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Digital grannsamverkan
växer i Ellagård
Det fanns en tid när man reste med tåg runt
om i landet. Ja, inte som idag med SJ:s tåg i
expressfart mellan olika större städer, utan
man reste i ett
långsammare
tempo med
m å n g a by t e n .
För hundra år
sedan fanns
m ä n gd e r m e d
mindre järnvägar runt om i landet liknande
Roslagsbanan.
Dessa knöts så
småningom samman av stambanor. Det måste ha blivit en
hel del stopp och väntetider mellan olika tåg
på stationer utspridda på landsbygden. Då
passade man på att skicka ett vykort eller
skriva en rad i sin dagbok. Idag gör man ju
på samma sätt, fast man använder sms, twitter, instagram och facebook istället. Man
tar en bild, skriver en rad och skickar iväg
den. Egentligen precis som man gjorde för
hundra år sedan. (Jag har sett hundratals
sådana ”brefkort” i en frimärkssamling.)
Idag har nästan två tredjedelar av alla
svenskar ett facebookkonto och mest växer
det just nu bland personer över 65.
Vi har på ganska kort tid blivit alltmer
digitala i vår tillvaro. Även på Ellagårds
facebooksida händer mycket. Folk lägger
upp en fråga, och en diskussion med råd och
tips bryter ut. Någon hittar en stulen cykel

och så vidare. Man kanske kan kalla det för
digital grannsamverkan?
Under året tänkte vi utvidga den digitala
grannsamverkan vi har till att också omfatta
fler bilder från Ellagård. Via facebooksidan
kan man lägga upp bilder. Vi efterlyser nu
bilder på det gamla Ellagård, det nya och
det aktuella. Lägg upp era bilder! Det vore
verkligen kul att få se mer av det gamla Ellagård! Mer om det på annan plats i tidningen.
Jag vill också passa på att tacka alla
som var engagerade vid Valborgsfirandet.
Tack vare alla brasvakter och hjälpsamma
grannar så gick det bra. Ett särskilt varmt
tack vill jag rikta till Valborgsgeneral Bengt
Granath som förberett det mesta och som
såg till att alla tillstånd blev ordnade.
Det blev dock lite för mycket ris som lades
upp veckorna innan. Så kommer vi inte att
kunna göra nästa år. Vi måste troligen införa
mycket strikta regler för vad man får lägga
på brasan och när man får göra det. Men det
är ju nästan ett år kvar till dess.
Jag vill passa på att redan nu påminna om
midsommarfirandet som precis som tidigare
kommer att äga rum i Spindelparken. Midsommarstång, lekar och så klart picknick i
gräset. Varmt välkomna! Och – precis som
vanligt – så vill vi gärna ha er hjälp med att
arrangera det hela. Mer om det på facebook
när det närmar sig.
Till dess får vi vara ute och njuta av den
korta och intensiva våren.
Fredrik Lagergren,
ordförande

Detta är Byalaget
Ellagårds Byalag är en förening för oss som bor i Ellagård.
Den bildades 1958.
Byalagets mål är att värna om Ellagårdsmiljön och genomföra
aktiviteter som ökar trivsel och gemenskap inom området.
Valborgsmässofirande och midsommarfirande, höstfestival för
hela familjen och pubafton är exempel på vad Byalaget varje år
arrangerar. Byalaget driver också frågor där det gäller att påverka
kommunen. Inte minst gäller det trafiken i och kring vårt område.
I vissa frågor fungerar också Byalaget som
remissinstans för Täby kommun.
På Facebook finns en Ellagårdsgrupp som fångar upp aktuella
frågor om våra hus, tips och idéer, försäljning av prylar etc.
På Ellagårds webbplats www.ellagard.nu finns verksamheten
beskriven mer utförligt.

