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Jonas Pers spårar
för Ellagårdsborna,
se sid 4
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Nu behöver vi dig
God fortsättning på det nya året!
Vi har fått uppleva ytterligare en snörik
vinter med goda förutsättningar för vinteraktiviteter. Fantastiskt roligt att vi fått så
fina spår i Ellagård. Ett stort tack till Jonas
Pers som gör de
fina spåren! (Läs
mer om Jonas på
annan plats i tidningen!) Det gäller att passa på så
länge snön håller
för ganska snart
kommer våren
tillbaka.
På byalagets
Fredrik Lagergren
Facebooksida
pågår en diskussion
om vad vi kan göra åt trafiken i Ellagård och
mest kring Ellagårdsskolan.
Byalagets trafikkommitté med Anna
Hamilton, Vicki Benckert och Helena Skog
har tagit på sig att driva trafikfrågorna.
Tack! Mycket av trafikproblemen kommer
sig av att vi är fler i Täby, vi rör oss mer både
med bil och gående jämfört med tidigare. Det
känns också som att tiden krymper och man
klämmer in allt mer i kalendern, med mer
stress som följd.
Just kring skolan kan det få tråkiga följder när många barn kommer samtidigt och
många bilar står parkerade lite överallt. Undvik att ta bilen till skolan och undvik att över
huvud taget köra förbi skolan minuterna före
och efter åtta. Själv går jag med barnen till
skolan och sedan går jag hem och hämtar
bilen. Ja, det tar kanske 5-10 minuter extra,
men det tar tid att parkera och manövrera
vid skolan också. Om det över huvud taget
blir någon tidsvinst när jag väl är framme
på jobbet avgörs helt av trafiksituationen in
mot stan – inte om jag tog bilen via skolan
eller hemifrån! Ställ bilen hemma istället!

Precis som Jonas, Anna, Vicki och Helena
engagerat sig i att förbättra Ellagård och göra
det bättre för oss som bor här så välkomnar
vi fler som engagerar sig. Just nu är vi ganska
många ”lite yngre” och nyinflyttade i styrelsen och vi behöver bli fler och ser gärna att
några lite äldre som bott här längre också
vill vara med. Engagemanget är viktigt! Du
bidrar med vad du kan och vill! Det finns
behov av alla! Och jag vet att många varit
engagerade tidigare – men ni är välkomna
tillbaka!
Vårt försök med elektronisk medlemsavgiftsbetalning slog ganska väl ut – ända tills
leverantören bytte inriktning och inte längre
ville erbjuda tjänsten till det låga pris som
rådde. Vi blir därför tvungna att återgå till
gamla klassiska inbetalningskort, dock med
vissa modifikationer. Vi återkommer om det
senare under våren.
Täby växer kraftigt. Kommunen planerar
för en ”regional stadskärna” runt Täby
Centrum. Det betyder att man, som alla
sett, bygger stadsliknande kvarter och förtätar bebyggelsen betydligt runt centrum.
Förtätningen fortsätter när man skall bygga
hus på Galoppfältet längre fram.
Som tur är så går en gräns på kommunens
kartor vid Stockholmsvägen vilket betyder
att Ellagårdsområdet och Stolpaskogen kommer att vara de närmaste grönområdena till
den nya ”stadskärnan”.
Jag ser mest positiva sidor av denna
utveckling genom att man kan bo kvar i
närområdet när man flyttar hemifrån och
när man inte längre vill bo i eget hus. Fler
människor på liten yta brukar betyda ett
större utbud av service i form av restauranger
och annan service, vilket kommer att finnas
på gångavstånd från Ellagård. Och vi kommer säkert att få fler besökare till Valborg
och midsommarfirandet!
Fredrik Lagergren,
Byalagets ordförande

Snart dags för medlemsavgiften
Medlemsavgiften i Ellagårds byalag är 200 kr/hushåll. Styrelsen kommer att skicka ut uppmaning/faktura till alla som lämnat mejladress.
Övriga kommer att få ett brev i brevlådan. Förhoppningsvis kommer detta att ge en bättre överblick vilka som betalar och vilka som
behöver ytterligare en påminnelse.
Håll utkik i brevlådan eller i din epost längre fram i vår hälsar Fredrik Lagergren och byalagsstyrelsen.

Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?

