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Täby växer – nu behöver vi dig!
År 2030 förutspås ytterligare 600.000 personer att växa och fler servicefunktioner kommer
ha flyttat till Stor- att koncentreras dit. Det borde göra Ellastockholm. Det gårds fina läge ännu mer fantastiskt. Nya
motsvarar cirka människor kommer att flytta hit och trycket
30.000 personer på huspriserna fortsätta uppåt. Trycket på
per år, eller ca 80 våra grönytor, fritidsaktiviteter, tennisbanor
personer varje etc kommer säkert också att öka.
dag. En hel vagn
Men för att vi skall kunna behålla Elpå Roslagsbanan lagårds särprägel som en liten grön oas, en
med inflyttare – Bullerby, måste vi hålla koll på utvecklingen
varje dag! Varav av kommunens planer. Och vi måste själva
cirka tre hamnar i vidareutveckla och förnya byalagets olika
Täby! Kommunerna nordost om Stockholm aktiviteter. Vi kan räkna med alltfler
förväntas ta hand om cirka 100.000 av inflyt- besökare kring Valborgselden och midsomtarna och Täbys andel blir cirka 20.000. Täby marstången.
kommer att finnas cirka 80.000 invånare år
Om vi ska klara det ökade trycket krävs
2030.
det något av oss. Vi kan inte räkna med att
Allt detta går att läsa i kommunens ”någon annan” ska fixa allt det där trevliga
översiktsplan. Där finns många av för- som vi så gärna vill ta del av tillsammans
klaringarna till alla byggprojekt vid Täby med familjen. Ska vi behålla det så många
centrum och på andra platser. Det byggs och uppskattar i Ellagård krävs nya tag. Litet av
utvecklas för framtidens invånare. Alla dessa den nybyggaranda som präglade de inflyttade
nya invånare måste ju handla, ta bussen eller för länge sen.
Roslagsbanan till jobbet, gå i skola, idrotta
Ideellt arbete är inte alltid populärt,
och mycket mer. Det är sådant som kräver speciellt inte i de åldersgrupper som jobbar
utbyggnad och nybyggnad.
allra mest och som dessutom har en växande
Det här är också goda nyheter för alla familj. Men kanske är det just de som måste
som redan är fast rotade i Täby. Det blir mer engagera sig nu. I framtiden kommer vi att
av allt, mer av Täby. Det lär också betyda att behöva hjälp av fler Ellagårdsbor. Och tro
”stan på landet” i framtiden blir ”Stan i stan” mig, det är faktiskt roligt att engagera sig och
därför att det byggs mer i grannkommunerna göra en insats precis där man bor.
också. Danderyd, Vallentuna och Österåker
Hör av dig om du vill vara med!
expanderar också kraftigt.
Fredrik Lagergren,
En strategi enligt översiktsplanen är att
ordförande, byalaget
bygga flerbostadshus för
att skapa de cirka 9.000
bostäder som behövs.
Man kommer också att
prioritera bostadsbehovet för ungdomar mellan 20-35 år samt äldre.
Tanken är att äldre skall
flytta från sina villor
till lägenheter för att ge
plats för barnfamiljer.
Kollektivtrafik skall bygVi är ett lokalt mäklarföretag med målsättningen
gas, gröna ”kilar” skall
att erbjuda den mest personliga och bästa servicen –
bevaras, nya jobb skall
allt för att nå bästa resultat. Vi brinner för vår uppgift och
uppstå och vi planeras
engagerar oss helhjärtat i din bostadsaffär.
få ett rikt kulturliv. Allt
Välkommen!
låter bra i en plan!
Vad betyder då detta
för Ellagård? Ja, en sak
är uppenbar, och det är
att Ellagård kommer att
fortsätta att vara en grön
oas, en Bullerby mitt i
Gamla Norrtäljevägen 64, Enebyberg Tel: 08-758 08 20
stan. Centrum kommer
info@septemberfast.se www.septemberfast.se