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

Årsmötet 2013

Medlemsökning i byalaget
Årsmötet den 18 april samlade en liten men tapper skara i Giggen, där
ordföranden Fredrik Lagergren kunde
rapportera om ett positivt år för byalaget.
– Antalet medlemmar har ökat och vi är nu
uppe i 385 betalande. Våra ansträngningar
att följa upp vilka som inte betalat medlemsavgiften har gett resultat, sa Fredrik.
Verksamheten under 2012 beskrevs så
här:
• Cirka tusen besökare kom till Valborgsmässobålet, många även från andra delar
av Täby.
• Midsommarfirandet samlade ett par
hundra familjer på ängen med sång, dans,
lekar och resande av midsommarstång.
• Cirkusfestivalen, när den nya lekparken
i södra Ellagård invigdes, blev en succé med
många besökare och med kommunalrådet
Gripeholm först ut i rutschkanan.

• Utlåningen av bord och stolar, gratis
för medlemmar i byalaget, fortsätter och
är populärt.
• Ellagårdsbladet har utkommit med fyra
nummer under året.
• Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Närmare 170 medlemmar finns nu i Ellagårdsgruppen på Facebook. Gruppen, som
startades av Anna Hamilton på Lövängsvägen, har seglat upp som den snabbaste och
mest effektiva kanalen för information och
erfarenhetsutbyte inom området.
För det nya året har styrelsen också planer.
Pubkvällar på restaurang Madonna, som har
fått nya ägare. Satsning på Cirkusfestival
även till hösten. Den ersätter då Djungelfestivalen.
– Vi vill gärna att även södra Ellagård ska
få ett arrangemang, sa Fredrik, och då är den
nya lekparken väldigt bra för en familjefest.
Fotoprojekt på Facebook eller Instagram

är ett annat förslag som diskuterats i styrelsen. Det skulle även kunna locka de unga
Ellagårdsborna, alltså tonåringarna.
Plocka fram dina gamla bilder
– Där skulle vi även kunna få äldre Ellagårdsbor att plocka fram sina gamla bilder
från området, sa Erica Brown.
En ny medlem valdes in i byalagets
styrelse, Peter Carlsson, nyinflyttad på
Skiftesvägen. Han efterträder Peter Welzien
som kassör. Fredrik Lagergren kvarstår
som ordförande. Övriga i styrelsen är Erica
Brown, Bengt Granath, Alice Helleday,
Teresa Hermanson och Nils Göran Ramberg. Suppleant Stefan Söderholm.
Redovisningen av bokslutet var kvällens
enda ”plump i protokollet”. Även i år var
den ekonomiska redovisningen försenad,
enligt ordföranden beroende på missförstånd
mellan bank och kassör. Styrelsen kunde
därmed inte beviljas ansvarsfrihet. Ett extra
föreningsmöte kommer därför att utlysas.
Mötet avslutades med att Stig Lindén,
kvällens mest seniora medlem med närmare
40 år i Ellagård, tackade styrelsen för att det
jobb den lägger ner för att vi alla ska trivas.
Eva Neveling

Ellagårdsfoton på Facebook
Tänk att gå in på Byalagets sida på Facebook och hitta foton
som visar hur Ellagård har sett ut under årens lopp. Tänk att
få se hur din del av Ellagård såg ut innan och under byggnationen av ditt hus.
Låt oss göra detta till verklighet! Gräv lite i arkiven och leta
fram foton som du vill dela med dig av. Det kan vara gamla
bilder men även nytagna foton som visar hur fint Ellagård är.
Ta med kameran när du rastar hunden eller går på söndagspromenad. Om du har gamla foton som du vill dela med dig
av men inte vet hur du ska få upp dem på Facebook så finns
det hjälp. Antingen kan du kanske be en snäll granne som har
skanner hemma att fixa detta eller så kan någon i styrelsen
hjälpa till. Namn och telefonnummer till alla i styrelsen hittar
du på sidan 2.
Prata med dina grannar, särskilt de som har bott här länge,
och fråga om de har foton som de vill dela med sig av.
Passa också på och gör lite reklam för vår Facebooksida.
Fler och fler upptäcker alla frågor man kan få svar på där
och hur den bidrar till att öka gemenskapen i vårt trevliga
grannskap.
Erica Brown
Fotnot. Ellagårds Facebookgrupp hittar du på www.facebook.
com. Du måste ha ett konto på Facebook för att vara med. Sök
på Ellagårds byalag så hittar du gruppen.

