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Att springa är nödvändigt!
Under sommaren har jag lagt mycket tid
på att springa. Dels för att nå ett antal
personliga mål, dels för att det verkar ligga
i tiden.
Fler och fler
ger sig ut i
löparspåren
runt om i
Sverige.
Midnattsloppet slog
anmälningsrekord
och överallt
dyker
Fredrik Lagergren, ordföjoggare
rande, Ellagårds byalag.
upp.
En pocket
från boklådan på Arlanda gav mig en massa inspiration och nya intressanta insikter.
”Born to run”, av Christopher McDougall
berättar den intressanta historien om den
mexikanska indianstammen Tarahumara
vars medlemmar är mycket blyga och
sedan århundraden utmanat varandra i
ultralånga lopp.
Redan vid OS 1928 deltog de och vann
maratondistansen varpå det mexikanska
idrottsförbundet föreslog att OS längsta
lopp, maraton, borde kompletteras med ett
mycket längre lopp.
Därefter har Tarahumaraindianerna
inte tävlat särskilt mycket i internationella
sammanhang och därför har deras löparkultur inte blivit känd förrän de deltog i
ett ultralångt lopp under 2000-talet.
Boken berättar om den subkultur inom
löparsporten som handlar om ultralånga
distanslopp, det vill säga sträckor betydligt
längre än maraton. En snabb sökning på

nätet gjorde att jag hittade TEC – Täby
Extreme Challenge, som är just ett ultralopp som arrangeras i Täby. Start och
mål är vid Ensta krog. Det vill säga det
intressanta fenomenet ultralöpning finns
alldeles nästgårds!
Om man nu vill springa (eller gå) lite
kortare distanser så finns ju ett alldeles
utmärkt löparspår mitt i Ellagård. Start
och mål ligger vid Ellavallen och spåret
går i skogen mellan Ellagård och Ellapark.
Endast kortare sträckor går på asfalt. Det
finns också några rejäla backar som kräver
lite mer av benen.
Varför skall man då springa?
Jo, det finns en rad hälsoskäl som är
allmänt kända, men boken lyfter också
fram några andra intressanta fenomen:
som att en massa nerver finns i foten och
är sammanlänkade med andra nervsystem
i kroppen.
När man går eller springer så påverkas
alltså långt fler delar av kroppens organ än
bara fötterna och benen, en sorts zonterapi
helt enkelt.
Det har till och med utvecklats en trend
att springa barfota eller med en sorts fothandskar på fötterna. Allt för att få en så
naturlig rörelse och kontakt med underlaget som möjligt.
Passa på och njut av skogen och naturen
runt Ellagård under hösten. Börja med
en promenad och öka takten efter hand.
Enligt en studie av resultaten i New York
maraton så blir man bättre och bättre från
19 års ålder för att sedan nå sin topp vid
27 år.
Sedan blir det sämre igen. Fast ganska
långsamt. Inte förrän vid 64 års ålder har
man samma tider som vid 19 år igen!
Fredrik Lagergren

Hemsida
www.ellagard.nu
Stefan Söderholm, webbredaktör
stefan.soderholm@home.se
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Hagbytippen
inifrån
Från Hagby rullar varje dag 8-10 lastbilar
iväg med vardera 30 ton hushållssopor.
Hälften var går till kraftvärmeverken till
Uppsala respektive Högdalen.
Att köra sopor 5-6 mil i vardera riktningen
kan verka ganska dumt ur miljösynpunkt,
men faktum är att varje 30 ton hushållssopor
innehåller energi motsvarande 10 ton olja.
Lastbilen till Uppsala fram och tillbaka drar
5 liter diesel per mil. Det betyder 60 liter
diesel att jämföra med de 10 ton olja som
lasten motsvarade.
– Det här ett exempel på hur bra och viktigt det är att samla och försöka återvinna
allt, säger Ingrid Olsson, miljö- och utvecklingschef hos Sörab.
Sörab driver anläggningen vid Hagby som
ägs av tio kommuner norr om Stockholm.
Till Hagby kommer varje år 90.000 ton
hushållssopor från Täby, men också från
bland annat Danderyd, Vallentuna och
Sollentuna.
Sortering och återvinníng
Containrarna med vårt avfall körs upp för
backen ovanför insamlingstationen och däruppe vidtar ett noggrant sorteringsarbete.
– Ambitionen är att vi ska ta tillvara
och återvinna mesta möjliga, fortsätter
Ingrid Olsson. Virke och plank för sig,
metall för sig, hushållssopor, matavfall
från restauranger, allt har ett värde i något
avseende. Metallerna har ett högt värde
liksom elektronikskroten. Allt trä flisas och
säljs sedan som bränsle. Och som nog de
flesta vet så komposteras det mesta av vårt
trädgårdsavfall redan vid infarten och blir
ny ”Hagbyjord”.
Matavfall ger energi
Matavfall innehåller en mängd energi, som
kan utvinnas som fordonsgas i särskilda
rötningskammare i Uppsala. Det matavfall
som Sörab totalt samlade in 2010 gav fordonsgas som räcker till 1.000 mil vardera
för 500 bilar.
Av det som blir kvar efter rötningen blir
det biogödsel som kan skickas tillbaka till
åkrarna.
Matavfallshanteringen vid Hagby är
dock än så länge blygsam. Täby har ingen
särskild insamling av hushållens matavfall,
men förhoppningen hos Sörab är att varje