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

54 år i Ellagård

”Här vill vi
bli kvar”
Åldersblandningen är ett av de uppskattade inslagen när unga familjer väljer att
flytta till Ellagård. Här blandas generationerna på ett sätt som inte är vanligt
i nybyggda områden. Fortfarande finns
familjer kvar från 50-talet – Gunvor och
Karl Anders Sundström är en av dem.
1957 flyttade de från en tvåa i Bandhagen
till det nybyggda huset på Ladugårdsvägen.
Huset med oinredd vind kostade då 75.000
kr (923.000 kr i dagens penningvärde enligt
SCB) och insatsen var 12.000 kr (147.000
kr). För att klara insatsen lånade paret
Sundström pengar av släkten.
När familjen växte blev det dags att inreda vinden. 1963 hade det hunnit bli fyra
barn i familjen och ombyggnaden startade.
Huset värmdes med kokspanna på den tiden. Oljepanna installerades så småningom
men även den är borta idag. Nu värms huset
med elpanna och värmefläkt.
Nybyggarandan
Starten i Ellagård, när alla familjer flyttade
in, minns Gunvor och Karl Anders med
glädje. Alla var unga, småbarnen lekte i
kvarteren, hemmafruar fanns i nästan alla
hus och, påpekar Gunvor med eftertryck,
någon snobbighet existerade inte.
– De som inte tyckte det var fint nog i
Ellagård försvann ganska snabbt. De flesta
av oss blev ändå kvar och vi svetsades samman och umgicks mycket. Vi var med och
startade byalaget och engagerade oss mycket
när Giggen byggdes.
Ellagård har förändrats precis som allt
annat i samhället, men det tycker Gunvor
och Karl Anders inte är konstigt.
Tyst i kvarteren
– Den stora förändringen är väl att det är
så tyst i kvarteren numera. Under dagtid
finns inga människor hemma. De vuxna
arbetar och barnen är i skola eller på dagis.
Den utvecklingen känns ändå naturlig
och är ingenting de sörjer.
– Vi har ju barn och tio barnbarn så vi vet
ju hur unga familjer lever. Det är livets gång
att allt förändras. Det måste man acceptera.
Några av ”urinnevånarna” på Ladugårds-

Gunvor och Karl Anders Sundström på Ladugårdsvägen har levt större delen av sina
liv i Ellagård. Mycket har förändrats under de 54 åren, men trivseln är densamma och
härifrån vill de inte flytta.
vägen finns fortfarande kvar. Det gläder förstås både Gunvor och Karl Anders. Gunvor
räknar till åtminstone fem hus som fortfarande bebos av dem som flyttade in 1957.
Flytta ifrån Ellagård vill paret Sundström
inte. De har visserligen tittat på lägenheter
i Täby några gånger, men nej, de blir kvar
på Ladugårdsvägen.
Huset har anpassats med hjälp av bostadsanpassningsbidrag. Det har blivit en

veranda på framsidan, bekväma trappsteg
och en ledstång ut i trädgården på baksidan,
alla trösklar är borttagna och handtag
placerade på strategiska ställen i badrum
och tvättstuga. Dessutom anlitar de hjälp
med städning och trädgårdsskötsel via
Rutavdraget.
– Vi trivs så bra i området och trädgården
är till stor glädje för oss. Här blir vi kvar,
säger de båda.

Giggen byggdes 1960-61 och kostade 104.000 kronor. Bygget var anledningen till att
Ellagård indelades i rotar. Rotarna fick ansvar för olika delar av bygget och kostnaderna kunde därmed hållas nere. 2006 såldes Giggen till Pysslingen Förskolor AB.

www.ellagard.nu – webbplatsen för oss i Ellagård!
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Se upp på övergångsstället
Kan du skilja på att vara gångtrafikant
och fordonsförare? Svaret kan tyckas
självklart, men de dagliga överträdelserna
inom Ellagård visar att det är många som
inte vet vad som gäller.
Alltså – när du kör bil är du fordonsförare,
vilket är klart för alla bilförare. När du
cyklar är du också fordonsförare. Det verkar
dock vara okänt för väldigt många.
Detta betyder att du inte alls har företräde
på övergångsställena när du kommer på din
cykel. Går du däremot på ett övergångsställe
är du gångtrafikant och fordonsföraren/
bilisten måste stanna och ge dig företräde.
Till vardags, och speciellt när det är
bråttom morgnar och kvällar, kommer
cyklisterna farande i hög fart. De styr målmedvetet rakt ut över övergångsstället och
räknar med att bilisterna ska stanna.
Fel! Och farligt!
Följande går att läsa på Transportstyrelsen.se:
”Det är inte förbjudet för dig som cyklar
att korsa en väg på ett övergångsställe, men
övergångsstället är tänkt för gående och
det är därför olämpligt att cykla där. Om
du kliver av cykeln och leder den räknas
du som gående och då gäller samma regler
som för gående.
En cyklande som ändå korsar en väg på

