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Mycket händer i Ellagård i höst
Så är sommaren 2013 slut och vi går in i
en höstperiod. Höst betyder skörd och
träden i Ellagård dignar av äpplen,
plommon och annat. I skogen börjar svampen dyka upp och man kanske kan få njuta
av en smörgås
med härlig
nystekt svamp
så småningom.
De många
äppelträden i
Ellagård verkar
ge mer skörd än
vad många vill
och kan ta hand
om.
Men det kanske finns de som saknar äpplen och som
gärna vill ha!
Annonsera gärna det på vår Facebooksida så slipper ni ta hand om en massa
nedfallna äpplen. Det finns också dagis
och skolor i området som brukar vilja ha
färsk frukt.
Ibland kan de till och med komma och
låta barnen plocka. Det är ju ett ganska
enkelt och uppskattat sätt att få frukten
att göra nytta! Fråga gärna på närmsta
dagis eller skola om ni vill bli av med för
mycket frukt!
I Ellagård har vi nu fått en ny tennishall
som verkar bli klar inom kort. Åtminstone
ser utsidan ny och fin ut. Skall bli spännande att också få se insidan.

Även Täby centrum har vuxit och förnyat sig under året och nyss var det invigning
av de nya delarna. Många nya butiker och
nya miljöer att vistas i.
Området kring Täby Centrum kommer att fortsätta att vara byggarbetsplats
ett bra tag till eftersom bygget av det nya
kommunhuset också skall starta där.
Senare skall ju även galoppfältet rivas
och bebyggas med lägenheter. På lite sikt
kommer Täby att förändras och bli mycket
mer stadslikt i området mellan Ellagård
och E4.
I byalaget planerar vi ett par aktiviteter
under hösten. Först cirkusfestivalen som
äger rum den 22 september vid cirkusparken. Förra året var det en lyckad invigning
av parken och vi tänker fortsätta att hålla
en aktivitet där i mitten av september varje
år. Mer om vad som gäller för cirkusfestivalen på sidan 8.
Vi planerar också för en skiftesmiddag
för alla funktionärer och andra aktiva i
byalaget samt en höstpub där du har chansen att möta grannar och Ellagårdsfolk
över en öl.
Jag vill också påminna om att vi gärna
vill få se fler bilder från förr i Ellagårds
Facebookgrupp. Hur såg det ut? Vilka var
där? Skanna in bilder om ni har möjlighet
samt ladda upp dem på Facebooksidan!
Om du behöver hjälp med scanner så finns
det säkert grannar som kan hjälpa till.
Fredrik Lagergren,
ordförande i Ellagårds byalag

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?

Lättskött nyckelord för Ellagårdsspekulanter
Entrén är det första intrycket och har stor
betydelse vid en försäljning, även om det
inte är i trädgården de stora pengarna
ligger. Men för helhetsintrycket spelar
självklart omgivningen en viktig roll
vid husköpet. När till salu-skylten är på
plats och annonsen ute, kommer hugade
spekulanter att vandra runt och titta på
fastigheten.
Idag är Ellagård lummigt och tomterna
är insynsskyddade och inbäddade, men
snart faller löven och allt i trädgården blir
synligt. Både på gott och ont.
– Det viktigaste är att det är lättskött.
Dagens köpare väger det vackra mot det
bekväma, säger Ellagårdsbladets fastighetsexpert Tomas Österman, Jägholm,
Norrortsmäklarna.
På mäklarspråk sammanfattas det i ordet
överetablerad. Det får helt enkelt inte vara
för mycket att göra för att trädgården ska
hålla sig fin.
– Det man tittar först och mest på är att
det finns en plan yta och att uteplatsen är
väl tilltagen och insynsskyddad.
Rabatter omodernt
Att rabatter inte får ligga mot huset är en
självklarhet, men det blir också allt vanligare – typisk trend – att man stenlägger runt
huset och strategiskt placerar ut krukor.
Rent, snyggt och framför allt lättskött. På
kuperade tomter är stentrenden särskilt
tydligt.