Här töms våra hushållssopor för vidare transport för återvinning av energiinnehållet.
kommun så småningom ska skapa system
för insamling av matavfall.
– Varför finns inget kraftvärmeverk i
Hagby och ingen rötningskammare.
Ingrid Olsson:
– Det är en väldigt stor investering. För
det första krävs en stor och komplicerad
teknisk anläggning för att hantera de väldiga sopmängderna. För det andra krävs en
avancerad utrustning för att rena och filtrera
alla rökgaser. Det finns också ledig kapacitet
i externa anläggningar i vår närhet. Det är
idag det smartaste sättet att nyttiggöra vårt
avfall på. Täby har för övrigt idag ännu inte
ett så väl utbyggt fjärrvärmenät. I planerna
på att bygga ut det nätet har en energianläggning på Hagby diskuterats.
Allt tas om hand
A lla våra gam la
mjölktetror sorteras
och skickas söderut
för att bli nytt papper, wellpapp går till
pappersbruk norröver, glas söderut, tidningspapper till pappersbruk på olika
håll i landet, virke
och plank flisas och
säljs som bränsle.
Men ibland kan
det gå lite på tok.
I höstas självantändes det inne i högen
av 7.000 ton träflis.
Förutom jobbet med
att försöka begränsa
branden vidtog ett
närmast gigantiskt
arbete med att skopa
för skopa flytta den
stora högen och kyla
ner den. Det tog två
veckor och under ti-

den var det många i framför allt Täby¸ Sollentuna och Danderyd som drabbades av
illaluktande rök.
Gamla synder
Hagbyanläggningen ligger till allra största
delen ovanpå en gammal soptipp och denna
är i sin tur bara en av tre gamla soptippar,
där det totalt lagts 3 miljoner ton sopor från
1950-talet fram till 1995. Två av tipparna
är numera grönklädda och återlämnade till
Täby kommun och de syns som kullar åt
Skålhamrahållet. Om man inte visste bättre
skulle man tro att det är naturen och inte vi
människor som skapat detta. Det området
är öppet för allmänheten och Sörab kallar
det Hagby ekopark.
Text och foto: Leif Söderström

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
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Livet går
i galopp
för Milou
En amatörryttare vi ser och hör allt mer
om på Täby Galopp är 20-åriga Ellagårdsflickan Milou Samuelsson på Arrendevägen. På midsommardagen tog hon ett steg
vidare i sin ryttarkarriär då hon tog sin
tredje seger.
– I skolan fick jag alltid höra mina tjejkompisar berätta om de underbara hästarna på
ridskolan. Jag drömde om att själv få börja
rida, men min mamma var inte lika exalterad.
Efter finurliga övertalningsstrategier
och uthållighet satt hon ett år senare som
belåten 9-åring på ridskolans snällaste fast
största ponny.
– Där red jag tills en av mina bästa vänner
fick mig intresserad av ponnygalopp. Jag red
några ponnylopp men längtade efter något
mer. Fick in en fot på Täby Galopp och
när jag var 15 galopperade jag mitt första
fullblod i träning på den stora sandbanan.
– Ett år innan studenten började jag jobba
mer regelbundet hos tränaren Yvonne Durant. Jag red ut på mornarna innan skolan
började och så på loven. Nu har jag jobbat
heltid i två år hos Yvonne.
När började du tävlingsrida på fullblod?
– Min första ritt var i juni 2009 på Rio del
Oro och vi slutade tvåa. Det chockade både
ryttaren och tränaren. Min första vinnare
red jag drygt ett år senare och det var på
min passhäst Black Duke, en häst som jag
rider nästan varje dag.
– Under dina första lopp observerade
galoppdomstolen att du red i väldigt vida
svängar och då förlorade en hel del mark.
Var det du eller hästen som bestämde? Var
du skraj?
– Jag tyckte inte att mina svängar var
så vida, men när jag såg löpningsfilmerna
efteråt så skämdes jag. Man lär sig av
misstagen och det tog tre lopp innan jag fick
kläm på det. Lite nervös var jag men jag har
aldrig varit rädd. Tävlingsnerver är okej att
ha, men rädsla är en helt annan sak.
Hur många ritter har du gjort nu? Några
planer på att bli proffsjockey?
– Jag har hittills ridit 20 löp och tagit tre
segrar. Nu börjar jag få ritter även för andra
tränare än Yvonne Durant och jag har också
4