ett övergångsställe har alltid väjningsplikt
både mot gående och mot fordon på vägen.”
Cyklisterna tror att de är gångtrafikanter
bara för att de använder samma övergångsställe som gående. Om de då träffar på
bilister som kan reglerna uppstår direkt
livsfarliga situationer. Och irritationer.
Och minst lika farligt är att många bilister
tror att cyklisterna har företräde. Stannar
du och släpper över en cyklande trafikant
blir du en fara för bilen bakom dig, som
kan reglerna och inte räknar med att du
ska stanna.
I Ellagård känner sig barnen trygga, men
det är en falsk trygghet om man inte får lära
sig trafikreglerna. Det är de vuxnas uppgift
att tala om vad som gäller. Inte bara vid
övergångsställen utan också på vilken sida
av gatan man ska gå eller cykla.
När barnen är små och cyklar bredvid
mamma/pappa, som drar barnvagn med
småsyskon, gör de det oftast på vänster
sida.Hur ska de då lära sig att man cyklar
på höger sida?
Nu är det mörkt både när vi ska iväg på
morgonen och när vi kommer hem. Då blir
det ännu viktigare att vi följer trafikreglerna. Och har lyse på cykeln!
Googla litet på trafikregler på nätet så är
det mycket som klarnar. Alla vill vi väl ha
en säkrare trafikmiljö på våra gator.

Skolpoliserna tillbaka
Nu står det skolpoliser vid tre övergångsställen intill Ellagårdsskolan igen. 24
elever i årskurs 5 turas om att klara jobbet. Varje skoldag finns de på plats före
skolstart för att hålla ordning.
– Vi är glada att ha skolpoliser vid skolan
igen, säger Per Lindholm, lärare vid Ellagårdsskolan. Föräldraföreningen har länge
drivit den här frågan och nu hoppas vi att
trafiken runt skolan ska bli säkrare.
Per Lindholm har haft god hjälp av trafikpolisen i Stockholm för utbildning av
eleverna och för råd och stöd. Kommunen
däremot har inte givit något stöd alls.
– Jag fick bara till svar att ”vi har inte
skolpoliser i Täby längre”. Jag har svårt att
förstå den inställningen med tanke på den
täta trafik som finns runt alla våra skolor
på mornarna.
Eleverna står två och två från 07.40 till
4

08.05. De är klädda i reflekterande västar
eller, när vädret är sämre, långa rockar.
Västarna har donerats av föräldraföreningen
och de långa regnrockarna av trafikpolisen
i Stockholm.
Trafikpolisen har varit i Täby och utbildat
eleverna. Stockholmspolisen har också lovat
att med jämna mellanrum kontrollera trafiksituationen utanför skolan. I utbildningen
ingick även ett examensprov.
– Skolpoliserna sköter sig jättebra och vet
vilka regler som gäller, säger Per Lindholm.
Nu gäller det att bilisterna också inser att det
är väjningsplikt vid övergångsställena. När
skolpoliserna håller upp armarna så måste
bilarna stanna.
Någon form av belöning kommer skolpoliserna att få efter det här skolåret, men
vad det blir är än så länge inte riktigt klart.
– Det får bli en överraskning till sommaren, säger Per Lindholm.