Det här är en nytagen bild från den populära lekparken i södra
Ellagård men nu efterlyser vi äldre bilder från vårt område. Hur såg
det ut på 50-, 60- och 70-talen? Passa på att leta i byrålådan och
skanna in bilderna för publicering på Ellagårds FB-sida.
(Foto Eva Neveling)

Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?
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Dags att njuta av ledigheten
men lär av våra misstag först
Intet ont anande promenerade vår familj
iväg på annandagsmiddag för snart ett och
ett halvt år sedan. När vi kom hem var
huset nedsläckt.
Nu har min ettåring varit i farten igen och
dragit ut kontakterna tänkte jag. Vi låste
upp och gick in. Jag frågade Staffan, min
man, varför han tagit bort blommorna från
fönsterblecket i TV-rummet.
Det hade han inte.
Det konstaterades vid snabb koll i köket
att vi hade haft inbrott. Tjuvarna hade
tagit all småelektronik (laptops, Ipod,
systemkameran), mina ärvda smycken,
flickornas dophjärtan, spritflaskor som stod
i förrådet.
De hade däremot lämnat silverbestick,
smycken, inklusive smycken i vitt guld,
ljusstakarna osv samt DVD:n, mynt och
liknande.
Länsandet av vårt hem hade gjorts
snabbt och tyst. Alla grannar var hemma,
ingen hörde något. Blommorna från vårt
fönsterbleck och de ramar som stod där
hade ställts ordentligt utanför fönstret på
altanen. Askarna från de länsade smyckena

låg prydligt på byrån och det var ingen direkt
oordning i huset. De måste till och med ha
tagit av sig skorna när de klev in på soffan
i TV-rummet.
Polisen var snabbt på plats och allt fungerade smidigt med försäkringsbolaget. Vi
känner oss fortfarande trygga i området,
men har skaffat larm. Och mitt hjärta stannar fortfarande ett ögonblick varje gång
jag kommer hem till vårt hus och inga ljus
är tända.
Tips till dig som vill se om ditt hus:
• Skaffa larm eller fönsterlås. Enligt
polisen så undviker tjuvar inbrott i hus där
de måste krossa fönster eftersom DNAtekniken är så bra idag.
• Se till att få smycken värderade och ta
bilder på dem.
• Se till att göra backup på datorn regelbundet. Tiden flyger och fotografier är
oersättliga.
Det är inte bara inbrott i hus vi har att
tänka på. Grannar i området har blivit
bestulna på olåsta cyklar på sina uppfarter,
skidor på tomten osv.
Alltså, lås cyklarna även om de står inne
på tomten och ställ undan skidorna så de inte
syns från gatan.
Tillsammans kan vi
ellagårdsbor alla vara
mer uppmärksamma på

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, entré på baksidan.)
Lör 9.30–17. Sön 11–17. www.tabyfarg.se
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Cirkusfestival
i september
Vår nya fina cirkusinspirerade lekpark
i södra Ellagård blir
platsen för höstens
nyhet för alla barnfamiljer – Festival i Cirkusparken (vid Arrendevägen)
den 22 september,
kl 12 - 14.
Planeringen pågår för
fullt och vi välkomnar
fler personer som kan
vara med och hjälpa till.
Kontakta Anna Hamilton, anna.hamilton@telia.
com så får du veta mer.
Mer nyheter om festivalen kommer också på
Ellagårds Facebooksida.
om det är något som inte känns som vanligt i området. Hälsa på personer ni möter
i området.
Det är inte bara trevligt utan dessutom
brottsförebyggande. Inbrottstjuvar gillar
inte uppmärksamhet.
Anna Hamilton