Milou Samuelsson vann en amatörlöpning
på Barlaman i midsomras. (Foto Astrid
Regemo-Samuelsson)

ridit på Göteborg Galopp. Tyvärr är jag inte är internationell. Svensk stallpersonal har
tillräckligt lätt för att kunna bli proffsjockey. gott rykte utomlands och lätt att få jobb i till
Jag kan klara att rida 63 kg inklusive sadel exempel engelska stall. Jag har också praktioch kläder, men att komma ner i de vikter serat några veckor hos en av Skandinaviens
som jockeys rider är omöjligt för mig.
bästa tränare, Wido Neuroth i Norge. Det
– Din senaste seger (se bild) var överläg- var lärorikt och han hade fina hästar.
sen, vinst med drygt 30 meter, men du hade
–Om några år gissar jag att jag antingen
en del problem?
är utomlands och jobbar med galopphästar
– Ja, banan var blöt så jag fick smuts eller så har jag kommit underfund med vad
på utsidan av ridglasögonen och imma på jag skall plugga till. Oavsett vad jag gör
insidan. Jag uppfattade därför inte att jag så kommer jag inte att släppa intresset för
ledde så överlägset så jag gav min häst ett galoppsporten.
lättare spöslag i slutet av loppet. Det gillade
Vi önskar Milou lycka till i den fortsatta
inte galoppdomstolen så jag fick böter på karriären i sadeln. Den som vill följa hennes
grund av ”felaktigt bruk av spö”. Redan ritter eller hennes tips i framtiden kan kolla
när jag passerade mållinjen förstod jag att startlistorna på www.tabyglopp.se
mitt sista spöslag var onödigt och förstod 			
Lars Tiberg
domstolen beslut.
Fotnot. Milou har sedan detta skrevs fått
Stalltips på någon häst som du tror kom- jobb med galopphästar i Melbourne.
mer att gå bra i höst?
– En av mina passhästar, Mister Admiral,
har haft lite otur under
säsongen men jag tror
att han kommer att gå
bra i höst.
(Sedan Milou lämMedlemmar i Ellagårds Byalag får
nade det här tipset har
10 % rabatt på servicearbeten
hästen redan vunnit en
gång.)
Reprovägen 8, Täby
– Täby Galopp skall
Tel: 08-544 40 550
flytta senast i slutet av
2014. Är du kvar inom
galoppen då?
www.tabyror.se
– En fördel med galoppsporten är att den

AB TÄBY RÖR
Pannbyten – Värmepumpar
Butik – Service
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Tennisklubben
planerar
för nytt tält

Tennistältet vid Ellavallen är utslitet.
Ellagårds tennisklubb planerar för en
ny, energisnål byggnad som ska ersätta
tennistältet. Spelare kan se fram emot en
modern och trivsam spelmiljö.

Lidls butikschef Rasmus lämnar över bullarna till Malva Ottosson, fr v, Milla
Martin och Ebba Rönne.