Äldstra Ellagårdshusen över 50
Då krävs experthjälp
40 år som närmaste leverantör till Ellagårdsborna har satt sina spår. I den här
butiken kan den mest vilsna konsument få
specialister som lotsar genom färgval och
tapetmönster. Eller vilken kvalitet som
krävs för att golvet ska bli bra.
– Visst känner vi till Ellagårdshusen, säger
Anders Johansson, som tagit emot kunderna
från området i många år.
Anders småler när han talar om husfärg
erna i Ellagård. Rött är det inga problem
med får jag veta; gult däremot har funnits i
många varianter genom åren. Minst tre än
så länge.
Sedan cirka 20 år är det Ellagårdsbrytning
som gäller. Den ursprungliga färgen innehöll
för mycket brunt och kunderna tröttnade.
Men det är mycket annat som behöver tas
om hand i våra hus, där den äldsta delen av
området nu är över 50 år. Södra delen av
Ellagård är cirka tio år yngre.
– Vi hjälper gärna till att reda ut vilka
färger som behövs på fasaderna, säger Anders, som vet allt om skillnaden mellan den
ursprungliga linoljebasen, oljefärgen och
med tiden den vattenburna akrylatfärgen.
Noggrannhet a och o
Att berätta om vad som krävs för att få en
snygg och hållbar fasad tar för stor plats för
den här tidningen, men kunskapen finns hos
Täby Färg.
Likaså hur man ska måla sina fönsterbågar så att de håller. Det handlar om noggrannhet och fuktmätning.
– Våra kunder har blivit kunnigare med
åren, säger Anders. Den som köper ett hus
för 4-5 miljoner sätter sig också in i vad som
krävs för att hålla det i skick.
Förutom exteriören finns det förstås
mycket att göra inne i husen. Originalinredningarna börjar bli slitna och framför allt de
yngre husägarna vill satsa på modern inredning. Många satsar på nya kök och våtrum
när de ändå ska lägga så mycket pengar som
krävs för att få ett hus i Ellagård.
I nya lokaler
– Även om vi nu flyttat från de gamla lokalerna märker vi att Ellagårdsborna redan
hittat oss här på Fogdevägen i Onoffs
gamla lokaler i Viggbyholm, säger Robert

Det finns mycket att titta när det gäller tapeter. Jonas Rynger visar upp ett prov.
Thunström, butikschef. Och det känns roligt
eftersom vi hunnit skaffa oss gedigen erfarenhet av de här speciella husen.
På min fråga om hur ofta man ska måla
om sitt hus får jag däremot inget definitivt
svar.
– Att ge ett exakt svar på det är väldigt
svårt eftersom variationerna är så stora.
Kom hit så pratar vi vidare eller så gör vi
hembesök. Efter det kommer vi säkert att
hitta den bästa lösningen för Ellagårdskunderna.

Nya samtal med kommunen
Trafikkommittén och representanter
från Ellagårdsskolans föräldraförening är
inbjudna av kommunen för information
om trafiksituationen i Ellagård.
Mer om deta kommer förhoppningsvis i nästa nummer av Ellagårdsbladet.

Öppet 8 – 22
alla dagar

Vårfesterna närmar sig – konfirmation, student, födelsedag! Beställ catering på
vår hemsida www.ica.se/rosjohallen. Ring(08-758 93 13) eller kom in och beställ.
Välkommen!

Eget skidspår i Ellagård
Ett skidspår på en av ängarna blev vinterns
mest kreativa inslag i Ellagård. Slingan har
sträckt sig i mjuka bågar längs häckar och
träddungar – en sträcka på 1,5 km som
sedan utökats till andra ängar runt området. Succé från start med många unga och
gamla skidentusiaster i spåret.
Mannen bakom detta är Jonas Pers på Ladugårdsvägen. Skidåkning har han i blodet
och tävlandet i ryggraden, även om det mest
varit alpint som tilldragit sig hans stora intresse.
– Mosstorpsbacken i Roslags-Näsby åkte
vi i var eviga kväll när det fanns snö, berättar Jonas Pers, som är uppvuxen i Ellagård.
Vasaloppet ligger liksom i familjen även
om han själv bara åkt det fem gånger.
– Min farfar lanserade idén med Vasaloppet 1922, är den snabba och första förklaringen redaktören får.
Här är historien i korthet: Jonas Pers
farfar Anders Pers skrev i Vestmanlands
Läns Tidning, som då var i familjen ägo, att
Gustav Vasas lopp i Dalarna 1521, eller snarare de två morakarlarnas uppspårande och
återförande av kungen till Mora, borde firas
med ett skidlopp lagom till 400-årsjubileet.

