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Öppet 8 – 22 
alla dagar

I samband med att vi gjorde ett försök att få 
medlemsinbetalningar och medlemsregistret 
till byalaget digitalt gjorde vi också en med-

lemsenkät med 
frågor kring vad 
vi skall prioritera 
i byalaget. 

Det vanligaste 
svaret var: bevaka 
kommunens ut-
byggnadsplaner! 
Det dominerade 
helt vilket vi tar 
till oss. Vi fick 
också en rad för-

slag om saker vi borde ta tag i. Det rörde allt 
möjligt som exempelvis: att lägga upp listor 
på bra hantverkare för takomläggningar, 
snickeriarbeten, byggen och annat. 

Andra förslag handlade om att vi borde 
undersöka möjligheten att gemensamt köpa 
in varor och tjänster för att pressa priser. 

Ytterligare förslag handlar om att vi borde 
lobba gentemot kommunen för vägreparatio-
ner, parkbänkar, konstgräs (fast det avstår 
vi nog från pga att det kommer att lukta 
så illa från Valborgselden), upprustning av 
lekplatser mm.

Vi har under året försökt att skapa en 
förutsättning för att pressa priser hos di-
verse leverantörer till ellagårdsbor genom att 
skapa ett lite mer detaljerat medlemsregister 
genom att alla medlemmar själva regist-
rerade sina uppgifter digitalt. Tanken var 
att vi därigenom skulle få ett komplett och 

uppdaterat register som vi kunde gå med till 
olika butiker och tjänsteleverantörer så att 
de kunde kontrollera om en kund verkligen 
är medlem i byalaget för att ge rabatt. 

Men försöket har misslyckats på flera sätt. 
För det första så har en del ellagårdsbor inte 
velat registrera sig och betala på ett nytt sätt 
utan struntat i att betala eller betalat till 
det gamla plusgirot. Det har gått bra när vi 
också fått registeruppgifter, vilket inte all-
tid är fallet. Vi har kunnat lista ut de flesta 
inbetalningar ändå, men det tar mycket tid 
från vår kassör. 

Det andra problemet var att vi ville att 
detta skulle ske till så låg eller helst ingen 
kostnad alls för byalaget. Vi valde en billig 
tjänst som tyvärr visade sig vara för billig. I 
somras höjde de priset kraftigt och ändrade 
förutsättningarna för detta helt. Vi måste 
därför göra om systemet till framtiden. 

Vi kommer också att gå ut med påmin-
nelser om inbetalning till dem som inte 
betalat. Det är viktigt att påpeka att det är 
ett frivilligt medlemskap – även om vi vill se 
så många som möjligt i föreningen!

Höstens stora barnaktivitet har traditio-
nellt varit djungelfestivalen. I år har vi dock 
tänkt att flytta den till den nya lekplatsen 
som kommunen bygger åt oss nere vid En-
hagsparken. Vi tänkte samordna festival och 
parkinvigning och kanske ha lite fler och nya 
aktiviteter för alla åldrar. 

Vi återkommer också om höstpub och 
föreningsmöte.

Fredrik Lagergren

Betala på nätet inte populärt

Alltför många avstår från medlemsavgiften
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– Det är förpackningen som räknas. I 
alla tider har säljare vetat detta, men inte 
förrän nu börjar det påverka även bostads-
försäljning.

Ellagårdsbladets expert i fastighetsfrågor 
Stina Grundsell på September Fastighetsför-
medling är förvånad över att tänkandet 
kring förpackning först nu når denna vik-
tiga vara.

– Det första intrycket har för många en 
avgörande betydelse.

Stina Grundsell menar att det inte räcker 
med att göra bostaden fin och tillgänglig för 
försäljning. Det är andra saker som är minst 
lika viktiga.

– Så fort beslutet om försäljning är fattat 
och annonsen finns ute ska man ha förpack-
ningen klar. Många spekulanter kör eller 
promenerar en vända kring området och 
huset. Då duger det inte med en dåligt un-
derhållen trädgård eller igenvuxen uppfart.