– Visst är
en det vackert
med en uppfart
med grus, men
alla inser att
det är mycket
jobb, säger Tomas Österman
och nämner
sin egen blandhäck som ett
exempel på slit
som många
idag vill slippa.
– Ägna en särskild omtanke om entrén.
Ställ dig på gatan, gärna med någon som inte
besökt dig förut, och titta upp mot entrén.
Den tilltänkte köparens första steg in mot
huset är viktiga. Det är då den där viktiga
känslan skapas.
Helhetsintrycket kan bli avgörande
Många tycker att lite ogräs och oklippta
buskar bara är en fråga om lite arbete, men
det är helhetsintrycket det handlar om. Alla
hus har behov av en plats där man lägger
sådant som kan vara bra att ha. Viktiga
saker, men som lika gärna kan upplevas som
skräp av en husköpare.
– Men aldrig på framsidan, säger Tomas
Österman. Entrén ska välkomna!
Trädgården har dock en
nackdel, när det gäller att
förbereda för försäljning.
Om man nu får massa råd

Enhagsvägen är bred och lockar många att
köra för fort. Nu minskas gatans bredd för
bredare trottoarer. Lastplatserna för bilföretagens transporter byggs om till långa
fickor. De kommer att byggas vid Toyota och
vid Ryds Glas. Cirkulationsplatsen Enhagsvägen-Gamla Norrtäljevägen, som fungerat
dåligt ända sedan den byggdes, kommer nu
att förbättras.

och tips om förändringar lär dessa knappast
gå att genomföra på någon vecka innan
spekulanterna dyker upp. Ska man göra
förändringar i trädgården behöver man vara
ute i god tid.
– Men principen är densamma som för
huset. Det får inte vara för mycket. Man ska
kunna se möjligheterna och det går alltid att
rensa och gallra inför en försäljning, säger
Tomas Österman, som väl knappast behöver
tillägga att det ska vara klippt och ansat.
Nystädat alltså.
C-H Segerfeldt

NU HAR VI FLYTTAT!

Enhagsvägen byggs om
Nu ska Enhagsvägen byggas om för att
öka trafiksäkerheten. Mellan Enhagsbacken och Gamla Norrtäljevägen breddas
trottoarerna som är smala idag. Körbanan
ska renoveras och ojämnheter byggas bort.
De nya trottoarerna kommer att förses
med kantsten.

Grus på uppfarten är den billigaste men
inte enklaste lösningen. Planen måste hållas efter om inte ogräsen ska ta över och
det kräver en hel del jobb.

Ombyggnaden av gångbanor/trottoarer och lastplatser beräknas vara klart
i oktober. Cirkulationsplatsen och asfaltering av
bilvägen fortsätter under
hösten och våren 2014.
En uppställningsplats
för material och maskiner
har anlagts mittemot rugbyfältet vid Storängsvägen.
Där blir det nu bas för
vägarbetna med maskiner
och arbetsbod för byggpersonalen.
När arbetet är slutfört
ska gräsytan återställas.

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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John Mattson – mannen som skapade Ella Gård
I mitt arbete på KTH kom jag över boken
om John Mattson – Ett Byggmästarliv.
Den är skriven av dottern och arkitekten
Karin Mattson Nordin. Boken beskriver
en fascinerande man som levde ett innehållsrikt liv. Det jag fastnade för var att
Ella Gård var det byggprojekt han var
mest stolt över.
Här beskrivs John Mattsons modesta barndom på Väddö, ett område som råkar ligga
mig varmt om hjärtat.
John och brodern Einar var driftiga unga
män som jobbade upp sig i byggbranschen.
Deras visioner, mod och företagsamhet har
resulterat i de stora företagen JM AB och
Einar Mattson.
Hur som helst, John Mattson hade en idé
om att bygga gruppbebyggelse av en småhusart som förde tankarna till den klassiska
svenska stugan.
Bygga i grupp okänt på 50-talet
Att bygga husen i grupp var ekonomiskt
smart, men på den tiden ett ganska okänt
begrepp i Storstockholm. Hans tanke var att
husen skulle vara utrustade för en ung modern familj med fyra rum och kök samt
garage och prismässigt ligga på en rimlig
nivå. Expansionsmöjlighet erbjöds genom en
inredningsbar vind.
De första husen kostade 76 400 kronor.
Totalt byggdes runt 500 hus i Ella Gård.
Kommunen skeptiskt till bygget
Att projektet hamnade i Täby verkar mest
vara slump och kopplat till att markexploa-