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

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

Trender påverkar
husförsäljningen
Trender kommer och går, men husen består. Men när varje tv-kanal med självaktning har ett hemmafixarprogram påverkas
både säljare och köpare av fastigheter av
vad som anses vara modernt.
Hemmafixartrenden har pågått ett tag och
i radioprogrammet Tendens (Sveriges Radio
P1) intervjuades Ellagårdsbladets expert,
fastighetsmäklaren Tomas Österman,
Jägholm Norrortsmäklarna, om hur trender
påverkar köp och försäljning.
– Det är svårare att köpa idag. I takt med
ökade priser har också förväntningarna
skruvats upp. Det läggs stora ansträngningar
på presentation, stajling och fotografering.
Med de stigande förväntningarna och
priserna försöker alltfler att hänga på
fixartrenden för att kunna förverkliga sina
drömmar.
– Men det är alltför vanligt att man inte
klarar av att fixa till drömmen. Det saknas
kanske inte vilja och förmåga, utan mer tid
och uthållighet för att genomföra sitt drömprojekt, säger Tomas Österman, som varnar
för att överskatta sina möjligheter.
– Att köpa hus billigt och satsa på renovering för att tjäna pengar är en stor uppgift
och det vanligaste är nog tyvärr att man ger
upp efter en tid och anlitar en hantverkare.
Tomas Österman varnar också för att öka
köparens förväntningar genom att beskriva
och stajla huset på ett orealistiskt sätt.
– Den bästa stajlingen är när spekulanterna inte uppfattar huset som stajlat, säger
Tomas Österman, som sett många exempel
på överdriven stajling inför en försäljning.
– Champagne på köksbordet, silverbestick på matsalsbordet skapar inte den rätta
känslan.
Han betonar också att foton ska ge en
rättvis bild. De ska skapa de rätta förväntningarna. Inte överdrivna förväntningar.
Stämmer inte bilden med verkligheten
försämras försäljningsmöjligheterna i stället.
Ellagårdshusen är likadana på utsidan,
men insidan skiljer sig väsentligt åt. Idag är

Tomas Österman, fastighetsmäklare,
varnar för att vara alltför optimistisk när
det gäller att renovera hus.
det vanligt att bra objekt går för över 5,2
miljoner kronor, medan husen i ursprungsskick ligger runt ca 4 miljoner.
– Även hus i originalskick eller med
renoveringsbehov är högintressant i Ellagård
som är ett unikt område.
Trender som kommer och går för hemmafixaren är badrum som ersattes av kök.
Nu handlar det om hallen. Hallen ger husets
första och sista intryck och här märks en ny
fixarmöjlighet för den hussäljare som vill
hänga med. Eller varför inte höja trivseln?
Kanske ett mer överkomligt projekt för
många.
C-H Segerfeldt

FOTNOT. För att variera
både innehåll, råd, men
framför allt för att inte
gynna endast ett företag, varierar Ellagårdsbladet mellan både annonsörer och experter.
Vi tackar därför Stina
	
  Grundsell, September
	
  
Fastighetsförmedling,
	
  som varit vår expert
	
   i
	
  två år och hälsar Tomas
	
  Österman, Jägholm
Norrortsmäklarna,
välkommen tillbaka.

Ellagårdsgruppen
växer
Närmare 170 personer är nu med i Ellagårdsgruppen på Facebook. Där dyker allt upp –
frågor om problem med våra hus dominerar,
men även försäljning av prylar, tips och
idéer samt information om när något är på
gång inom området.
Snabba svar kommer på de flesta frågor
och det är fantastiskt att se hur fort det går
att få hjälp.
För att bli medlem i Ellagårdsgruppen
måste man vara registrerad på Facebook.

Nu byggs
ny tennishall
Nu är bygget i gång för den nya tennishallen
i Ellagård. Hallbyggarna, Jonsered, är huvudentreprenör och i övrigt anlitas underentreprenörer från Täby och Vallentuna.
– Vi räknar med att kunna spela första
gången den 16 september, säger Per-Olof
Olsson, klubbchef i Ellagårds Tennisklubb.
Bygget kommer att pågå hela sommaren.
Klubben har 550 medlemmar varav cirka
300 är ungdomar.
Totalt beräknas konstnaderna för det nya
tältet till cirka åtta miljoner kronor.
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Trafikkommittén