När annonsen är inne ska också huset 
vara klart för försäljning. Utifrån ska det 
se inbjudande ut (belysning bland annat). 
Ellagårdsbladets invändning om att säljaren 
kanske inte orkar, hinner eller av andra 
orsaker inte vill ta itu med detta, har Stina 
Grundsell snabbt svar på.

StyliSt kan hjälpa till

– Likaväl som det finns stylister som tar hand 
om bostaden vid en försäljning finns det 
duktiga människor som kan jobba med 
omgivningen.

Vid dödsbo och skilsmässor blir detta 
extra tydligt. Säljarna orkar ofta inte ta itu 
med detta utan vill i stället sänka priset. Nå-
got som Stina Grundsell avråder ifrån. Inte 
minst för att mycket små insatser påverkar 
priset uppåt.

Stina Grundsell drar också paralleller till 
andra varor, där förpackningen (design) är 
en väsentlig del av helheten.

– Apple är kanske det tydligaste exem-
plet på hur man exponerar en vara för att 
eventuella köpare ska dra slutsatser även av 
innehållet.

Även om försäljning av ett hus är en stor 
affär, omgiven av många andra viktiga delar, 
får man aldrig underskatta den känsla som 
förpackningen ger spekulanter. 

– Det går i en logisk ordning. Efter omgiv-

Mäklarråd vid husförsäljningen

Första intrycket avgörande

ningen är det ytterdörr och hall som bidrar 
till denna känsla.

Många Ellagårdshus har en ganska liten 
hall och möjligheterna till förändringar och 
”nya förpackningar” känns inte så stora. Att 
få undan egna och barnens skor och kläder 
är kanske inte så svårt, men sedan?

– Det är ju inte bara tonåringarnas skor, 
utan även besökarnas man bör ta hand om 
för att värna om det första intrycket. I El-
lagård ligger ju oftast tvättstugan i nära an-
slutning till entrén och här kan man kanske 

erbjuda möjlighet att ställa skor. Eller så är 
det plastskydd som gäller.

Stina Grundsell vet vilken betydelse det 
har att entrén är ljus och inbjudande. En 
spotlight, ny lampa, målning. Det första 
intrycket följer med hela besöket. Det är inte 
ovanligt att många vänder om känslan är fel 
redan från början.

– Det första intrycket blir du inte fri ifrån. 
Tänk förpackning!

C-H Segerfeldt, 
frilansskribent

Första intrycket är ofta avgörande vid en husvisning. En stökig hall kan få spekulan-
terna att vända redan i dörren.
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Du som är vaken tidigt på söndagsmorgnarna i 
närheten av Ellavallen har inte kunnat undgå den nya 
aktiviteten – utomhusträning ledd av tränaren Chris 
Siambalis. Barn och vuxna tränar tillsamman i grön-
gräset med hopp, språng, genom att krypa och även att 
rulla pilatesbollar.
Bootcamp är en typ av fysisk träning som leds av en 
tränare. Ursprungligen var metoden avsedd för militär 
personal. Programmet går ut på att bygga upp styrka och 
spänst genom ett antal olika övningar under cirka en 
timmes tid.

Chris Siambalis har tränat hela sitt vuxna liv och har 
utbildning som styrketräningsinstruktör/personlig trä-
nare. Nu vill han sätta fart på Ellagårdsborna och även 
utsocknes med den här nya metoden.

– Tanken är att hela kroppen ska få sig en omgång, 
förklarar Chris. Vi startar med uppvärmning och sen går 
vi igenom i stort sett alla muskler i kroppen, ben, bål, 
mage, armar och rygg. 

En hinderbana ingår även i träningen och alla är utmat-
tade när den dryga timmen är slut.

Hittills ha aktiviteten spritts via mun-till-mun-metoden 
och fler och fler har kommit till Ellavallen på söndags-
morgnarna.