tören Olsson och Rosenlund ägde mark i
Ella Gård som lämpade sig för bygget.
Täby kom mun var
enligt boken lite skeptisk i början och hade
oro för att bygget inte
skulle vara av god
kvalitet och riskera bli
ett slumområde.
I början sålde inte
husen heller så bra
men John hade is i
magen och projektet
överträffade alla förväntningar.
Arkitekten Bengt
Gate fick uppdraget
att göra ett stadsplaneförslag och vi får
tacka honom för de
fina parkområdena
och de kurvade gatorna som skapar harmoni i området.
Carl Erik Fogelvik
och Gunnar Nordström fick uppdraget
att rita husen och efDen här trappan till övervåningen i ett hus byggt 1957 tillhör
ter bassning på första
originalinredningen. Finessen är framför allt att den inte
omgången hus, som
tar så stor plats. Att klara de sneda trappstegen lär man sig
fick lågt takfall, fick
ganska snart.
de senare modellerna
högre takfall och därmed rymligare vindar
att inreda.
John Mattson intervjuades i boken Så

Öppet 8 – 22
alla dagar

Vi styckar helt lamm för 79 kr/kg och halvt för 89kr/kg.
Färdigt för infrysning!
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bor vi i Ella Gård utgiven 1970 i anslutning
till John Mattson Byggnads AB:s 25-årsjubileum.
Boken finns på biblioteket och är väl värd
att läsa. Utöver en mängd härliga bilder på
70-talsinredning, som många av oss troligtvis ser spår av än idag, så får läsaren även en
inblick i livet i Ella Gård kring 1970.
Här finns svar på en enkät bland nyinflyttade och redan då konstaterade 83 procent
av de boende att antalet garderober inte var
tillräckligt. 68 procent klagade på ljudisoleringen och många tyckte att golven var
lite kalla.
Mycket positivt sägs om den fina miljön
för barn, närheten till stan och Roslagsbanan. Kanske inte helt olikt de tankar vi
har idag?
Nästa gång vi funderar på att bygga ut,
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byta fönster eller ändra färg på huset kanske
det kan vara värt att skänka John Mattson
en tanke och hans vision om en klassisk
svensk stuga.
Likheten i färg och form har skapat en
uppskattad och eftertraktad harmoni i
området. Vi ska vara stolta över vårt fina
område som betraktas som arkitektoniskt
värdefull och värt att bevara!
Byalaget får beröm
I slutet av intervjun berömmer John även
byalaget som genom åren bidragit till att
skapa trivsel och engagemang för området.
Byalaget byggde både tennisbanorna och
Giggen. Det är härligt att byalaget finns kvar
efter 50 år!
I boken finns även en intervju med Stellan
Pauli som var en tidig tongivande engagerad
trotjänare i byalaget. Och vet ni, Stellan
bor kvar på Klövjevägen och bär på många
historier och en och annan sång från studietiden på KTH.
Anna Hamilton
Lagom till höstterminsstarten fanns trottoaren på plats.

Äntligen trottoar vid förskolan
Visst lönar det sig ibland att driva sin sak och tjata för att nå resultat. Det tog Ellagårds
trafikkommitté fasta på – och nu finns trottoaren på plats mellan förskolan och skolan.
Ellagårdsbladet har tidigare skrivit om det kaos som uppstår i stort sett varje dag utanför skola och förskola i Ellagård.
Nu ska trottaren förhoppningsvis skapa en något tryggare miljö. För föräldrar som
kommer för att lämna och hämta barn blir det lättare att se dem som går på trottoaren.
Säkert är inte sista ordet sagt om trafiken runt skolan, men låt oss i alla fall glädjas över
den här förbättringen.

AB TÄBY RÖR
Riktlinjer för ombyggnader finns på kommunens hemsida.

