma? 
Bäst är att ställa bilen på en gräsmatta eller 
grusplan. Marken kan då i viss mån fånga 
upp föroreningar och bryta ner dem innan de 
når grund- och ytvatten. Tvättar du på gatan 
rinner vattnet direkt ner i dagvattenbrunnen.
Vad säger lagen?

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla 
som bedriver en nedsmutsande verksamhet 
göra vad som krävs och är möjligt för att 
förebygga och motverka skador på miljön. 
Lagen gäller även privatpersoner. Undvik 
därför att tvätta bilen så att föroreningar 
riskerar att hamna i diken och dagvatten-
brunnar.
FOTNOT. Gå in på Stockholm Vattens 
hemsida, www.stockholmvatten.se. där 
finns många tips och idéer om sådant som 
du troligen inte tänkt på. 
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Kom och fira midsommarafton med byalaget! 

Alla är välkomna med blommor och grönt för att klä 
midsommarstången kl. 13.00. 

När stången är rest blir det danslekar och därefter tävlingar 
för barnen. 

Medtag gärna picnic-korgen och slå er ned i gröngräset 
tillsammans med era grannar. 

 

VÄLKOMNA! 

Ellagårdsbor 
med kreativ 
ådra och en 
sekatör, kom 
gärna och 
hjälp till att 
klä stången.

Ellagårdskalendariet
24 juni Midsommarfirande på Midsom- 
 marängen
18 sept djungelfestival. ansvarig anna  
 Hamilton, tel 695 05 34

Oktober   Höstpub

För aktuell information se även Ellagårds 
webbplats, www.ellagard.nu

Rent dricksvatten i kranen är ingen själv-
klarhet överallt, inte ens i Sverige.