“Vi ger oss inte
förrän vi får en förändring”
I början av mars möttes trafikkommittén
och Gatu- och fastighetskontoret samt
Kommunfastigheter för att diskutera trafiksituationen kring Ellagårds förskola och
skola. Vicki Benckert och Helena Skog var
på plats samt Lars Nordin, representant
från EFF (Ellagårdsskolans föräldra
förening).
En hastighetsmätning har gjorts utanför
skolan. Den visade för höga hastigheter och
där åtgärder krävs för att dämpa hastigheterna. Kommunen hade även anlitat en
konsult för att komma med förslag på förbättringar kring skolan och förskolan. Det
förslaget blev dock alltför dyrt.
Parkeringskaos
Vi diskuterade även den situation som råder
på parkeringen mellan skolan och förskolan.
Bilarna måste backa sig ut genom hela parkeringen och rakt ut på Ellagårdsvägen eftersom det är omöjligt att vända när parkeringen är full.
Eftersom parkeringen saknar trottoarer
tvingas barn och vuxna gå mitt i detta kaos
för att ta sig till och från skola och förskola.
Situationen har förvärrats av att vändzonen
allt oftare används som parkering. Kristinaskolans skoltaxi får till exempel problem då
de inte har någonstans att ställa sig när de
ska hämta och lämna barn.
Skola ns o ch förskola ns p erso nal har ofta svårt att få parkeringsplats
då parkeringen är full när de kommer.
Vi pratade även om eventuella avsläppningsplatser i området, där föräldrar ska kunna
hämta/lämna sina barn för att minska på
trycket kring skolan och parkeringen.
Kommunen har även lovat att före sommaren sätta upp två permanenta skyltbågar
utanför förskolan på Ellagårdsvägen för att
sänka hastigheterna.
Vi har legat i ganska hårt för att få till
förbättringar: ringt, mejlat, skickat bilder
och filmer för att de ansvariga i kommunen
ska förstå den situation som råder dagligen
på parkeringen.
Chefen för Gatu- och fastighetskontoret,
6

Björn Rabenius, deltog i ett föräldrarådsmöte på förskolan den 25 april där parkeringssituationen diskuterades.
Trottoar för säkrare passage
Ur förskolans perspektiv är det viktigast att
Tät bil- och busstrafik mitt
få en trottoar eller säker väg ut från förskoutanför skolan skapar oro.
lan och något system för att säkerställa att
förskolans personal har parkeringsplats.
Som läget är idag måste personalen gå med
barnen över parkeringsplatsen så fort de
ska lämna förskolan.
Bristen på platser innebär ett stort problem
för personalen som inte
hittar lediga platser när
de kommer på morgonen, vilket medför att
barnen inte har tillgång
till tillräckligt antal
pedagoger när de lämnas.
Vi fortsätter ligga i
tills förändringar sker!
Helena Skog,
Trafikkommittén
Parkeringsförbudet på vändplanen utanför förskolan
hade ingen effekt på föräldrar som hämtade sina barn.
i Ellagårds byalag
(Foto Eva Neveling)

Öppet 8 – 22
alla dagar

Välkommen alla dagar 8-22 hela sommaren (Midsommarafton 8-18).
Eget hängmörat kött , gårdsgris från Roslagsbonden,
ekologiska grönsaker från Gotland.

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

Dags att betala
medlemsavgiften
I brevlådorna har det nyligen delats ut
inbetalningskort. Använd dem!
Att vara medlem i Ellagårds byalag ger
många fördelar. För den mer eller mindre
symboliska summan 200 kr/hushåll får du:
• medlemskap i ett starkt kollektiv som för
Ellagårdbornas talan, t ex i frågor rörande
trafiksäkerhet, stadsplanering mm,
• tillgång till trevliga aktiviteter som
Valborgsfirande och Midsommarfirande för
hela familjen, höstfestival för barnen och pub
för de något äldre,

• kontinuerlig information i Ellagårdsbladet med fyra nummer
per år och på hemsidan www.
ellagard.nu,
• gratis låna bord, stolar, glas
och porslin till dina privata
fester. Förbokning per mejl till
anders.carell@bredband.net,
• medlemskap i en förening
där egentligen bara fantasin
sätter gränser för vad som kan
åstadkommas.
Betala 200 kr till postgiro
41 28 42-7 senast 15 juni!
För nog skulle det kännas
konstigt att delta i midsommarfirande eller höstfestival om du
inte betalat din avgift?
Eva Neveling

