er
b
m
e
c
e
d
0
1
n
e
g
ig
G
Föreningsmöte i

ELLAGÅRDSBLADET
Tidningen för oss i Ellagård • Nr 4 • 2012

Full fart
i nya lekparken

ELLAGÅRDSBLADET

Tidningen för oss i Ellagård
Redaktör Eva Neveling
Skiftesvägen 121, tel 753 00 21
eva.neveling@scriptura.se
Tryck: Tryckeri AB Orion
Utgivningstider 2013:
Nr 1
mars/manusstopp 21/2
Nr 2
juni/manusstopp 20/5
Nr 3
sept/manusstopp 20/8
Nr 4
dec/manusstopp 20/11
Redaktören svarar för texter och
bilder där inget annat anges.
Redaktören förbehåller sig rätten att
redigera i allt inkommet material.
Omslagsbild:
Många roliga lekredskap i nya Enhagsparken. (Foto Eva Neveling)

Byalagets styrelse
Fredrik Lagergren, ordförande
Klövjevägen 24, 792 11 95
fredrik.lagergren@diffindo.se
Ledamöter
Erica Brown
Allmogevägen 1, 768 29 92
erica.brown@nasdaqomx.com
Bengt Granath
Skiftesvägen 14, 768 41 89
c.b.granath@tele2.se
Alice Helleday
Polovägen 35, 073-676 07 65
alicehelleday@gmail.com
Teresa Hermanson
Lövängsvägen 35, 070-937 53 46
teresa@creativebrickzon.se
Nils Göran Ramberg
Lövängsvägen 40, 758 18 37
ngramberg@telia.com
Suppleanter
Stefan Söderholm
Skiftesvägen 116, 792 06 09
stefan.soderholm@home.se
Peter Welzien (kassör)
Polovägen 25, 726 81 31
peter.welzien@gmail.com

2

Låt oss lysa upp i mörkret
Mörkret har anlänt!
Den mörka årstiden har kommit till Ellagård. Perioden mellan vintertidsomställningen och fram till advent brukar vara exceptionellt mörk.
Det är mörkt när
man går till jobbet och mörkt
när man kommer hem. Regnigt och dystert
brukar det vara
också.
Nä r ma n ä r
ute och går så
syns man knappt
Fredrik Lagergren
alls utan reflex
eller lampa. Själv går jag ofta i mörka byxor
och mörk jacka och blir i stort sett osynlig
för bilister och andra.
Därför vill jag bara påminna om att ta
på en reflex eller någon blinkande lysande
mojäng. Ibland har jag till och med tagit
fram mobilen som lyse när jag glömt reflexer.
Sätt gärna en reflex eller lampa på hunden
och katten också!
Efter mörker kommer ljus! Låt oss göra 1:a
Advent till en riktig ljushelg och riktigt frossa
i ljusslingor och julbelysning i trädgårdarna.
I alla fall tänker jag ta fram ljusslingorna
och julbelysningen till trädgården då. Kanske man kan expandera lite med några nya
energisnåla lysdiodsslingor? Det kommer

säkert en massa nyheter nu med tanke på att
vi just avskaffat glödlamporna i västvärlden.
Lysdioder drar ju knappt någon ström så då
kan man väl lägga till några extra för att
sprida lite mer ljus.
En ljushelg är förresten en tradition som
krupit söderut längs med norrlandskusten,
fast då mest för att fira slutet på sommaren.
En helg i augusti så tänder alla längs med
kusten marschaller och ställer ut på klipporna och längs med stränderna. Det lyser
fantastiskt vackert längs havet och man ser
konturerna av öar och kuster tecknade av
ljus.
Ursprungligen är det troligen en finsk
tradition som kommit hit. Kanske vi kan
ta och knycka den idén den andra advent
också? Ställ ut en marschall vid brevlådan
fram emot skymningen efter att ni hängt
upp ljusslingorna så får vi se ett riktigt ljust
Ellagård!
Vi kommer också att anordna ett extra
föreningsmöte på Giggen där vi bjuder på
glögg och i samband med det eventuellt
bjuda in några byggföretag som jobbat i
Ellagård så att man kan prata direkt med
dem om man är intresserad av att bygga
om, bygga till eller renovera. Håll utkik på
annan plats i Ellagårdsbladet, på hemsidan
och på vår facebooksida!
Fredrik Lagergren,
ordförande i byalaget

AB TÄBY RÖR
Pannbyten – Värmepumpar
Butik – Service
Medlemmar i Ellagårds Byalag får
10 % rabatt på servicearbeten

