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Ellagårds byalag digitaliseras
– till nytta för medlemmarna
Den här ledaren skall inte handla om
trafik – men mycket annat i det här
numret gör det.
Men jag kan
inte avhålla mig
från en liten trafikobservation.
Man ser ganska
många elcyklar i
trafiken. Många
spekulerar i att
2012 blir året
då elcykeln slår
igenom på allvar,
att allt fler ser elcyklar i trafiken och skaffar en själv.
Moderna elcyklar har ett batteri under
pakethållaren och en hjälpmotor i framhjulet. I övrigt ser de ut som vanliga
cyklar. Batteriet skall räcka ca 5-7 mil beroende på hur mycket man trampar själv.
Tänk om var tionde bilist i morgontrafiken in mot stan bytte till elcykel istället.
Utsläppen från bilarna skulle minska,
biltrafiken skulle flyta på smidigare och
trängseln skulle minska på vägarna. I och
för sig skulle det bli trängre på cykelbanorna, men än finns det plats. Kanske är det
början på en trafikrevolution vi ser?
Under de senaste åren har vi försökt att
ta byalaget in i den digitala åldern allt mer.
Vi har en webbsida och en Facebooksida,
vi försöker sköta alla styrelseärenden på
webben och lagrar gamla protokoll mm

digitalt i det digitala ”molnet”.
2012 försöker vi också att bli digitala
när det gäller medlemsregistrering och
betalning av medlemsavgiften. Syftet är att
på ett enklare sätt kunna hålla medlemsregistret aktuellt och uppdaterat.
Om vi har ett medlemsregister som är
uppdaterat så blir det lättare för oss att
förhandla fram rabatter och förmåner
eftersom företagen kan lita på att medlemsregistret är aktuellt.
På sikt kan vi också använda registret
till bättre service och tjänster till medlemmarna. Vi har också passat på att göra en
medlemsenkät i samband med registreringen. Syftet är att få reda på vad vi bör lägga
energi på framöver. Vi återkommer med
resultaten av enkäten längre fram.
Hur gör man då för att registrera sig?
Det är enkelt! Man börjar med att gå till
vår webbsida www.ellagard.nu och klickar
på länken ”Medlemsavgift” och sedan
kommer man till ett formulär som man
fyller i och följer instruktionerna. Man
kan betala via kort eller via faktura.
Hör gärna av dig med synpunkter om
detta! Hittills har det fungerat bra, men
några har hört av sig med frågor och
smärre problem som vi löst efter hand.
Nästa stora byalagshändelse är midsommarfesten – läs mer om den längre fram i
tidningen!
Fredrik Lagergren,
ordförande

Se upp för nya 30-skyltar
Hastigheten i Ellagård
måste sänkas. Som ett led
i detta arbete har kommunen nu satt upp nya skyltar
på Storängsvägen (i backen
upp från Enhagsvägen).
Redan vid första infarten
till Tegvägen är det 30 som
gäller. När fotografen fanns
på plats var det många bilar
som passerade betydligt
snabbare. När de såg kameran sänktes däremot farten Nya 30-skyltar i backen på Storängsvägen upp mot Ellapåtagligt.
gård ska förhoppningsvis få bilisterna att sänka farten.

Vi har en egen webbplats i Ellagård – www.ellagard.nu

Ingen ansvarsfrihet för
styrelsen
Ett 20-tal Ellagårdsbor kom till årsmötet i
Giggen i slutet av mars, där Fredrik Lagergren tog hand om ordförandeklubban.
– Valborg drar fler och fler deltagare för
varje år, berättade Fredrik. Ellagårdsfirandet
har spritt sig över hela kommunen och hit
kommer även folk från andra kommuner.
Det kan vi vara stolta över, vi som bor i
Ellagård, och som tycker att gemenskapen
är viktig.
Fler betalande medlemmar vill styrelsen
dock se. Idag betalar endast cirka hälften av
alla dem som bor här och som gärna kommer
både till brasan och till midsommarfirande
på ängen.
Kanske behöver påminnelserna och uppföljningen aktiveras. Det blir något för den
nya styrelsen att ta tag i.
Det ekonomiska resultatet var dock
tillfredsställande med +9 000 kr i kassan.
Ordföranden är alltså inte bekymrad över
ekonomin som hämtat sig efter jubileumsåret 2008, då det påkostade och lyckade
50-årsjubileet ledde till underskott.
Årsredovisningen var försenad och revisorerna hade inte haft tillräckligt med tid för