Sälj och köp
i samma marknad

Stina Grundsell, September
Fastighetsförmedling.
– Fallande priser på villor innebär inte att
det faller lika mycket i Ellagård. Dels för
att Ellagård är attraktivt, men framför allt
för att priserna ligger i ett mellansegment
som inte påverkas lika mycket.
Det säger Ellagårdsbladets expert i fastighetsaffärer, Stina Grundsell på fastighetsmäklarna September.
– Det blir erfarenhetsmässigt inte lika
stora svängningar i segmentet 3,5-5 miljoner
kronor, förklarar Stina Grundsell.
Att global ekonomisk oro påverkar även
våra investeringar är självklart, men det
innebär inte att de upphör. Däremot är vi
mer noga med att de ska vara säkra på litet
längre sikt.
– När det blåser önskar de flesta trygghet och det är därför det blir svårare att
sälja dyrare objekt, säger Stina Grundsell,
som ger rådet till dig som står i begrepp att
köpa ny bostad, att förbereda dig och ligga
i startgroparna för den egna försäljningen.
Att vara förberedd innebär att man gjort
upp med en mäklare att man vet hur man ska
sälja, att man fotograferat och dokumenterat, att man har en god uppfattning om vart
man vill flytta etc.
– Det är säkrast att köpa och sälja i samma
marknad. Självklart är det av betydelse att
man säljer först, men om man då skriver in
lite längre tillträdestid än vanligt, kan det
påverka priset på den bostad du ska sälja.
Att få tid på sig från det man sålt till att
leta det man har råd med vill väl alla, men
Stina Grundsell varnar lite för att göra den
tiden för lång, då alla som har köpt också
vill ha snart tillträde. Vill man ha längre tid
än tre månader blir det ofta en prisfråga.
– Men för dig som värdesätter trygghet
och säkerhet kan det kanske vara viktigt att
få den tiden, även om du riskerar ett lägre
försäljningspris.
C-H Segerfeldt

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

”Hund och katt passar inte i tättbebyggt område”
Du är skyldig att ha ditt husdjur under uppsikt
Husdjur är inte bara en källa till glädje.
Efter krönikan i förra numret av Ellagårdsbladet om lösspringande och hoppande hundar är det många Ellagårdsbor
som har hört av sig.
Brev i brevlådan, mejl och telefonsamtal.
Några insändare har varit anonyma, vilket
gör att de inte kan publiceras. Flera Ellagårdsbor har ringt och varit ledsna eller
upprörda.
”Varför tror kattägare att de kan släppa
sina djur lösa hur som helst?”
”Varför följer inte hundägare den kommunala ordningsstadgan.”
Det finns gator i området, där husägare
lägger igen rabatterna eftersom katterna
använder dem som toaletter. Läs om det i
en av insändarna på sid 6.
Lösspringande hundar är heller inte
populärt.
”Jag tar en stor omväg för att undvika
ängarna där hundarna springer lösa.”
”Jag vågar inte gå där hundarna är lösa.
De känner direkt att jag är rädd.”
Att prata med grannen om de här problemen är inte lätt. Flera av dem som hört av
sig till Ellagårdsbladet vill inte uppge vare
sig namn eller var de bor.
Lagen ger besked
För att få veta vad som egentligen gäller har
Ellagårdsbladet kontaktat Lars Lindqvist,
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
– Lagen är klar och tydlig när det gäller
hund och katt, säger Lars Lindqvist. De ska
hållas under tillsyn så att de inte orsakar
skada eller olägenheter. Det innebär bland
annat att man inte kan släppa ut sin katt eller
hund hur som helst.
Lagen är en så kallad ramlag och styr inte
i detalj vad som gäller.
– Men det är fullt klart att man som
djurägare måste hålla sitt djur under uppsikt, säger Lars Lindqvist. Och jag är väl
medveten om att det syndas på den punkten. Människor tar sig helt enkelt för stora
friheter. Den som släpper ut sin katt under
hela dagen och hoppas att den ska komma
hem till kvällen har ju ingen aning om vad
katten gör.

Lars Lindqvist är själv ägare till två katter,
som han rastar i band.
– Det är klart att det inte är det roligaste
för katterna, men man måste vara medveten
om att hund och katt egentligen inte passar
i ett tätbebyggt område. De mår bäst av att
bo på landet.

I Täby är det kopplingstvång för hundar
under hela året enligt den kommunala ordningsstadgan.
– Ha dina djur under uppsikt så uppstår inga problem med grannarna, är Lars
Lindqvists råd till alla hund- och kattägare
i Ellagård.

Vi har allt du behöver!
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)!

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

www.ellagard.nu – webbplatsen för oss i Ellagård!
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Insändare
Anonyma insändare publiceras ej. Den som inte vill ha sitt namn i tidningen kan
välja att skriva under signatur. Till redaktören måste du dock uppge ditt namn.