Läs på innan du bygger om
För dig som går i renoveringstankar finns
det mycket att tänka på. Täby kommuns
miljö- och byggnadsnämd har sammanställt
riktlinjer för norra och södra Ellagård.
Där kan du läsa vilka krav som ställs för att
få bygglov för ombyggnad.
Dokumentet, som utfärdades 1992, finns
på kommunens hemsida, www.taby.se.
Klicka på rubriken Bygga, bo, miljö och gå
vidare till rubriken Riktlinjer för byggande.

Pannbyten – Värmepumpar
Butik – Service
Medlemmar i Ellagårds Byalag får
10 % rabatt på servicearbeten
Reprovägen 8, Täby
Tel: 08-544 40 550
www.tabyror.se
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Enklare att hantera trädgårdsavfallet
Att ta hand om sitt trädgårdsavfall kan
göras på flera olika sätt i Täby. Länge
trodde vi väl att kompost var enda möjligheten – men så är det inte.
Vill du inte kompostera, vilket förstås är en
miljöriktig metod, så kan du välja olika
metoder för hämtning av Sita, som sköter
sophanteringen i kommunen.
Tre gånger om året kan du beställa kostnadsfri hämtning av avfallet. För detta ska
du använda särskilda komposterbara säckar
av papper eller majsstärkelse.
Finns att köpa i handeln eller på Hagby
återvinningsstation. Du får lämna max 20
säckar per gång och säckarna får inte väga
mer än 15 kg.
Har du extra mycket avfall kan du begära
en extra hämtning. Det kostar 318 kr per
gång.
Abonnera på hämtning
En uppskattad nyhet är att abonnera på
regelbunden hämtning. Det innebär att du
hyr ett rullkärl à 520 kr och då får du ditt
avfall hämtat mellan april och oktober enligt
ett särskilt schema.
Karin Hedén på Stallvägen är nöjd med
det nya systemet.
– Tidigare har jag packat säckar och kört

Karin Hedén på Stallvägen har fyllt sitt rullkärl åskilliga gånger i sommar och uppskattar den nya tjänsten.
dem till Hagby men det är mycket enklare
att ha en kärl stående i trädgården. Hela
sommaren har jag utnyttjat det för allt mitt
trädgårdsavfall.

Ökad säkerhet med
ny belysning
Nu får vi ny gatubelysning i Ellagård.
Skiftesvägen, Stallvägen och Polovägen
har uttjänt belysning och störningarna har
varit omfattande under flera år. Kommunen har bestämt att det inte längre är läge
att reparera kabel och övrigt belysningsmaterial.
När man byter kabel måste kabeln schaktas
fram mellan stolparna. Lantmäterienheten i
kommunen måste nu mäta in flera olika
fastighetsgränser eftersom flera belysningsstolpar står innanför tomtgränserna. Där
stolparna står inne på privata fastigheter
kommer de att flyttas ut på kommunal mark.
Där tomtgränser olovligt flyttats ut på
kommunens mark genom häckar, staket
eller murar kommer dessa att undanröjas.
Undanröjningen ska utföras av fastig6

hetsägaren som även får stå för
kostnaderna.
– Vi har tittat på hur stolparna
står i Ellagård och har inte hittat några fastigheter där ägarna
har ”utvidgat” sina revir, säger
kommunens projektledare Anita
Sjöborg.
Arbetet har inletts men det är
svårt att säga när det kan vara
klart. Blir det tidig vinter med
tjäle i marken kommer arbetet
troligen inte att avslutas förrän
under 2014.
Senast nästa år kommer vi
alltså att slippa den klena belysningen som faktiskt varit ett
problem under mörka höst- och
vinterkvällar.

Mer detaljer om hanteringen hittar du på
kommunens hemsida. Sök under rubriken
Bygga, bo och miljö, Avfall och återvinning,
Trädgårdsavfall.