Kaffe och bullar serverades vid årsmötet. Här förser sig Peter Welzien, kassör, och Alice
Helleday, styrelseledamot, vid kaffekannan.
att granska den. Det innebar att styrelsen
inte beviljades ansvarsfrihet och ett nytt
extra årsmöte krävs.
– Förklaringen till det är framför allt

Här är de nya i styrelsen
Erica Brown Wilhelmsson bor på Allmogevägen 1 sedan fem år.
Hon är gift med Mats
Wilhelmsson och de har
en dotter Ellie (9 år). I
familjen finns också tre
äldre bonusbarn varav
Mattias bor här till och
från.
– Jag jobbar jag med Erica Brown
affärsutveckling på Nas- Wilhelmsson
daq OMX (Börsen) och
på fritiden pysslar jag gärna i trädgården
eller umgås med vänner. Jag ser fram emot
att jobba med byalaget. Vi är lyckligt lottade som bor i ett område med en sådan
gemenskap. Jag hoppas kunna bidra till att
byalaget fortsätter att utvecklas och lockar
till sig ännu fler betalande medlemmar.

Teresa Hermanson flyttade till Sverige och
Ellagård för sex år sedan.
Hon är egen företagare
med företaget Creative
Brick Zone, gift med
Peter och har tre barn:
Kevin, Marcus och Eric.
Fam iljen, som bor
på Lövängsvägen, har
också en svart labrador Teresa Hermansom heter Sophie.
son.
– Jag tycker det är jättekul att vara med i byalaget. Mitt mål är
jobba för att göra Ellagård ännu bättre
att bo i.

bankens förändrade rutiner, förklarade
byalagets kassör Peter Welzien.
Kallelse till nytt årsmöte kommer till
hösten.

Glömt medlemsavgiften?
Då är det hög tid att betala in avgiften som gör det möjligt att ordna de
arrangemang alla Ellagårdsbor gillar
att delta i. Valborgsmäss med fyrverkeri, midsommarfirande, Djungelfestival, höstpub, egen tidning m m.
Du vet väl att du som medlem
gratis kan låna bord, stolar, tallrikar
och bestick till festen därhemma?
Kontakta Anders Carell, anders.
carell@bahnhof.se så förklarar han
hur det går till.
200 kr/familj till plusgirokonto
41 28 42–7. Eller ännu enklare via
www.ellagard.nu där du hittar den
nya funktionen SimpleSignUp på
startsidan.

Vi har en egen webbplats i Ellagård – www.ellagard.nu
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Våren är husförsäljningarnas
förlovade tid. Efter en avvaktande vintersäsong har på
fastighetsmarknaden nu tagit
lite extra fart. Fler vill sälja och
står nu inför ett viktigt val: hur
väljer jag mäklare?

Om konsten att välja mäklare
Förtroende avgörande när du väljer vem som ska sälja ditt hus