”Hundägare bryter inte mot lagen,

möjligen mot den kommunala ordningsstadgan”
Ellagårdsbladets redaktör ondgör sig i förra
numret (nr 2011-3) över hundägare som
låter sina hundar leka på Enhagsängen utan
koppel vilket strider mot Täbys ordningsstadga (som inte är en lag).
Antalet hundar i Ella Gård verkar öka och
de flesta är mindre sällskapshundar. Dessa är
uppskattade inte bara av sina hussar/mattar
– när jag är ute och går med min hund och vi
möter andra flanörer ler de allra flesta glatt.
Hundar uppskattar att få springa omkring
och leka. Kopplet utgör därvid en stark
begränsning och jag förstår de hundägare
som låter sina hundar vara okopplade under
promenader och under lek med andra hundar. Hundarna, deras hussar/mattar och de

flesta passerande blir på gott humör vilket
gör dem friskare, reducerar kostnaden för
hälsovård och ökar trevnaden i Ella Gård.
Ellagårdsbladets redaktör tillhör en minoritet som inte gillar lekande hundar.
I våra grannkommuner Danderyd och
Vallentuna har man insett detta, där råder
inget generellt kopplingstvång för hundar.
Jag har därför skrivit till kommunen och
begärt ändring i ordningsstadgan vad gäller
generellt kopplingstvång eller alternativt
att särskilda områden avsätts för okopplad
hundlek. Jag har även bett byalagets styrelse
att göra en motsvarande begäran till kommunen.
Lars Hansen,
Arrendevägen 5

Dags att säga ifrån om kattplågan
Kattplågan på Klövjevägen har vuxit till ett
problem för oss. Vi grannar vill inte längre
acceptera avtryck av kattassar på bilarnas
motorhuvar/biltak (det finns bilar med tygtak) och katter gillar att vässa klorna!
Kattbajs på trädäck och trädgårdsgångar
och garageuppfarter. Doften av kattkiss/
bajs i carportar och andra utrymmen, t.ex.
i förstugorna.
Katthår på utemöblernas dynor, upprivna
rabatter, intrång i växthus och mycket annat. Vissa katter går till och med in i husen
när det är öppet, vilket är mycket besvärligt
för allergiker.
Vid mörker så tänds utestrålkastarna (som
ska förhindra olagliga intrång) i tid och otid.
Som kattägare kan man väl inte tycka att
det är okej att katten använder grannens
tomt som toalett.
Visst ska man få ha husdjur/katt, men
när de kringströvande katterna lämnar allt
fler spår efter sig i grannträdgårdarna är det
dags att säga stopp.
Flera av oss har försökt prata med kattägarna och bett dem om förståelse för vår
situation, men inget har förändrats. Kattägarna menar i regel att det är vi drabbade
som ska se till att katterna inte kommer in
i våra trädgårdar. Men lösningen på detta
har vi inte fått.
6

Hundar har kopplingstvång på allmän
plats i Täby – kanske borde det även gälla
katter?
Familjerna Svedberg, Eriksson,
Nordgren & Andersson

Varför tyska namn
på våra vägar?
Säkert är det många av oss i Ellagård som
stigit av bussen vid hållplatsen Rostock
eller passerat den lilla torpstugan Stralsund på väg till Rösjöhallen eller stött på
vägnamnen Wismarsvägen och Gripsvallsvägen under promenader i vårt närområde. En och annan har nog också undrat
över förklaringen till dessa namn. Den är
faktiskt snart tre hundra år gammal!
Namngivaren blev 1716 generalguvernör
över det som då var det svenska Pommern.
Han hette J.A. Meijerfeldt och släkten Meijerfeldt var ägare till Näsby.
Under Näsby lydde Ella och under Ella
lydde bland annat de fyra torp, som generalguvernören döpte efter fyra städer i det
svenska Pommern. Av torpen finns mig
veterligt bara Stralsund kvar och jag vet inte
om det är det ursprungliga huset som står
där mellan Västra Ellagård och Täbyvägen.
Och för den som undrar hur Gripsvallsvägen kommer in i bilden kan upplysas om
att Gripsvall bara är en försvenskning av den
tyska staden Greifswald.
Om detta – och mycket annat om vägarnas
namn i vår kommun – går att läsa i en liten
skrift ”Vägnamnen i Täby” utgiven 1990 av
Täby Hembygdsförening (nr 23). Den finns
att låna på huvudbiblioteket.
Leif Söderström

Se även artikel på sid. 5.