Chris planerar nu att sätta igång en före-jobbet-träning 
med start redan kl 06.15. Programmet blir i stort sett 
detsamma och allt ska vara klart till kl 7. Bra för alla 
som ska iväg till jobb och skola.

Vill du vara med eller veta mer så kontakta Chris 
Siambalis, tel 070-633 59 27. Varje pass kostar 100 kr/
gång och man binder sig inte för mer än en gång i taget. 
Barnen får gärna följa med. Anmäl dig via ett SMS till 
Chris för varje gång du vill vara med.

– Blir hösten fin kör vi utomhus hela oktober ut, säger 
Chris förhoppningsfullt.

Fotnot. Nyfiken – läs mer på www.lifebyleila.se

Bootcamp – utomhusträning i Ellagård

Tänja, sträcka, hoppa – bootcampträning har blivit populärt på söndags-
morgnarna i Ellagård. (Foto Malin Siambalis)

Chris Siambalis är träna-
ren som ska sätta fart på 
Ellagårdsborna.

Snart är det dags för höstskörd runt om 
i våra trädgårdar. En del har alldeles för 
mycket frukt på sina träd och vet inte vad 
de ska göra av allt. Andra har ingenting 
alls. Måste det vara så?

Från flera håll här i Ellagård har det kommit 
önskemål om att dela med sig av överflödet 
i trädgårdarna. Du som har för mycket kan-
ske tycker det är skönt om någon kommer 
hem och plockar rent från dina äppelträd. 
Och du som ingenting har får chansen att 
själv plocka närodlad färsk frukt.

Ellagårdsskolan tar dessutom gärna emot 
frukt för mellanmålen i skolan. Där måste du 

Har du för mycket äpplen i trädgården?
dock kontakta skolan och komma överens 
om hur lämningen ska hanteras. Ring 08 - 
55 55 88 40.

Du som är med i Ellagårds Facebookgrupp 
använder förstås den.

Det går också bra att höra av sig till Anna 
Hamilton, tel 070-740 11 19 eller epost an-
nahami@kth.se så hjälper hon till att förmedla 
kontakterna.

Snart är det dags att skörda äpplen 
och plommon i våra trädgårdar. 
En del har för mycket och andra 
för litet. Det kan vi hjälpas åt att 
ändra på.
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I kanten av Ellagård ligger Hagvägen och 
dit flyttade Ulrika Hafström Björkman 
och hennes man Jan Björkman i slutet av 
70-talet. Med sig tog de Ellagårdstradi-
tionerna och det blev upptakten till den 
kvartersfest som genomförs varje år.

– Jag är lat av naturen och föreslog därför 
att festen skulle fixas så enkel som möjligt, 
säger Ulrika. 

Modellen för grannarna på Hagvägen är 
alltså eget utomhusbord och egen mat och 
dryck. Arrangörerna bestämmer ett datum, 
nog så knepigt med så många inblandade, 
och fixar också fördrinken. 

Sedan blir det lekar för barn och vuxna 
och tidigare under åren har det även varit 
tipspromenad. Festen avslutas alltid med 
”Hela havet stormar” med godispåse som 
vinst.

34 år har den här traditionen hållits le-
vande och i år kom ett 40-tal i olika åldrar. 

”Hela havet stormar” på Hagvägen

Kvartersfesten på Hagvägen i början av juni samlade ett 40-tal grannar som 
festade och lekte direkt på gatan. (Foto Jan Björkman)

Visste du att du som Ellagårdsbo kan låna 
allt som behövs för festen därhemma? 
Bord, stolar, glas, porslin, klädhängare 
med galge – allt står och väntar i byalagets 
bod intill Giggen på Klövjevägen. Men du 
måste förstås vara medlem i byalaget.
Anders Carell på Lövängsvägen är ”uthyr-
ningsgeneral” och han för statistik:

– Totalt är det 150 olika personer/familjer 
som utnyttjat möjligheten att låna. I 55 % 
av fallen (140 tillfällen) lånades bara stolar 
och bord, i 45 % (116 tillfällen) lånades även 
porslin, glas och bestick.