Ellagårdsbladets fastighetsexperter på September Fastighetsförmedling talar självklart
i egen sak när de ställer upp några kriterier
för hur du kan välja. Men deras råd och
funderingar är allmängiltiga.
Vilken mäklare man än frågar får man
svaret att det handlar om personen, hur trivs
jag med den som ska hjälpa mig i mitt livs
största och viktigaste affär?
Men personkemin ska också handla om
de olika behoven en säljare har. Man vill
att mäklaren uppfattar och kan agera efter
dessa.
– Beroende på var i livet man befinner när
man säljer, värderar man också olika saker i
bostadsförsäljningen, vilket mäklaren måste
vara lyhörd för och arbeta efter, säger Stina
Grundsell.
Priset avgörande för förstagångsköparna
– För den som köper sitt första hus spelar
priset kanske en avgörande roll, medan den
som säljer sitt sista, kanske värderar hur en
köpare kommer att ta om hand det som man
byggt och vårdat. Inte minst då trädgården.
Att föra samman dessa båda parter är inte
en självklarhet.
– Det händer att vi höjer ett varningens
finger för att välja en viss köpare. Säljaren är
ju inte alls tvingad att välja den som betalar
det högsta priset, många gånger kan det
finnas skäl att välja tvåan i en budgivning.
– Som säljare är man ju ansvarig för sin
försäljning i tio år och då är det viktigt att
det stämmer när eller om frågorna kommer.
Detta måste du som mäklare känna av, säger
Anne-Lee Horwitz.
Känslan av att mäklaren känns rätt
handlar också om att du litar på att du får
råd och förslag – även om de inte gynnar
mäklarens plånbok. Denna känsla kan man
bara fånga upp vid personliga möten med
olika mäklare.
– En mäklare ska kunna lyssna, säger
Stina Grundsell med ett leende när jag hela
tiden avbryter med frågor.
– Lyssna handlar ju om att kunna tolka
både säljaren och köparens behov. Här tror
jag kvinnor är ordentligt tränade. Det finns
så många fler och mjuka värden i en försäljning än bara priset.
Att veta om mäklaren just är en god lyssnare är kanske inte så enkelt att få reda på,
4

men även här bör ett möte kunna ge viktig
vägledning.
– En mäklare som till exempel lägger
märke till installationer och lösningar i huset
är ju inte bara trevlig, utan uppenbarligen
också observant.
Lokalkännedom viktigt
Självklart ska även säljaren kolla mäklarens lokalkännedom. Frågor om
dagis, skolor, gång- och
cykelvägar, kommunikationer, grannar får alla
mäklare under visningarna. God lokalkännedom är ett viktigt kriterium när man väljer mäklare.
Att som säljare ”googla” och göra sökningar
på nätet över intressanta
mäklares sålda objekt,
är ett bra sätt att få referenser.
Det är när man talar
med människor som har
personliga erfarenheter
av den tilltänkte mäklaren, som man får tips som
är viktiga när man väljer.
Text och foto:
C-H Segerfeldt

Stina Grundsell, t v, och Anne-Lee Horwitz, September Fastighetsförmedling,
märker av ett ökande intresse både hos
säljare och köpare efter en lugn vinter.

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: Stationsv 21. Tel: 08-768 37 61. ObS! Förbättrade öppettider!
Öppet: Vard 8–18. (Proffsbutiken öppnar 6.30.) Lör 9.30–16.
Sön 11–15. www.tabyfarg.se

Vi har en egen webbplats i Ellagård – www.ellagard.nu

Bilarna är många utanför Ellagårdsskolan i rusningstrafik. Bilar, som ofta kör
för fort, trängs med barnen i både förskolan och skolan.

Något måste göras åt trafiken i Ellagård
Ett hundratal Täbybor kom till trafikmötet i kommunhuset i början av maj med
Hastighetsdialogen som ämne för kvällen.
Innan deltagarna delades in i mindre diskussionsgrupper talade Harald Östlund,
projektledare, och Björn Rabenius, gatuchef, om olycksstatistik och vilka åtgärder
som var aktuella i Täby.
Stämningen bland deltagarna var avvaktande och en hel del misstro låg i luften.
– Kommer det här mötet att leda till några
förändringar eller blir det som förra gången,
frågade flera deltagare.
Helt övertygade om att kommunen kan
klara av problemområdena inom trafiken i
Täby var inte deltagarna. Några säkra svar
på när och hur förbättringar ska genomföras
blev det heller inte.
Alltför få Ellagårdsborna på plats
Tyvärr fanns inte många Ellagårdsbor på
plats. Björn Rabenius bekräftade att det
hade varit likadant på det inledande mötet
i höstas, där deltagarna fick redogöra för
olika problemgator i sitt område. Ellagård
hamnade därför långt ner på listan över
prioriterade områden.
– Vi har dragit slutsatsen att problemen
inte är så stora i ert område, sa Rabenius.
Men att Ellagård har sina problem framkom ändå i den diskussionsgrupp där bland