Jonas Pers med äldsta sonen Kalle som
ger klart godkänt efter ett tiotal rundor i
spåret.
Dagens Nyheter stödde idén och hjälpte till
med finansieringen och IFK Mora tog på sig
uppdraget så att första loppet kunde köras
redan samma år. Hur populärt Vasaloppet
blivit sedan dess vet vi alla.
– Jag tycker att ängarna runt om i området

Ny hall för tennisspelarna
Efter flera års planerande med bland annat
överklaganden är det nu dags för en permanent tennishall vid Skiftesvägen. I slutet
av april rivs det gamla tältet och arbetet
med att bygga nytt inleds.
Byggarbetet kommer att pågå hela sommaren. Mest tid tar nog arbetet med att bryta
upp det gamla golvet. Det innebär att endast
två grusbanor kommer att vara tillgängliga
för spel under sommaren.
Någon gång i september beräknas hallen
vara klar.
– För alla tennisspelare innebär den nya
hallen en stor kvalitetshöjning, säger Max
Mennfort, som är projektledare för nybygget. Belysningen blir bättre, vi får duschar
och omklädningsrum och dessutom mötesrum och ett litet pentry.
Hela ombyggnaden beräknas till cirka
åtta miljoner kronor. Finansieringen sker
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används alldeles för litet vintertid, säger
Jonas Pers, som beslöt sig att göra ett spår
själv när snön lagt sig i början av januari.
Jonas berättar också att kurvorna är lagda
så att spåret blir mer lättåkt och harmoniskt
om man åker det i vänstervarv eller motsols.
Nu gör man inte ett spår så där hur som
helst. Jonas Pers har en spårmaskin som
han köpt för att använda på släktgårdens
marker i Vinäs utanför Mora. Skidintresset
är stort i familjen. Med två duktiga söner
med flickvänner är det mycket lättare att få
till skidåkning efter vars och ens behov om
man kan kliva i spåret vid husknuten, precis
som nu i Ellagård.
Och skidspåret har lockat många att
plocka fram ”laggen”. Många skidentusiaster har setts susa fram i spåret både på
vardagar och under helgerna.
– Roligast är väl att några skolklasser beslöt att förlägga gymnastiktimmen till ängen
och skidspåret, säger Jonas Pers. Då kändes
det helt rätt att ha spårat här mellan husen.
Många är vi nog som hoppas att han
återkommer med en ny spårslinga även
nästa vinter.
– Har jag Hondan och spårsläden kvar och
vi får tillräckligt med snö så ska det nog bli
av, säger Jonas.
FOTNOT. Läs mer om historien kring
Vasaloppet, www.vasaloppet.se/wps/wcm/
connect/se/info/om/historia/starten/
nomisk fördel för klubben, säger Max
Mennfort.
Tennisklubben har cirka 550 medlemmar
varav 300 barn och 100 vuxna i tennisskola.
– Många föräldrar utan tenniserfarenhet
blir intresserade när de ser sina barn spela.
Det lilla expeditionhuset framför entrén
kommer att fungera under byggperioden
men rivas längre fram.

med hjälp av bidrag från Riksidrottsförbundet plus egna lån som Täby kommun går i
borgen för. Upphandlingen är ännu inte klar.
En stor fördel för
klubben är de minskade energikostnaderna. Tidigare har
tältet värmts upp
med både olja och
bergvärme. Kostnaderna har blivit
Medlemmar i Ellagårds Byalag får
höga under vint10 % rabatt på servicearbeten
rarna.

AB TÄBY RÖR
Pannbyten – Värmepumpar
Butik – Service

Slut på oljeldningen

– I framtiden räknar vi med att bergvärmen kommer att
räcka och det är
förstås en stor eko-

Reprovägen 8, Täby
Tel: 08-544 40 550
www.tabyror.se
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För den som bott länge i
Ellagård kan reavinstskatten
bli hög när det är dags för
försäljning. Stina Grundsell
vid September Fastighetsförmedling ger råd.