Bullhjälpens överskott går till Radiohjälpen
Bullhjälpen har vi läst en hel del om sista
tiden, men det är nog inte många som vet
att den startade i Ellagård.
Milla Martin, 9 år, har sett de svältande
barnen på teve och ville göra något för att
hjälpa till. Tillsammans med sin bror Marius, 12, och med hjälp av sina föräldrar
Christina och Henrik föddes idén till bullhjälpen.
Och en framgång har det blivit. Närmare
40 000 kronor har Bullhjälpen samlat ihop
genom att sälja bullarna för tio kronor styck
utanför stormarknader och livsmedelsaffärer.
– Alltsammans går till Radiohjälpen, berättar Christina Martin. De flesta affärer har
varit mycket generösa och skänkt bullarna
och i några fall har vi fått köpa dem för en
blygsam summa.
Det har inte varit några problem att få

kompisarna att ställa upp och hjälpa till.
– De flesta hör av sig och vill vara med,
berättar Milla. Jag behöver aldrig leta efter
kompisar eller tjata för att få hjälp med
försäljningen.
– Det är superkul att hjälpa till och jag
gillar att få jobba med välgörenhet, säger
Kalle Holmlöv, 11, Skarpäng.
Malva Ottosson och Ebba Rönne gillar
också att få vara med.
I Sollentuna centrum för några veckor
sedan kom till och med två ministrar och
hjälpte till med försäljningen. Erik Ullenhag,
integrationsminister, och Gunilla Carlsson,
biståndsminister, fanns på plats och barnen
fick mycket beröm.
Förra lördagen sålde Milla och hennes
kompisar bullar på Rösjöhallens årliga
höstmarknad.
FOTNOT. Läs mer på bullhjalpen.blogg.se

Ännu inget klart om statyerna
Fredrik Lagergren, byalagets ordförande,
har kontaktat Moderna museet för att
bringa klarhet i värdet av KG Bejemarks
försvunna karuselldjur. Museet har inte visat
något större intresse för ärendet, men
Fredrik följer upp.
Möjligen kommer tidningen Mitti att ta
upp ärendet i en kommande artikel.
Intresset är stort bland Ellagårdsborna
och många frågar vad som hänt och hur
kommunen/NCC ställer sig till försvinnandet. Ellagårdsbladet återkommer förhoppningsvis i nästa nummer.

Ellagårdskalendariet
18 sept	Djungelfestival. Ansvarig Anna
Hamilton, tel 695 05 34
10 nov Höstpub. Ansvarig Bengt Åker
ström, tel 0705 922 679
För aktuell information se även Ellagårds
webbplats, www.ellagard.nu

Ellagårds tennisklubb driver verksamhet för
alla åldrar – bland annat juniorträning för
300 barn och ungdomar och de populära
vuxenkurserna som lockar ca 200 deltagare
varje termin. Under dagtid syns mestadels
Ellagårdsveteranerna på banorna.
En lokalt förankrad klubb som Ellagårds
tennisklubb erbjuder alternativ till dagens
alltmer stillasittande aktiviteter. Med gångoch cykelavstånd kan traktens barn dessutom själva ta sig till och från träningarna
efter skolans slut.
Under vinterhalvåret bedrivs verksamheten på tre tältförsedda banor och under
sommarhalvåret – då tältet tas ned – finns
ytterligare två banor (grus). Det tält som används idag restes första gången år 1990 och
har sedan länge passerat ”bäst före datum”.
Skavankerna är många och lappningar
och lagningar sker allt oftare. Även säkerheten diskuteras som ett växande problem.
Det oisolerade tältet är en enorm energibov,
trots den nya värmeanläggning som installerades härom året.
Det är alltså angeläget att ersätta tältet
med en ny hall. Ett säsongstält av nuvarande
modell är en lösning som inte längre existerar på marknaden. Den nya hallen kommer
att få samma placering och liknande mått
som det nuvarande tältet. Någon utökning
av verksamheten är det inte fråga om. För att
anläggningen ska bli så funktionsduglig som
möjligt är tanken att ersätta den befintliga
omklädningsbaracken med en byggnad i
anslutning till tennishallen.
Styrelsens ledamöter, som nästan samtliga
bor i Ellagård, är själva mycket angelägna
om att området hålls så intakt som möjligt.
Mycket arbete har därför lagts ned på
förslag som smälter väl in i miljön. Första
steget i byggprocessen är att justera detaljplanen och Täby kommun har utarbetat ett
sådant förslag. Klubbstyrelsen förbereder
en bygglovsansökan och finansieringen av
hallen är en annan stor fråga som väntar på
sin slutliga lösning.
Susanne Allgårdh,
ordförande i Ellagårds tennisklubb
5
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Köparen har största ansvaret i husköpet
Ellagård är ett populärt område. Det vet vi
och därför görs det också många husaffären. Ellagårdsbladets experter, fastighetsbyrån September, tar i denna artikel upp
säljarens och köparens upplysningsrespektive undersökningsskyldighet.
Och det är
köparen
som bär det
tyngsta
ansvaret.
– Säljaren
har en upplysningsskyldighet,
medan
köparens
ansvar är
reglerat i
lag, säger
Stina Grundsell, fastighetsAnne-Lee
mäklare
Horwitz.
– Säljaren
är skyldig
att upplysa
om det hon
borde vetat
och som
vid en ytlig
besiktning är
uppenbart.
Det innebär exempelvis att om
säljaren vid
en försäljning
sommartid
Anne-Lee Horwitz, fastighetsmäklare
missar att
informera
om att radiatorerna är dåliga, kan detta
upptäckas först när värmen slås på. Då har
säljaren svikit sin upplysningsskyldighet.
Vanligast är då att parterna försöker nå en
förlikning, men i värsta fall kan köpet
återgå.
Undersökningsskyldigheten gäller ”allt
som är löst och kan upptäckas”. Alltså även
om man måste skruva bort något för att
kunna göra en besiktning.
Lägre krav på gammalt hus
Betydelse har också ”vad som kan förväntas
av objektet”. Är det en 50-talsvilla i uppenbart renoveringsbehov med ursprungsinredning och -standard, måste förväntningarna
6