Öppet 8 – 22
alla dagar

Prova ICA Matkassen

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

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

Se upp för
oseriösa klädinsamlare
”Skänk dina kläder direkt till Polen för att
där ge arbetstillfällen” står det på lapparna som med jämna mellanrum läggs i
våra brevlådor.
Men innan du ställer ut en säck är det bra
att känna till att organisationen Klädinsamling Service är med på den varningslista som
sammanställs av Frivilligorganisationernas
insamlingsråd, FRII.
Den som vill skänka kläder till välgörenhet kan istället göra det till något av följande
seriösa alternativ:
Kyrkornas Second Hand/U-landsbutik,
tel: 08-473 05 50, Kometvägen 63. Öppet
för försäljning onsdagar 17-19 och lördagar
10-14. För inlämning av kläder, möbler och
prylar under kontorstid 8-16.30
Lions, butik på Kemistvägen 7-9,
tel: 756 05 05 eller 756 33 94.
Röda korset Kupan, butik på Eskadervägen 16, tel: 08-756 20 60.
Myrorna, tel: 020-140 00 44 med insamlingsbehållare på olika platser inom
kommunen.

Se listan på deras
hemsida.
Human Bridge inklusive Erikshjälpen,
klädinsamlingsbehållare på Hagby samt på
några av återvinningsstationerna.
Alice Helleday

Pannbyten – Värmepumpar
Butik – Service
Medlemmar i Ellagårds Byalag får
10 % rabatt på servicearbeten
Reprovägen 8, Täby
Tel: 08-544 40 550
www.tabyror.se

Vill du jobba för byalaget?
Ellagårds byalag är unikt – en intresseförening för alla oss som bor i området. Det är
byalaget som står bakom Valborgsmässofirandet, midsommarlekarna på ängen,
Djungelfestivalen för alla barn (och vuxna),
höstpub och gemenskap.
Nu har du möjlighet att ta en plats i styrelsen när några ledamöter i styrelsen slutar
vid kommande årsmöte i vår.

Hänger du med i svengelskan?
Händer det ibland att du undrar vilket land
du bor i när du läser annonserna i tidningen? Vanliga svenska affärer, gärna på
fashionabla adresser, kan till och med
utforma hela annonsen på engelska, troligen för att höja sin status.
Barn lär sig tidigt att använda engelska
eftersom de redan som ganska små tillbringar mycket tid vid datorn. Facebook
ska man vara 13 år för att få bli medlem i,
men jag lovar att det finns många betydligt
yngre personer bland medlemmarna. Och
engelskan flödar.
Visste ni till exempel vad lajka betyder?
Jo, ”gilla” på Facebookspråk. Om du alltså
har Facebook i den engelska versionen i
din dator.
Att en HR-avdelning är en personalavdelning vet du förstås. New arrivals
betyder att höstens nyheter har kommit
till butiken. Sale är förstås realisation, det
begriper väl varenda människa.
Jag fick några fina exempel av en god vän
som promenerat genom Täby Centrum.
Där läste han om Fall Style hos butiken

AB TÄBY RÖR

Känner du att det är dags att göra en insats
för byalaget och Ellagård, men är osäker
på vad det handlar om så ta gärna kontakt
med ordföranden Fredrik Lagergren, fredrik.
lagergren@diffindo.se. Du kan också prata
med någon i valberedningen, Emilija Wilson,
emilija.wilson@bredband.net, tel 768 18 76
eller Malin Rönne, malinronne@hotmail.
com, tel 27 25 33.