Sedan 2006 till och med i dag har 256 
utlåningar genomförts.

Behovet av att låna tycks vara jämnt 
fördelat över året. En topp är det förstås i 
början av juni när att studentmottagningar 
och liknande fester äger rum.

– Återlämningen fungerar i stort sett 
bra, men visst har det hänt att jag måste 
påminna, säger Anders. I något enstaka fall 
under alla år har ordningen i boden efter 
tillbakalämningen varit underkänd.

För att få ta del av den här servicen ska 
du alltså vara medlem i byalaget. Anders 
Carell når du enklast via epost anders.carell@
bahnhof.se

Gratis att låna glasen till festen

I den lilla boden intill Giggen finns det mesta att låna för den som ska ställa till med en 
större fest därhemma.
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Insändare

Till den nya lekparken vill vi gärna ta oss 
med barnbarnen när de hälsar på hos oss. 
Det verkar bli en spännande lekplats i härlig 
parkmiljö. En fin nyanlagd boulebana finns 
där också. 

Svårt för rörelsehindrade 
ta sig till nya lekplatsen 

för långt att gå och att parkera på gatorna 
avråder byalaget från. Jag har ställt frågan 
om det går att öppna upp en grind i staketet 
mot industriområdet söder om parken och 
sedan ansluta med en liten gångbro över di-
ket. Kanske något att tänka på när man läg-
ger den nya stadsplanen för Roslags Näsby. 

Samtidigt har jag pekat på bristen på 
parkeringsplatser vid skolan och att bilarna 
gör fula spår i gräset vid fotbollsplanen söder 
om Allmogevägen. 

Frågan ligger nu hos Birgitta Ejderfelt 
på kommunen som har ansvar för parke-
ringsfrågor.

Karin Hedén

 

 
 
 

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 

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

 

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!

Men hur tar man sig dit om man har 
svårt att gå? Det är en fråga jag ställt till 
dem som planerat parken. De hänvisar till 
parkeringsplatsen vid Lidl eller smågatorna 
i Södra Ellagård. Från Lidl är det alldeles 

Rubriken kan tyckas lite tillspetsad, men just 
detta att uppmärksamma varandra har be-
tydelse för vår trygghet. 

Det finns många mätningar från olika 
sammanhang (butiker, shoppingcentra, 
marknader etc.) som visar att svinnet mins-
kar när personalen säger hej och ger ett 
leende. Den som inte vill bli sedd vill inte 
heller få uppmärksamhet.

Detta fungerar även i ett bostadsområde. 
Grannsamverkan är ett sätt att uppmärk-
samma och visa de ljusskygga typerna att de 
riskerar att bli sedda. Att konsekvent säga 

Säg hej och bo säkrare
hej till alla vi möter i Ellagård förstärker 
denna effekt. Att möta även okända i områ-
det på detta sätt mår vi dessutom alla bra av. 

Jag har testat några gånger och har nu 
bestämt mig för att säga hej även till dem 
jag inte känner. Detta innefattar även ung-
domar. De ser mer förvånade än glada ut, 
men det är sällsynt att de inte svarar eller 
vänder bort blicken.

Jag är övertygad om att denna lilla bekräf-
telse bara är något positivt. Testa får du se. 
Du kommer att bli glatt överraskad.

 ”Jag på
Lövängsvägen”

Höstpub och extra årsmöte
Byalagets styrelse planerar för en höstpub 
under oktober-november. I samband med 
det kommer även ett extra årsmöte att ge-
nomföras. 

Anledningen till extramötet är att få 
ansvartsfrihet för styrelsen för föregående 
verksamhetsår, något som inte kunde ske 
vid ordinarie årsmöte i mars.