på villan sättas därefter. Här blir det svå- avstår från att berätta det som är negativt
rare att hänvisa till fel som inte går att för en försäljning, då man tycker att detta
upptäcka, så kallade dolda fel.
kommer köparen ändå att ta fram.
Knackar man exempelvis ner kaklet i
Trots att det i alla fastighetsaffärer rör sig
badrummet och upptäcker fukt bakom är om stora summor är det sällan som affärerna
det av detta skäl svårt att hävda ett dolt leder till återköp eller stora problem.
fel. Det omvända gäller om villan är av
– Däremot är det vanligare att man jusbetydligt senare datum eller om man gjort terar priset när saker upptäcks som man
en renovering av badrummet. Då kan inte glömt att informera om. Här kan det bli
någon skada förväntas.
tolkningsfrågor som försvårar affären. Ofta
Säljaren behöver självfallet inte upplysa helt i onödan, säger Stina Grundsell.
om uppenbara skavanker, om det saknas
Text och foto:
tapeter bakom ett skåp, om rörinstallationer
C-H Segerfeldt
är slarvigt gjorda, om det
droppar från radiatorer,
parketten är dålig under
mattan etc.
Allt sådant är köparens
skyldighet att undersöka.
Faktiskt behöver man
inte heller upplysa om
Eller vad sägs om
bakgrunden till en fuktTAPETER, FÄRG, GOLV, KAKEL,
fläck. Det är så uppenbart
KLINKER, MATTOR, SKJUTDÖRRAR,
att detta måste undersöGARDEROBSINREDNING &
kas vidare av köparen.

Vi har allt du behöver!

BADRUMSMÖBLER!

Balansgång
– För säljaren är det förstås en balansgång mellan
att berätta allt som är bra
samtidigt som hon ska
berätta vad som inte är
det. Det här är något vi
ofta talar med säljaren
om, säger Anne-Lee Horwitz.
Just kravet på köparens
undersökningsplikt gör
också att många säljare

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)!

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

After work på Madonna
Nu upprepar vi förra årets succé och bjuder in
till After Work på restaurang Madonna på Stockholmsvägen torsdagen den 10 november
kl 18.00. Kom som du är, ta en öl eller ett glas
vin, träffa gamla vänner eller den nya grannen.
Självklart kan du också beställa mat.

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

Kopplingstvång
för hundar
Vilka regler som gäller för koppling går
att hitta på Naturvårdsverkets hemsida:
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste
du hålla din hund under extra stor uppsikt
när ni är ute i naturen. Detta framgår av
paragraf 16 i lagen om tillsyn över hundar
och katter (2007:1150). Där står att hundar
ska hindras från att springa lösa i marker
där det finns vilt.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen är
att om en hund ska hindras från att springa
lös måste den i de allra flesta fall hållas i
koppel. Det är bara extremt väldresserade
hundar som kan få gå lösa under tiden 1
mars till 20 augusti.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren
under den mest känsliga tiden när djuren får
sina ungar. De marker som lagen syftar på
är praktiskt taget all naturmark, även större
parker och liknande.
Du som är hundägare – läs gärna mer på
www.naturvardsverket.se

Öppet 8 – 22
alla dagar

Prova ICA Matkassen

Beställ på nätet – hämta i butiken!
www.ica.se

Skolan har börjat – sänk farten
Skolan har börjat och därmed ökar antalet
bilar och gångtrafikanter på gatorna. Barnen
har lärt sig mycket om trafikvett, men frågan
är om de alltid kommer ihåg vad de lärt sig.