Grannsamverkan – med bil
Att samverka med sina grannar är det
bästa sättet att motverka bostadsinbrott.
Nu får Täby en egen grannsamverkansbil.
Syftet är att hålla uppsikt i de områden
där inbrott kan förekomma och bli en
länk mellan de boende och polisen.
Projektet med grannsamverkansbilen drog
igång den 6 maj 2013 och är ett samarbete

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

mellan grannsamverkansgruppen i Täby,
närpolisen och kommunens verksamhet
Trygg i Täby.
Bilen körs enligt ett rullande schema av
frivilliga som är engagerade i grannsamverkan i Täby.
Projektet pågår fram till oktober och ska
sedan utvärderas.

Attityderna styr trafiken
Trafiken har en prioriterad plats i detta
nummer. Den oro föräldrar med barn
känner inför trafiken på Ellagårdsvägen
runt skola och förskola måste tas på allvar. Hänsyn, nytänkande och insatser
från kommunen krävs – och det är bråttom.
Men den finns en annan sida av vårt
förhållande till trafiken som vi inte diskuterar så ofta. Vilken rätt har du som
bilist, som cyklist, som gångtrafikant?
Vem ska visa hänsyn mot vem? Och hur?
Låt mig ta några exempel: jag kommer
körande i låg hastighet på Klövjevägen
(nej, jag överskrider inte 30/km i timmen)
och är uppmärksam eftersom gatan är
kurvig. Emot mig kommer en mamma
med barnvagn modell större. Hon går
mitt i gatan och gör inga som helst tecken
att dra sig åt sidan när jag kommer glidande. Mot mig viftar hon ilsket att jag
ska sänka farten. Trots min påtagligt låga
hastighet alltså.

Jessica,

info@danderydsmaleri.se

Utöver den direkta brottsförebyggande
effekten hoppas man att bilen ska sprida
kunskap om fördelarna med att nätverka
grannar emellan.
(Källa: Täby kommun)

Sista Ordet

Två herrar kommer cyklande i bredd, hör
mig komma glidande bakom, men de har
bestämt sig – gatan är deras. När jag tutar
litet lätt för att göra dem uppmärksamma att
de nu har 1) en bil bakom sig 2) en mötande
bil framför sig så tar det hus i h-l-v-t-e.
De skriker och gormar åt mig, ger mig
fingret. Vad de säger till mig när jag vevar
ner rutan tänker jag inte skriva. Trodde inte
att två medelålders killar kunde uttrycka sig
så fult och nedsättande.
De fortsatte gatan framåt i bredd.
Barnen, som vi förstås måste värna speciellt om, går oftast flera i bredd på väg till
skolan. De verkar nästan omedvetna om att
gatan är till för alla. Även bilister. Cyklar de
tre i bredd blir det farligt. Och tro det eller
ej, även här åker fingret upp om man tutar.
Sista exemplet är alla de cyklister som
kastar sig över övergångsställena utan att se
sig omkring. De anser att de har företräde,
vilket de inte har enligt vägtrafikordningen.
Cyklar du är du fordonsförare, går du är

du gångtrafikant. Endast gångtrafikanter
har företräde på övergångsstället. Leder
du din cykel är du också gångtrafikant.
Mycket i trafiken handlar om attityder.
Lagar och
regler är en
sak, dem
kan vi
lära oss
eller
strunta i.
Tyvärr
struntar
alldeles för
många
både i
regler och i
att visa
normal aktsamhet och hänsyn.
Och så länge den attityden dominerar
lär ingen kommun i världen kunna ändra på trafiksituationen i vårt område.
Eva Neveling

Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?
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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!
DIN MÄKLARE I ELLAGÅRD!
Ska du sälja?
Vi på Jägholm Norrortsmäklarna erbjuder en högklassig
mäklartjänst med konkurrenskraftiga arvoden.
Anlita en mäklare som är hemma i Ellagård!

TÄBY 08-768 00 80, 08-732 50 00 - www.jagholm.se