Glöm inte reavinstskatten
när det är dags för försäljning
Nu är det snart deklarationsdags och då ska även eventuell
reavinst på husförsäljningen deklareras. Det är då gamla
kvitton på reparation och underhåll ska plockas fram, men
även de kostnader för insatser man gjort som höjer husets
standard.
– Tyvärr förekommer det att reavinstskatten glöms bort när man
gör boendekalkylen. Vi har exempel på kunder som fått ta lån
för att klara vinstskatten eftersom den inte tagits upp i kalkylen,
säger Stina Grundsell, Ellagårdsbladets fastighetsexpert vid
September fastighetsförmedling.
Stina Grundsell rekommenderar därför att man inför ett köp
ber mäklaren räkna ut ungefärlig reavinstskatt. Inte minst viktigt
är detta när man ägt fastigheten länge och det kan bli fråga om
stora belopp.
Idag gäller att man kan minska den del på vilken man räknar
vinstskatten med max 1 450 000 kronor för hela fastigheten.
Äger man hälften deklarerar man i förhållande till sin ägarandel.
Reparationer och underhåll får man dra av bara om de är gjorde
under den senaste femårsperioden. Det är på denna återstående
summa man betalar 22 procent i vinstskatt.
– Många väljer att betala vinstskatten direkt, men i vissa fall
kan det vara mer lönsamt att begära uppskov.
För att minska reavinsten får du också dra av kostnader för
åtgärder som innebär en standardhöjning. Standardhöjning
kan exempelvis vara braskamin, luftvärmefläkt, treglasfönster,
uterum.
– Om man saknar kvitton för sådana åtgärder kan man dokumentera standardhöjningen genom bilder man tagit före och efter.
För standardhöjande åtgärder gäller inte femårsregeln, varför
dessa är särskilt viktiga att dokumentera.
C-H Segerfeldt

FOTNOT. September Fastighetsförmedling
sålde nyligen ett Ellagårdshus för 5 115 000
kronor. Ett väl underhållet hus från 1968,
men som hade delar av ursprungslösningarna kvar. Vid visningen kom drygt 50
familjer, vilket vittnar om det intresse som
finns för Ellagård.

Jessica,
en av våra duktiga hantverkare på
Danderyds Måleri.
” -Jobbet blev klart i tid. Precis enligt avtalet.
Och professionellt utfört”
Ellagårdsbladet ,nr 4/2012

Det värmer alltid med beröm från en
nöjd kund!

Bygg Måleri Badrum
Tel: 08-768 12 03
www.danderydsmaleri.se

info@danderydsmaleri.se

Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?
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Ellagårds
Facebookgrupp
lockar allt fler
Allt fler Ellagårdsbor går med i Facebooks
Ellagårdsgrupp. Idag har gruppen drygt
120 medlemmar och har blivit snabbaste
sättet att få information om olika aktiviteter i området och svar på en rad olika
frågor som rör våra hus.
Var får jag tag i en takläggare som kan fixa
vårt läckande tak?
Vem hyr ut glas och porslin gratis i Ellagård?
Vem har erfarenheter av att borra för
bergvärme?
Hur såg värmesystemet ut i våra hus från
början?
Det här är bara några av de frågor som
dykt upp i Facebookgruppen den senaste
tiden. Och frågeställarna får snabba svar.
Det dröjer aldrig länge innan någon sett
frågan och har ett svar eller ett tips om vart
man ska vända sig.
”Byalaget ska finnas där
våra intressenter finns”
Anna Hamilton på Lövängsvägen startade
FB-gruppen för drygt ett år sedan.
– Facebook har med åren blivit ett allt
vanligare socialt forum och många av oss är
aktiva där. En förening som byalaget ska finnas där våra intressenter är, bland annat på
”fejan”. Aktiviteten på byalagets gruppsida
på Facebook är precis som jag hade hoppats
att det skulle bli – bra information om aktiviteter och händelser i området, tips och råd.
– Framöver kanske sidan även kan inkludera köp/sälj också, lite som Blocket. Mycket
smidigare att köpa en barncykel från grannen än att åka tvärs över stan.
Så här blir du medlem
Hur gör man då för att bli medlem?
– Gå in på Ellagårds byalags grupp på
Facebook och begär att få gå med i gruppen.
Får vem som helst bli medlem?
– Det är ju mest relevant för dem som bor
i området och jag har i ärlighetens namn inte
reflekterat över att ha regler för vilka som
får vara med och inte.
De som inte vill vara med i Facebook eller
inte har tillgång tilll en dator kommer förstås
6

att få information via Ellagårdsbladet även
i fortsättningen.
Men du som är med i Facebook eller funderat på att gå med – missa inte Ellagårdsgruppen om du vill hålla dig informerad.
Där hittar du det senaste och det snabbaste
om vad som händer i vårt område.

Ellagård har sin egen grupp på Facebook
med snabb och aktuell information om
vad som händer i området. Råd och tips
om ditt boende kan du även hitta där.

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

Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?