Låt oss hjälpas åt att skapa en vettig trafikmiljö för alla skolbarn i Ellagård. Sänk
farten till de 30 km/tim som gäller i området.

Sista Ordet

Varför bryter hundägarna mot lagen?
Morgonpromenad i Ellagård är en skön
vana som jag lagt mig till med. Eftersom
jag alltid haft ett stillasittande jobb som
frilansskribent så krävs nästan att göra
något hurtigt varje dag. Alltså travar jag
iväg efter frukost i ur och skur.
Oftast är det stilla på gatorna när jag ger
mig ut. Hörlurar i öronen är ett trevligt
sällskap. Men det är inte musik jag lyssnar
till utan i stället radioprogram. Jag har
nämligen blivit en storkonsument av
podradion. Möjligheten att ladda ner
tidigare sända program och lyssna till dem
under promenaden uppskattar jag.
Trots denna positiva inledning har det
uppstått irritation de senaste veckorna.
Och det är hundarna i området som irriterar. Nej, egentligen inte hundarna utan
hundägarna.
När jag kommer klivande över ängen
intill boulebanan i södra delen av vårt område står de där – hundägarna. De pratar
och umgås med varandra och med sina
vovvar. Jag anar att de har trevligt.
Men när hundarna upptäcker mig är det

inte trevligt längre. Skällande och oberäkneliga rusar de iväg från husse och matte
och jagar fram mot mig. Hoppar och skäller omkring mig.
Tack och lov är jag inte rädd för hundar,
men jag lovar att det är otrevligt att få ett
koppel skällande, okända hundar rusande
mot sig.
Matte och husse där borta i klungan
ropar och försöker kalla in sina jyckar.
Hundarna visar inga som helst tecken att
lyda.
Att uppfostra hundar verkar inte vara
modernt längre.
En dam kommer till sist emot mig och
försöker förklara att hennes hund inte är
farlig. Och att den aaaaaldrig har gjort så
här förut.
Nästa person som passerar hundgruppen är en mamma med barnvagn. Även nu
rusar flera hundar fram. Mamman ökar
stegen och hennes lilla dotter i vagnen
börjar gråta.
När jag frågar henne litet senare så
erkänner hon att det är obehagligt att pas-

sera hundarna. Och att barnet blir ängsligt
i vagnen.
Sen kommer en hundägare joggande
med sin hund i koppel (!). Då blir det verkligen liv på hundgruppen. Hundarna rusar
iväg mot inkräktaren och hoppar omkring
den kopplade hunden. Hundägarna tittar
lugnt på och gör inga tecken att ingripa.
Ska vi ha det så här? Varför låter hundägare sina hundar gå
lösa under perioder
med kopplingstvång? Varför ska
jag och andra, som
går eller joggar i
området, behöva
känna oss rädda
eller i alla fall illa
berörda för att de
här ouppfostrade hundarna far ut mot dem
som passerar?
Jag vet att jag nu retar upp många
hundägare, men handen på hjärtat, är det
här ok? Jag ser fram emot synpunkter!
Eva Neveling

www.ellagard.nu – webbplatsen för oss i Ellagård!
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Byalagets djungelpatrull hälsar alla välkomna till

Djungelfestival
på Ellavallen
söndagen den 18 september.
Grillarna tänds kl 12.
I år blir det extra spännande – en boaorm med
skötare från Skansenakvariet kommer att hälsa på!
Sen blir det tipspromenad med djungelfrågor
för både stora och små barn som vanligt.
Ta med grillkorv och kaffekorg.
Vi fixar grillar, senap och ketchup.
OBS! Ställs in vid regn

Nya betalningsrutiner
Byalagets styrelse planerar att från 2012 använda sig av ”simple signup”, en
webbplats som specialiserat sig på föreningsadministration som avgiftsbetalning och adressregistrering).
Medlemmar får registrera sig en första gång och därefter får de varje år en
påminnelse om att betala avgiften och att uppdatera sin kontaktinformation.
Det går att betala via betalkort direkt på webbplatsen eller begära inbetalningskort. Styrelsen beslöt att tillåta en försöksomgång 2012 och därefter
utvärdera utfallet.