Hemsida
www.ellagard.nu
Stefan Söderholm, webbredaktör
stefan.soderholm@home.se

Reprovägen 8, Täby
Tel: 08-544 40 550

Medlemsavgift
200 kr/familj. Betalas via hemsidan www.
ellagard.nu eller plusgiro 41 28 42–7.

www.tabyror.se

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

Hur farligt är mögel på vinden?
Att installera bergvärme innebär många
fördelar men kan även ge oväntade nackdelar. Många oroar sig för fukt på vinden
som en följd av att skorstensstocken inte
längre avger värme. Därmed ökar risken
för kondens på vinden. Här redogör Fredrik Lagergren för sina erfarenheter.
När vi köpte huset 2004 fanns det svartmögel på några ställen på vinden. Jag frågade
min dåvarande kollega Jan-Erik Nowacki
om detta. Han är tekn lic och har arbetat
med småhus, energi och ventilationsfrågor
sedan 70-talet och medverkar ofta som expert på detta i tidningen Vi i villa.
Han menade att mögel i ett utrymme som
inte används, som till exempel vinden, inte är
någon fara, men att man bör utreda orsaken
till möglet.
Mögel uppstår på grund av fukt och därför
bör man ta reda på varifrån fukten kommer.
Fukt utifrån (regn och snö) är farligare än
fukt inifrån – det vill säga kondens. I bägge
fallen finns en risk att träkonstruktionerna
ruttnar på grund av fukten. Därför bör man
undersöka träets styrka och se efter om det
har börjat ruttna.
Detta kan göras till exempel genom att
trycka med en skruvmejsel i träet. Om det
är mjukt måste man göra något åt det eftersom
takkonstruktionen annars riskerar att försvagas. Om träet är hårt är det inte ett akut
fuktproblem, det kanske räcker med att
öka ventilationen uppe på vinden så att den
fuktiga luften ventileras bort och kondensen
minskar. Möglet kan man stoppa med en
kemisk lösning – om man vill.
Varm luft läcker inifrån
Ofta kommer den fuktiga luften in på hösten
eller sensommaren och när taket blir kallt
under natten kondenserar fukten på träytan.
En annan orsak till fukt på vinden kan vara
att det läcker varm, och därmed fuktig, inomhusluft upp till vindsutrymmet genom
takluckan eller genom luckorna till kattvinden.
Det läckaget kan man täta med gummilister eller liknande. En annan orsak kan
vara att man bytt värmesystem. Gamla
oljepannor värmde inte bara upp huset utan
fungerade också som ”motorn” i husets
ventilation.
De skapade ett drag genom huset så att
den varma inomhusluften drogs ut genom
pannan eller genom att skorstenen värmdes
upp. Flera ventilationskanaler går inuti
skorstensstocken.

I takt med att man bytt uppvärmning till
värmepump, bergvärme eller luft-luftvärmepump, så kan man riskera att få fuktproblem
av olika slag eftersom värmepumparna inte
bidrar till ventilationen längre som oljepannorna gjorde.
Kontrollera ventilationen
Oljepannan såg dels till att skapa cirkulation
av luft i huset, men skapade också ett undertryck inuti huset så att man aldrig riskerade
att få varm inomhusluft som letade sig ut till
vinden. Alltså bör man också tänka igenom
sin ventilation i samband med att man byter
till värmepump eller annan liknande uppvärmning.
Ett annat problem kan vara att man får
fukt utifrån genom läckage. Det kan bero
på trasiga takpannor eller att det läcker i
plåtskarvarna runt takkupor eller skorsten.
Våra egna takkupor visade sig läcka under
de senaste vintrarna när det var mycket snö.
Det tjocka snölagret smälte närmast taket
och tyngden av snön ovanpå pressade in
vatten i skarvarna mellan plåtarna. Normalt
finns det tätningar i plåtskarvarna som skall

skydda mot detta. Det visade sig dock att tätningarna mellan plåtarnas skarvar, falsarna,
hade torkat ut sedan huset byggdes. Vi fick
bygga om takkuporna och lägga ny plåt.
Byte av takpapp efter 50 år
Eftersom en massa tegel runt takkuporna
ändå skulle flyttas på grund av takkuperenoveringen passade vi på att lägga om takpappen under resten av taket. Takpappen
var ju också ”original” och alltså närmare
femtio år.
Däremot la vi tillbaka det gamla teglet.
Fanns ingen anledning att byta. Fick höra av
en byggnadsantikvarie att riktigt tegel har
en livslängd på kanske 300 år. Till skillnad
från dagens betongtegel som troligen har en
kortare livslängd.
Fredrik Lagergren
Fotnot. Den som har frågor kring värmepumpar och liknande kan man ringa till JanErik Nowacki på Svenska värmpumpsföreningen, Svep, där han arbetar som rådgivare
i tekniska frågor. Gå in på www.svepinfo.se
och läs mer!