andra Anna Hamilton, Lövängsvägen, och
Helena Skog, Ellagårdsvägen, deltog. Man
enades om följande förslag till förbättringar:
• Hastighetsänkande åtgärder på Ellagårdsvägen på sträckan från Ladugårdsvägen till skolan.
• Övergångsställe för att på ett säkert sätt
kunna korsa Ladugårdsvägen (båda ingångarna)/Ellagårdsvägen.
• 30-skylt på lyktstolpen utanför parkeringen mellan skolan och förskolan som
bilisterna ser på väg från parkeringen.
• Måla 30 i asfalten på Ellagårdsvägen
(gärna i rött eller annan avvikande färg).
• Dialog med SL för att minska storleken
på bussarna.
• Installera fartkamera och fler poliskontroller i området kring Ellagårdsskolan.
– Trafiken på Ellagårdsvägen är tung
speciellt i morgon- och eftermiddagsrusning,
säger Helena Skog. Vi som bor intill skolan
vågar inte låta våra barn ta sig över vägen
på egen hand.
Ellagårdsborna kör ofta för fort men
trafiken till Ella Trädgård, speciellt under
helgerna, är också en konstant fara. Ledbussarna känns orimligt stora i förhållande till
antalet passagerare.
Flera olyckor
– Det har inträffat några riktigt otäcka
olyckor runt skolan, säger Anna Hamilton.

Min son blev till exempel påbackad på parkeringen mellan skolan och förskolan. Hade
den bilen inte varit försedd med backvarnare hade det kunnat sluta riktigt illa.
Kommunen kommer nu att få ta del av
gruppens förslag och förhoppningsvis leder
detta till förbättringar. Några snabba förändringar ska vi nog ändå inte hoppas på.
– Vi har en budget på en miljon kronor för
2012 i det här projektet, sa Harald Östlund,
men det är många områden i Täby som kräver förbättringar.
Mötet ledde troligen ändå till att kommunens trafikenhet nu är uppmärksammad på
problemen i Ellagård, speciellt runt skolan.

– Det ska inte behöva vara ångestfyllt för
föräldrarna att skicka sina barn till skolan, säger Helena Skog, t v, med dottern
Amanda samt Anna Hamilton.

Vi har en egen webbplats i Ellagård – www.ellagard.nu
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VALBORG I ELLAGÅRD populärt nöje för hela Täby
Valborgsmässofirandet i Ellagård är
populärt och lockar allt fler i takt med
att antalet eldar runt om i kommunen
minskar. I år fanns även Bullhjälpen på
plats med försäljning till förmån för SOS
Barnbyar. 4479 kronor trillade in i kassan
när Milla Martin från Lövängsvägen och
hennes kompisar sålde bullar.
Kvällen var vacker, Ellagårdsbor med gäster
på gott humör och fyrverkeriet lika imponerande som vanligt.
Kanske kan man till ett annat år önska sig
en sånganförare och visor som fler än bara
några få kan sjunga med i. Sköna Maj och
Ack hur härligt majsol ler är vackra, men
för allsång på Ellavallen finns lättare visor.
Var finns körsångare och sånganförare

i Ellagård? Ni
har en uppgift
att fylla. Hör
gärna av er till
någon i byalagets styrelse.

Milla Martin
startade bullhjälpen förra
året. Här med
kompisar och
en assisterande
mamma vid
försäljningen.