Sista Ordet

MQ. Available at Lindex betyder att just den
varan finns hos Lindex. Någon butik som
snart skulle öppna annonserade med Opening soon. Täby Centrum genomgår inte en
ombyggnad utan en remake. Håll med om
att det låter tjusigare, litet märkvärdigare
på något sätt. Inte alls så stökigt, trångt
och snubbligt som det numera är i centrum.
På MacDonalds hörde jag en mamma
säga till sin dotter att hon skulle ”dressa sin
hamburgare själv”. Flickan gick bort till
disken med ketchup och senap och fixade
till sin burgare.
Riskerar man att bli betraktad som gammalmodig om man tycker att det låter litet
halvslarvigt att ständigt blanda in engelska
och amerikanska ord i sitt språk? Den risken
tar jag, men det finns faktiskt andra aspekter
på språkblandningen.
Att vara förståelig för dem du vill komma
i kontakt med. Tänk om alla inte förstår de
engelska ord och uttryck du strör omkring
dig. Ingen erkänner väl att han eller hon
inte begriper.
Nu invänder säkert många att vi alltid

blandat in främmande språk i svenskan.
Tidigare var det såväl latin som tyska och
franska. Visst är det så, men utan att vara
språkvetare anar jag att inblandningen
inte skedde hos gemene man. Mannen
och kvinnan på gatan riskerade inte att
ständigt ställas inför främmande språk.
Inblandningen skedde också av praktiska
skäl. Inte för att fjädra och pryda sig med
främmande glosor.
Så det blir väl att
lyssna på barn och
barnbarn och försöka snappa upp det
senaste.
Man vill ju inte
stå utanför även
om man säkert blir
uppfattad som töntig om man försöker göra modeuttrycken
till sina egna.
Men varför bry sig? Den här krönikan är
ju ändå skriven på mormors och farmors
svenska.
Eva Neveling
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Succé för boaormen
på Djungelfestivalen
Även i år ordnade byalaget Djungelfestival och ett 100-tal barn med
familjer trotsade det ogästvänliga vädret för att träffas på Ellavallen.
Stora och små fick en välförtjänst festis och en liten påse godis efter
tipsrundan. Vi övriga njöt av grillad korv, medhavd kaffekorg och
trevligt umgänge med grannar.
Den stora nyheten i år var en livs levande boaorm från Skansenakvariet.
Undertecknad hade nog trott att det skulle vara lockande nog att bara
titta på boaormen Snoddas. Döm om min förvåning när kön sträckte sig
lång med alla barn som både ville klappa och hålla en 1,7 meter lång orm!
En riktig succé och så roligt att se vilka modiga barn vi har.
Byalagets förhoppning är att kunna lära våra barn och ungdomar att
ormar inte alltid behöver vara läskiga varelser utan varma och intressanta
reptiler. Ett varmt tack vill vi förmedla till Anna Wahlgren som hade med
sig Snoddas från Skansenakvariet – och, javisst, hon är dotter till Jonas,
den stora djurexperten.
För er som inte fick möjlighet att träffa Snoddas denna gång så kan ni
hälsa på honom i Skansenakvariets klapp-och-kram-hörna.
Anna Hamilton
Alexandra Hamilton passade på att ta ormen i famn och
var inte alls rädd. (Foto Amanda de Galvez)

Antalet medlemmar
minskar i byalaget
Byalaget står för många av de arrangemang som skapar trivsel och
samhörighet i Ellagård. Vid tiden
för denna tidning tryckning hade
endast 363 av cirka 600 hushåll
betalat sin medlemsavgift på 200
kr för 2011.
Glömska eller osäkerhet om vad som
gäller kan säkert ligga bakom den
uteblivna betalningen.
Du som vill vara med och ta del av
byalagets alla aktiviteter även under
2012 kan betala in medlemsavgiften
till plusgiro 41 28 42–7.
Då kommer du även med i medlemsmatrikeln som du hittar på
hemsidan, www.ellagard.nu.
Ange namn, adress, familjemedlemmar. Får du inte plats med det
på internetbankens meddelanderad
mejlar du direkt till Astrid RegemoSamuelsson, astridregemo@gmail.
com

Gabriel Jansen håller i ormen och Erik Lövgren tittar på. (Foto Amanda de Galvez)

Rekordnotering i Ellagård
Rekordpriset 5,6 miljoner har noterats vid
försäljningen av ett Ellagårdshus under hösten. Huset var topprenoverat och i mycket
gott skick.
Ett Ellagårdshus i originalskick, det vill

säga inte ombyggt alls och med oinredd
vind, såldes på Ladugårdsvägen nyligen.
Det huset gick för 3.370.000 kr.
Efterfrågan på hus i Ellagård verkar alltså
fortfarande ligga på en hög och stabil nivå.