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

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

Tveka inte att anmäla
när bussarna kör för fort
I kontakt med kommunen har vi i trafikkommittén fått veta att vissa utredningar
och mätningar gällande parkering och
avlämningsficka kring Ellagårdsskolan har
gjorts nu i höst, men att hitta bäst lösning,
projektering, förankring, finansiering,
upphandling och genomförande kommer
ta tid.
Vad kommunen har för planer kring hastighetsdämpande åtgärder mm i Ellagård har
vi inte lyckats få svar på. Därför tar vi nu
initiativ till ett möte med Björn Rabenius,

gatuchef i Täby kommun. Vi vill också
föreslå 30 km/t i hela Ellagård.
Vi funderar på att dra i gång en ”tack för
att du kör 30 i Ellagård”-kampanj. Har du
några bra tips och idéer? Kontakta oss!
Ring eller mejla SL och anmäl lagbrytande
busschaufförer du ser. Du behöver uppge
att du vill anmäla en busschaufför, busslinje
(614), tidpunkt, närmaste hållplats, riktning
(mot Täby C eller Skarpäng) och ungefärlig
hastighet samt gärna det tre- eller fyrsiffriga
”turnumret” som står målat på bussen.
Ju fler som ringer eller mejlar, desto större

Allt fler medlemmar i byalaget
Medlemsantalet har stigit till 67 procent av Ellagårdshusen. 27 medlemmar
finns också bland angränsande adresser.
Totalt finns det idag 365 betalande medlemmar, vilket är i ungefär samma nivå
som de senaste åren.
Nu återstår att diskutera hur övriga 166
hushåll som ännu inte betalat sin medlemsav
gift ska kunna övertygas. Byalagets styrelse
måste också fundera över vilka betalningslösningar som fungerar bäst framöver.
Bäst ”betalningsmoral” finns bland dem
som bor på Stallvägen. Där är hela 89
procent av hushållen medlemmar. Sämst
4

betalar de som bor på Ellagårdsvägen och
Tegvägen. Där ligger medlemssiffran på
cirka 50 procent.
Den som har idéer om hur vi ska få med
alla våra grannar i gemenskapen får gärna
kontakta byalaget. Alla adresser till styrelsemedlemmarna finns i redaktionsrutan på
sidan 2.
Ensam är som bekant inte stark. Tillsammans kan vi uträtta underverk – eller nästan
åtminstone.
Att bli medlem i byalaget gör det lättare
att fortsätta de aktiviteter som profilerar
Ellagård som ett attraktivt bostadsområde
i Täby.

Trafiken och parkeringsproblemen är ett
ständigt återkommande ämne i Ellagård.
Så här kan det se ut en vanlig vardagsmorgon på parkeringen mellan skolan och
daghemmet. Flera av bilarna hade valt att
använda gräsmattan som uppställning för
sina bilar.

effekt. Du kan självklart vara anonym när
du kontaktar SL. Telefon: 08-600 10 00
eller www.sl.se
Alla måste hjälpas åt för att få till en säker
trafik i Ellagård.
Vill du också vara med i trafikkommittén
eller har några bra förslag vi borde jobba med?
Kontakta någon av oss. Ny medlem i trafikkommittén: Vicki Benckert.
Helena Skog
Mejladresser till kommittén:
anna.hamilton@telia.com
helena.skog5@gmail.com
vicben50@gmail.com

Ingen ny parkeringsplats
vid Enhagsparken
Någon ny parkeringsplats kommer inte
att byggas intill den nya lekplatsen i södra
Ellagård.
Ellagårdsbon Karin Hedén har kontaktat
kommunen och efterlyst en parkeringsplats
så att även personer med rörelsehinder ska
kunna ta sig till parken.
Kommunens svarar så här: Då inga nya
parkeringsplatser ingick i projektet kommer
några sådana inte anläggas med anledning av den nya lekplatsen i Enhagsparken.
Gatuenheten har varken skyldighet eller
resurser att anlägga nya parkeringar till
kommunens utflyktsmål.