Full fart i Enhagsparken
Nu är arbetet i full gång för en upprustning av Enhagsparken i södra
delen av Ellagård. Grävmaskiner och lastbilar plus personal från NCC
har satt igång det som så småningom ska bli en helt ny park för Ellagårdsborna.
Lekplast med cirkustema, boulebana och utomhusgym planeras för den
upprustade parken. De stora gräsytorna blir kvar för olika bollsporter.
Parken ska enligt kommunens hemsida göras vackrare och tryggare med
hjälp av ny belysning, nya planteringar och fler sittplatser.
I mitten av oktober beräknas upprustningen vara klar.

Nu arbetar NCC för fullt med att rusta upp och förnya
Enhagsparken i södra 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
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Vi har en egen webbplats i Ellagård – www.ellagard.nu

HJÄLTARNA
på Skiftesvägen
Det var en tidig morgon i början av maj
på Skiftesvägen. Vid 05-tiden vaknade vår
hjälte av att hon hörde ett pipande utanför
tomten och gick ut i morgonrock och tofflor. Hon såg ingenting och gick in igen.
Men ljudet tilltog och när hon återvände ut
såg hon denna gång ett knyte ligga i häcken.
Det var en äldre, dement kvinna som uppenbarligen legat där några timmar. Hon
var kraftigt nedkyld och man hämtade
täcken och filtar. Ytterligare en granne kom
för att hjälpa till. Tydligen något piggare av
de värmande täckena satte sig nu kvinnan
upp, tittade på sina räddare och säger: ”Är
jag i himmelen nu? ”
Man tillkallade ambulans och kvinnan
mår i dag efter omständigheterna bra.
Hemtjänsten har ökat tillsynen så att det
förhoppningsvis inte skall hända igen.
Detta kunde ha gått mycket illa om inte
våra grannar varit uppmärksamma och gjort
en insats.
Det är så man känner igen en vardagshjälte.
Bengt Granath

Fira midsommar i Ellagård
Alla hälsas välkomna till midsommarfirande
på Midsommarängen
(ligger mellan Klövjevägen-Ladugårdsvägen
intill Spindelparken).
Kom gärna med blommor och grönt och hjälp
till att klä stången kl 13.
När den är rest blir det danslekar
och tävlingar för barnen.
Ta med kaffekorgen och en filt att sitta på
i gröngräset tillsammans med
grannar och vänner!

Välkomna!

Sista Ordet

Trafiken är allas ansvar – inte bara kommunens
I det här numret tar vi upp trafiken i Ellagård. Igen. Framför allt är det kommunens satsning på Hastighetsdialogen
som föranleder artikeln. Det diskuteras
hastighetsbegränsande åtgärder, skyltbågar, 30-markeringar och en hel del annat.
Ni har säkert läst och hört om detta
projekt och tänkt ”javisst, så bra att de
äntligen gör nåt”.
”De” ska väl i det här fallet vara kommunen.
Och visst jobbas det inom trafikenheten. Ingen ska säga annat. Men Täby är
stort och vi kan inte räkna med några
omedelbara förändringar i vårt område.
Från kommunens sida alltså.
Vi måste börja med oss själva – så
enkelt är det.
– Man blir både arg och ledsen när
man känner igen dem som kör alldeles
för fort, säger en granne med barn i Ellagårdsskolan. Jag vill verkligen inte bli
betraktad som kvarterets surtant, men

något måste göras innan det händer fler och
allvarligare olyckor.
Tänk er att släppa ut en liten pigg 8-åring
över en väg där ledbussarna dundrar förbi i
morgonhetsen. Att känna den ångesten morgon och kväll och samtidigt se sina grannar
susa förbi i 50-60 km/tim.
8-åringen vet att hon ska se sig för, men
hur mycket kan vi tygla de små? När hon ser
sina kompisar på andra sidan gatan är risken
stor att hon springer rakt ut.
Den som då kör fortare än 30 kan garanterat inte stanna i tid.
Och hur mår den familj vars 5-åring blev
påkörd på parkeringsplatsen mellan förskolan och skolan för några veckor sedan? Ett
ögonblicks verk i morgonbrådskan.
Separerad trafik låter torrt och tråkigt.
Vänd på det och tänk att du skulle stå på en
livligt trafikerad parkering med barnvagn,
en 5-åring som ska till förskolan och ett
skolbarn.
Då känns det i magen, eller hur?