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
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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

Mitt hem är min borg
Inbrott i eget hem är nog bland det
värsta man kan råka ut för. I tidigare
nummer berättade en familj på Lövängsvägen hur de råkade illa ut. Snabbt,
effektivt och utan att någon granne
hörde några ljud blev de av med alltför
mycket av sina ägodelar.
Hur gör du själv?
Alla som kommit i kontakt med polis
och försäkringsbolag efter ett inbrott inser hur naiva de varit. Hur litet de tittat
på möjligheterna att hålla tjuven ute. Att
se om sitt hus.
Visst syns det tydligt när någon är
bortrest på semester i dina kvarter, eller
hur? Snön fyller uppfarten om inte snälla
grannar är där med sin bil eller promenerar dit litet fotspår.
Brevlådan fylls snabbt av reklam och
du har kanske till och med glömt att
avbeställa tidningen (ja, vi är faktiskt

Sista Ordet

några som fortfarande har morgontidning).
En liten prydnadslampa lyser mysigt i ett
fönster men i köket och på övervåningen
är det släckt. Typisk signal att här är det
fritt fram.
Och i Ellagård verkar det vara lättast att
ta sig in från baksidan på husen. Men kan
ju inte precis påstå att våra terrassdörrar
är särskilt inbrottssäkra.
Bästa sättet att freda sig verkar vara
Grannsamverkan. Att alla i kvarteret
håller ögonen öppna. Att i alla fall de
närmaste grannarna vet när du är bortrest
en längre tid. Om många är vaksamma
minskar risken för inbrott och skadegörelse enligt all statistik.
Grannsamverkan var på tapeten för rätt
många år sedan i Ellagård. Polisen kom
hit och informerade vid ett föreningsmöte.
Kanske något för Byalaget att ta initiativ
till igen?

Jag vet ännu inte hur sommaren varit
på inbrottsfronten i Ellagård. Själva
har vi varit borta en hel del – och visst
sänder man en orolig tanke hemåt då
och då.
Som tur är har vi haft hjälp med att
hålla gräsmattan
i trim. Anton,
som pluggar och
gärna ville ha litet
extrajobb under
sommaren, var vår
räddning.
Men vad gör du
när du får inbrott
trots larm, fönsterlås och informerade grannar?
Det har jag dessvärre inga svar på.
Men kanske ska vi prata litet mer med
varandra och hålla litet bättre koll på
okända bilar och okända ansikten.
Eva Neveling
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Johan Högberg blev
medlem nr 200
i FB-gruppen

Johan Högberg på Rigavägen kom nyligen
med i Ellagårdsgruppen på Facebook som
medlem nr 200.
– Min fru Helena tipsade mig om den här
gruppen, berättar Johan, som bott i området
i åtta år. Första gången vi fick praktisk hjälp
var inför Valborg när vi letade tider och
program för kvällen.
Johan tycker det är ett vettigt sätt att
snabbt och enkelt få kontakt med andra i
området. Frågorna på gruppens FB-sida är
många och svaren kommer snabbt. Framför
allt är det många byggtekniska problem och
frågor som dyker upp.
– Själv har jag inte behövs skicka in någon
fråga än, men skulle absolut kunna tänka
mig det om det blir aktuellt. Det verkar som
om många vill hjälpa till och även berätta om
sina erfarenheter.
När detta skrivs har Ellagårdsgruppen 207
medlemmar och nya tillkommer varje vecka.

Ny medlemsmatrikel

Byalaget hälsar alla välkomna till

Cirkusfestival
i Enhagsparken

söndagen den 22 september
Kl 12 – 14.
Cirkus Normal finns på plats och bjuder på
pröva-på-cirkusskola.
Tipspromenad för både stora och små.
I år kan du lämna kaffekorgen hemma
– klass 4 i Ellagårdsskolan säljer korv och bröd
till förmån för sin klassresa.
Bullhjälpen säljer bullar och kaffe.

Många nya medlemmar har tillkommit i
Ellagårds byalag och en uppdaterad
matrikel kommer att läggas ut på hemsidan, www.ellagard.nu. För att komma in på
sidan loggar du in med användarnamnet
ella, lösenord esnygg.
Du som inte har dator – prata med grannen så kanske du kan få hjälp.

OBS! Ställs in vid regn