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

Fastighetsexperten:

– Besiktiga huset
före försäljningen!
Att besiktiga huset i samband med att man
skriver under kontraktet har länge varit
något av en självklarhet. Däremot är det
först på senare år som en så kallad överlåtelsebesiktning har blivit vanlig innan
försäljningsprocessen startar.
– Att säljaren gör en besiktning skapar trygghet för båda parter och inte minst vet ju de
som går in i en budgivning vad de bjuder på,
säger Ellagårdsbladets expert i fastighetsfrågor Stina Grundsell på September Fastighetsförmedling i Enebyberg.
– Överlåtelsebesiktningen, som säljaren
står för, kostar vanligtvis under 10 000
kronor och det är väl investerade pengar i
säljprocessen.
Stina Grundsell menar att en sådan överlåtelsebesiktning kortar ner säljprocessen
och minskar prisreduktioner vid skador och

Stina Grundsell vid
September
Fastighetsförmedling rekommenderar
sina kunder
att göra en
överlåtelsebesiktning.

invändningar som kan påverka priset. Det
blir tydligare för säljare och köpare vad det
är man förhandlar om.
Dessutom är denna besiktning en hjälp för
köparen som ju har en undersökningsplikt av
fastigheten. Beroende på vad och hur mycket
besiktningsprotokollet tar upp i form av
synpunkter och anmärkningar, kan köparen
välja att gå vidare med en köpargenomgång
av protokollet. Denna kostar ungefär hälften
av överlåtelsebesiktningen, men är alltså
väsentligt billigare än om köparen använder
en egen besiktningsman.
Att det är säljaren och inte köparen som
engagerar en besiktningsman är en trend
som spridit sig. I Täby och Danderyd är detta
också vanligare än besiktningen i samband
med kontraktsskrivning.
– Det handlar ju också om att en besiktning fördelar ansvarsfrågan. Här har besikt-

ningsmannen en försäkring som underlättar
vid tvister.
Det har också blivit vanligare med en
försäkring för dolda fel. Säljaren ansvarar
ju för fel som uppträder upp till tio år efter
försäljningen. Detta under förutsättning
att de verkligen är dolda och inte kunde ha
upptäckts vid en besiktning.
En del invändningar finns mot att den som
tar en försäkring också skulle ha något att
dölja. Varför annars ta en försäkring?
Stina Grundsell tycker precis tvärtom.
– Det visar ju i stället att säljaren är ansvarstagande Det är ju trots allt skillnad att
rikta eventuella framtida krav mot en person
än mot ett försäkringsbolag.
Text och foto:
C-H Segerfeldt

Föreningsmöte i Giggen
Välkommen till föreningsmöte
i Giggen 10/12 kl 19.00
Vi börjar med det uppskjutna årsmötesbeslutet om ansvarsfrihet
för Ellagårds byalags styrelse.
Efter detta bjuder byalaget på
glögg. Representanter från olika
byggföretag kommer också att
finnas på plats. Då får du möjlighet att diskutera dina ombyggnads- och reparationsplaner.

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

www.ellagard.nu – webbplatsen för oss i Ellagård!
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Sjölejon
ersätter
karuselldjuren
Tre nya skulpturer i form av
sjölejon pryder den nya Enhagsparken. Konstnären bakom verken är
Christer Sundström.

Elin och Stina går på fritids i Ellagård på eftermiddagarna och leker gärna med sjölejonen i Enhagsparken.

De tre sjölejonen i Enhagsparken har gjorts av konstnären Christer Sundström. De får
ses som en kompensation för de försvunna karuselldjuren.
6

– De här konstverken kan man se
som en ersättning för de karuselldjur
som så olyckligt försvann i samband
med att NCC städade ut några förråd för några år sedan. Nu har Ellagård fått en ny konstnärlig utsmyckning som passar väl in i den
nya parken.
Det säger Anna Feltelius, landskapsarkitekt i Täby kommun.
Sjölejonen är en blandning av lek och
konst och passar väl i cirkustemat enligt
vilket Enhagsparken är utformad.
Konstnären Christer Sundström har även
skapat de tre vildsvinen som pryder Enhagsleken, en lekpark i utkanten av Stolpaskogen
vid Ensta krog. Den invigdes i våras.
Mångsidig konstnär
Christer Sundström är en mångsidig konstnär som skapat mycket inom offentlig utsmyckning i form av skulpturer, keramik och
installationer. Runt om i Stockholmsområdet finns hans lekskulpturer, vattenkonster
och många andra utsmyckningar.
– Kommunen har satsat mycket på konst i
år, inte minst i samband med ombyggnaden
av Täby Centrum, säger Anna Feltelius. Där
har det som bekant varit en tävling om vilka
konstverk som ska pryda nya centrum.
Mer om konstprojekten går att läsa på
komunens hemsida, www.taby.se.