Utanför Giggen är det trafikkaos varje
morgon. Vem ska göra något åt det – föräldrarna som har barn på förskolan eller
kommunen?
Ska vi starta en kampanj? ”I Ella kör
vi 30” vilket skulle betyda att ALLA i
området kör max 30.
Och kanske kan kampanjen bli ännu
tuffare. Att alla bilar
som kör sina barn ända
fram till förskola/skola
får en ”straffdekal”
klistrad på sin bil med
t e x t e n ”M i n a b a r n
orkar inte gå”.
Tog jag i nu? Säkert,
men vi har ett problem som ingen annan
kan lösa åt oss.
Det hänger på dig som kör bil. Med
eller utan barn.
Din dåliga planering kan aldrig tas igen
med gaspedalen.
Eva Neveling

Vi har en egen webbplats i Ellagård – www.ellagard.nu
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”Återvändare” i Ellagård
började med att renovera
– Jag har nog alltid haft i bakhuvudet att
jag skulle kunna tänka mig att ta över
pappas hus och flytta tillbaka till Ellagård
när jag blev äldre.
Det säger Karin som nyligen flyttat tillbaka
till sitt föräldrahem i Ellagård tillsammans
med sambon Ted.
Karin har bott många år i Täby, växelvis
hos sina föräldrar, som båda bor i Ellagård.
Direkt efter skolan flyttade hon hemifrån
och många år har hon bott i innerstan.
När hennes pappa Ulf ville flytta till lägenhet bestämde Karin och Ted sig för att köpa
huset av honom.
Men innan de flyttade in har de renoverat.
Många timmar har de tillsammans med Teds
pappa lagt på att måla, renovera innertak,
fixa och förändra.
– Om vi anlitat hantverkare för hela renoveringen hade det blivit alldeles för dyrt, säger Karin. Nu har vi bara låtit hantverkarna
ta hand om våtutrymmen, golvläggning och
golvslipning.
Händiga och noggranna
Händiga är de båda två. Ted gillar att jobba
med händerna och Karin är envis och noggrann. En bra kombination om man ska
flytta in i ett Ellagårdshus med originalinredning.
Ulf har hela tiden uppmuntrat deras förändring av huset.
– Vi märker ju att han tycker det är roligt
att vi förändrar det på vårt eget sätt, säger
Ted och medger att det var en förutsättning
för att flytta hit.

Karin har
återvänt
till Ellagård med
sambon Ted
och båda
stortrivs.

Karin är glad att de är två om att vilja
överta hennes barndomshem – något som
kanske inte är så naturligt för alla par. För
Ted har det inte varit några problem att
flytta till Täby.
– Jag har växt upp i Vaxholm och har gått
i Åva så det känns helt rätt att bo här, säger
Ted. Och vid Valborgsmässobålet stötte
jag på gamla kompisar från skolan och det
kändes kul.
Hur Ellagård har förändrats har Karin
inte hunnit utforska ännu.
– Den lilla affären bredvid Giggen kom-
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mer jag ihåg. Dit gick vi och handlade mjölk
och jag minns att de hade en liten köttdisk.
Gatan var en lekplats när Karin var liten.
Där lekte hon med sin bror och bilarna stannade helt lugnt tills barnen plockat undan
sina leksaker. Att bilarna i området kör
snabbare och är fler i dag har hon förstås
redan märkt. Någon lekplats för barn är
gatorna knappast längre.
Nu när mycket av renoveringen är färdig
har de börjat jobba med trädgården.
– Många hälsar oss välkomna när de går
förbi. Det känns riktigt bra.
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