NU HAR VI FLYTTAT!
Vår nya adress är Fogdevägen 4 bakom
Ica Stop, granne med Mio möbler. Nu har vi
förlängda öppettider! Vi har öppet vardagar
9–19 (proffsbutiken 6.30–16), lördag
9.30–17 samt söndag 11–17.
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: Fogdev 4. Tel: 08-768 37 61. OBS! Förbättrade öppettider!
Öppet: Vard 9–19. (Proffsbutiken 6.30–16.) Lör 9.30–17.
Sön 11–17. www.tabyfarg.se

Sista Ordet

Vem klarar att förhandla med banken?
Boräntor är ett evigt aktuellt ämne för
oss husägare. En av våra morgontidningar har drivit en framgångsrik kampanj
under det senaste året och skapat
räntekartan – säkert till hjälp för många.
Vi får veta att vi ska förhandla, vara
tuffa och spela ut bankerna mot varandra.
Några praktiska råd om hur själva
förhandlingen ska gå till får vi däremot
inte. Vad man ska ge och hur man ska
ta. Att vi måste flytta alla våra affärer
till den bank som erbjuder bäst villkor
får vi veta, men det var knappast någon
nyhet.
Jag har testat att ”spela ut bankerna
mot varandra” som det heter.
– Du måste flytta alla dina och makens affärer till oss, annars blir det svårt
att ge dig något extra. (Handelsbanken/
Stadshypotek där jag varit kund med
mina bolån i mer än 20 år).

– Lägre ränta? Då måste du ha minst 2
miljoner i lån hos oss. (Skandiabanken,
där jag är en god kund).
Jag hänvisar då till bankens egen webbplats, där man endast redovisar den lägre
räntan. Där står ingenting om kravet på
två miljoner i lån.
Det är väl sådant som kallas lockpriser
och som jag är van vid i helt andra sammanhang.
Alltså: jag ska flytta bådas våra ”affärer” till en annan bank om jag vill bli
premierad med lägre ränta. Det låter ganska rimligt. Jag ska förstås samtidigt göra
mig av med de kreditkort/bankkort jag har
och få nya. Det är omständligt, kostsamt
och jobbigt. Alltså inte själva övergången,
det går nog lätt, men att ändra autogireraringar och andra betalningsströmmar.
Detta vet självklart ekonomireportrarna
också, men det är ingenting som nämns.
Om man skulle ta med verkligheten i

tidningsartikeln blir det ju inte riktigt
lika häftigt.
Tidningens kampanj har säkert fått
många att bli tuffare i sina kontakter
med banken. En och annan har säkert
också kunnat förhandla sig till bättre
villkor. Och kanske blir bankerna
litet mer följsamma i kontakten
med sina kunder
än de bankkontakter jag haft.
Om jag nu
gör detta kan jag
säkert känna mig
nöjd och även tjäna på det. Men vad
händer nästa gång lånet ska omsättas?
Ska samma procedur göras om vartannat, vart tredje år?
Hur gör ni andra?
Eva Neveling

Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?
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Hastighet
som dödar
Det är farten som dödar i trafiken. Ju
högre hastighet desto fler och allvarligare
olyckor. Det är ingen tillfällighet att det
är 30km/tim som gäller i Ellagård.
Siffrorna här intill har Vicky Benckert i
Trafikkommittén googlat sig fram till.
Egentligen vet väl de flesta av oss vad det
handlar om – att köra så långsamt att vi
hinner reagera.
Frågan är om vi håller hastighetsreglerna
när vi är stressade morgon och kväll.
Ingen kan ändra trafiksituationen i Ellagård utom vi som bor här.

(Källa: Ålands landskapsregering)

Upprustade
gångvägar
i Ellagård
Nu har vi fått bättre belysning på gångvägarna i södra
Ellagård. Även bänkar har placerats ut för den som vill
ta en paus under promenaden.

Ljussättningen är en viktig faktor för att skapa trygghet
och trivsel och uppskattas säkert av alla som rör sig till
fots eller per cykel på småvägarna.
Skräpkorgar har också placerats ut på många ställen
och förhoppningsvis ska papper och annat skräp hamna
där i stället för i naturen.

Bättre och ljusare promenadvägar är positivt för området.

Årsmöte i Giggen 18 april
Byalaget bjuder in till årsmöte i Giggen torsdagen
den 18 april kl 19. Sedvanliga årsmötesförhandlingar,
val av ny styrelse.
Giggen är daghemmet som ligger i hörnan
Klövjevägen–Polovägen med ingång
från Klövjevägen.