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

Ny trottoar
utanför Giggen

Öppet 8 – 22
alla dagar

Trottoarer gör det lättare för alla trafikanter. Här är den nya på Klövjevägen.
En ny trottoar har anlagts utanför Giggen
på Klövjevägen. Blir det fler trottoarer i
området nu?
– Trottoaren på Klövjevägen är inte ny
utan reparationen av den ingår i det normala underhållet, säger Anders Stenfelt vid
stadsbyggnadskontoret. Att anlägga fler
trottoarer i Ellagård är inte en prioriterad
åtgärd inom det underhållsarbete som utförs
i kommunen.
10-12 miljoner kronor per år går normalt
till vägunderhåll i Täby.
Nya trottoarer för att säkra oskyddade
trafikanter är däremot ett trafiksäkerhetsprojekt och hamnar alltså i en annan del av
kommunens verksamhet.

Välkommen till julmarknad lördag 8/12 kl.10-16.
Lördag 15/12 kl 11-17 bjuder vi på en liten
provsmakning i butiken av julens läckerheter.

En oväntad solskenshistoria
Hantverkare har ibland, möjligen oförtjänt, dåligt rykte. Många är vi som
suckar och svär över hur svårt det är att få
något jobb utfört i huset. Antingen kommer de för sent eller uteblir. Eller kommer,
ser sig omkring, och måste genast avvika
för att hämta verktyg, byggmaterial, färg
eller vad det nu kan vara. Sådant som vi
trodde att de skulle ha med sig när de kom.
Därför vill jag berätta en solskenshistoria.
Vi har renoverat på övervåningen. Efter
nästan 23 år i huset var det dags. Golvet
slitet, tapeterna – ja, ni kan ju själva föreställa er hur de ser ut efter så många år.
Och eftersom varken maken eller jag
är händiga så kändes det helt riktigt att
anlita proffs. Vilket vi också gjorde. Med
rotavdrag.
Vi satt käppraka vid köksbordet redan
före sju den första morgonen. Och på
slaget kommer vår hantverkare. Försedd

Sista Ordet

med nödvändigt material, beredd att börja
med en gång.
Det är en flicka i 25-årsåldern. Jessika
hette hon.
Vi skämdes litet över att vi blev så förvånade. Flickor som målare hade ingen av oss
träffat tidigare. Men bort med alla fördomar.
Det är nya tider nu.
Jessika jobbade hos oss en vecka. Hon
kom exakt vid den tidpunkt hon lovat. Hon
jobbade tyst och stilla, energiskt och målmedvetet. Rev tapeter, spacklade, slipade,
målade, tapetserade.
Allt det där som vi hade kommit överens
om med hennes arbetsgivare. Någon gång
var hon tvungen att åka i väg för att hämta
mer material. Då kom hon tillbaka till jobbet
i övervåningen – även när klockan hunnit bli
över halv fyra på eftermiddagen.
För att jobba den återstående knappa
halvtimmen. Det ni!
Hon tog lunch mindre än en timme och

hade egen mat med sig som hon åt nere
”på firman” som hon sa.
Jobbet blev klart i tid. Precis enligt
avtalet. Och professionellt utfört.
Varför jag skriver det här? Tja, jag
har aldrig varit med om något liknande.
Efter fyra hus och ännu fler lägenheter i
mitt vuxna liv har
hantverkskontakterna varit många
under åren.
Förra årets vattenskada i köket
tog fyra månader
att få fixad. Men
så var de hantverkarna nästan aldrig
på plats heller.
Och när man blir delaktig i en solskenshistoria så vill jag gärna dela den med
läsarna. Så här i gråa, fuktiga december.
Eva Neveling

www.ellagard.nu – webbplatsen för oss i Ellagård!
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Under invigningen kastade sig både barn och vuxna över de nya redskapen.

Enhagsparken för barn i alla åldrar
Enhagsparken invigdes i mitten av
oktober med kommunalrådet Leif
Gripestam i spetsen och med Fredrik
Lagergren, byalagets ordförande, som
sekundant.
Parken var fylld av folk som prövade de
nya lek- och gymparedskapen, åkte
rutschkana eller åt grillad korv och
drack kaffe.
Leif Gripestam klippte bandet och tog
sig sedan en tur i rutschkanan.

I hans invigningstal fick vi också veta
att kommunen planerar att renovera fler
lekplatser i området. Spindelparken intill
Midsommarängen står på tur.
Parken är utformad med cirkustema.
En ny ny boulebana har också kommit
på plats. Fler sittplatser, helt ny belysning och nya träd- och perennplanteringar hör också till nyheterna.
De tre sjölejonen av skulptören Christer Sundström presenteras på sidan 6.