Håll utkik på hemsidan eller i Facebook-
gruppen så att du inte missar höstpuben.
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Sista Ordet
Trafiken har många olika ansikten
Tänk så trevligt det är att ha barn och 
barnbarn på bussavstånd. Ibland tänker 
jag på dem som har familjen utspridd över 
hela landet, ja, över hela världen för den 
delen. Det kan inte vara roligt.

Själva har vi bussavstånd till våra med 
hållplats vid Ellagårdsskolan och avstig-
ning vid Rösjöskolan.

Enkelt alltså att lämna bilen hemma. 
Miljövänligt också. Dessutom smakar ett 
glas rödvin väldigt gott till fredagsmid-
dagen. 

Promenaden vi tänkt ta hem efter en 
trevlig kväll kändes inte lika lockande när 
regnet öste ner i augustikvällen. Det fick 
bli bussen i stället.

Det blev en kort väntan i busskuren vid 
Rösjöskolan alltmedan regnet trummade 
mot taket. 

Till sist kom bussen och jag tog ett 
snabbt steg tillbaka när den närmade sig. 
För det gick fort. Fort så att regnvattnet 
stänkte upp på stövlarna som jag för sä-

kerhets skull tagit på mig.
Som i en slänggunga fortsatte sedan 

färden hem. Nerför Rösjövägen och vidare 
genom rondeller och in på smala vägar. 

Det kändes obehagligt. Även om trafiken 
var sparsam den här fredagskvällen kände 
både maken och jag att så här fort får man 
bara inte köra genom Ellagård.

Vid avstigningen gick vi därför fram till 
bussföraren och påpekade att han körde för 
fort, att det var 30 i området och att han nog 
borde hålla sig till det – även om det var sent.

Han blev kränkt och skrek ursinnigt åt 
oss. Han körde visst inte för fort. Och hade vi 
över huvud taget med det att göra. Dessutom 
ansåg han att det var 50 i området (utanför 
Ellagårdsskolan) och för övrigt kunde vi 
hålla käften. 

För att visa sitt förakt både för oss och 
trafikbestämmelserna trampade han sen 
gasen i botten och försvann i hög fart längs 
Ellagårdsvägen. Vi kände oss både upprörda 
och ledsna. Kanske borde vi kontakta SL – 

att bara tiga kändes inte rätt i det här läget.
Maken skickade ett mejl till SL och 

förklarade händelsen. Inget svar.
Sedan ringde han för att muntligen 

framföra sin klagan. 
Lustigt nog kopp-
lades samtalet bort 
redan efter första 
minuten. Kanske är 
det så SL hanterar 
sina kunder? Strun-
tar i dem helt enkelt.

Tra  fiken är både du 
och jag, men består 
även yrkeschaufförer 

som vi är beroende av. 
Just nu är mitt förtroende för den yrkeskå-

ren rätt tilltufsat.
Och hur SL tänkt ta emot våra klagomål 

vet vi ännu inte. 
Men vi ger oss inte. Trafiken är faktiskt 

ingen privatsak.
Eva Neveling, 

redaktör

Allt färre medlemmar
i Byalaget
Att vara medlem i Ellagårds byalag tycks 
inte längre vara en självklarhet för dem 
som bor här. 200 kr är årsavgiften som 
allt färre betalar.

Vid senaste medlemsräkning konstaterade 
Alice Helleday, ledamot av byalagets sty-
relse, att inte ens 50 procent betalat sin avgift. 

Avgiften finansierar de aktiviteter som 
de flesta uppskattar och gärna deltar i: Val-
borgsmässobrasa med praktfullt fyrverkeri, 
midsommarfirande med musik, majstång 
och lekar, djungelfestival, som i år blir nå-
got annat i samband med att Enhagsparken 
invigs, höstpub, tidning fyra gånger per år, 
gratis utlåning av glas och porslin.

Varför så många Ellagårdsbor väljer att 
stå utanför är en gåta för byalagets styrelse. 

Däremot kommer väldigt många till brasa 
och midsommarfest. Den ekvationen är svår 
att få ihop.

Kanske dags att ta inträde vid byalagets 
aktiviteter?

Du som har åsikter om detta får gärna 
höra av dig. Skriv till Ellagårdsbladet eller 
Fredrik Lagergren, byalagets ordförande. 
Alla adresser finns i redaktionsrutan på 
sid. 2.

Gå med i Ellagårds Facebookgrupp
Allt fler finns idag på Facebook. Det som 
från början var något som främst lockade 
ungdomar har idag en betydligt större sprid-
ning i alla åldersgrupper.

Du som bor i Ellagård och är medlem 
på Facebook kan gå med i områdets egen 
Facebookgrupp. 

Det innebär att du snabbare får veta vilka 
aktiviteter som är på gång i Ellagård. 

Som medlem går du in på Facebook, 

skriver Ellagård i sökrutan och anmäler dig 
sedan som medlem. 

Tittar du in på FB-gruppen idag kan du 
läsa om den nya lekparken som snart invigs 
i södra Ellagård. Där uppmanas vi också att 
dela med oss om vi har överskott av frukt i 
trädgården och vi bjuds in att delta i utom-
husgympan Bootcamp.

Nyfiken? Gå in på www.facebook.com 
och sök på Ellagårds byalag.

Gå med i Ellagårds Facebookgrupp så blir det lättare att få 
veta vad som är på gång i området.



I våras deltog en grupp Ellagårdsbor i ett 
möte om trafik och säkerhet som kom-
munen bjudit in till.  Bland deltagarna 
fanns Helena Skog och Anna Hamilton 
med syftet att lyfta trafikproblemen kring 
Ellagårdsskolan.
Kommunens tjänstemän kände inte till tra-
fikproblemen i Ellagård eftersom ingen på-
talat dem de senaste åren. År 2000 engage-
rade sig flera Ellagårdsföräldrar och lyckades 
då också få till vissa förändringar på Ella-
gårdsvägen. 

Det har gått många år sedan dess och de 
ansvariga i dag har bedömt problemen i El-
lagård som små. Ellagård har därför inte fått 
någon högre prioritet i trafiksäkerhetsarbetet.

Den dialog som nu inletts med kommunen 
vill HelenaSkog och Anna Hamilton hålla 
igång och utveckla.

– Vi vill aktivera byalagets trafikkommitté.
Helena och Anna vill jobba med de större 
frågorna om trafik och säkerhet i ett område 
med många barn, cyklister och alltfler bilar.

De som är oroliga över farliga situationer i 
sina kvarter får gärna kontakta Helena på he-

Byalaget blåser liv 
i trafikkommittén Anna Hamilton

Helena Skog

Höstfest
i Enhagsparken

Så snart nya Enhagsparken invigts bjuder Ellagårds byalag 
in till Höstfest för att fira att vi fått en ny fin park i vårt 

område. Programmet är än så länge hemligt. 

Information kommer på hemsidan och på affischer 

i området. Beräknad tidpunkt: mitten av oktober.

lenalarsson1@gmail.com eller Anna på anna.
hamilton@telia.com. 

– Nästa gång kommunen håller ett möte om 
trafik och säkerhet så kan vi i trafikkommittén 
informera i tid. Förhoppningsvis blir det då fler 
som kan vara med och påverka.

– Men glöm inte, säger Anna, att det handlar 
också om Ellagårds-
bornas attityder. 
Om vi som bor här 
inte försöker bidra 
till att dra vårt strå 
till stacken för att 
skapa en människo-
vänlig trafikmiljö, så 
är det ingenting som 
kommunen kan fixa. 
Välj gärna bort bilen 
när det går.

FOTNOT. Intresse-
rad av att vara med 
i trafikkommittén? 
Kontakta anna el-
ler Helena.
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