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Söndagen den 10 november samlades vi, ett 
antal pappor och grabbar, för vår vanliga 
söndagsfotboll på Ellavallen.Den här 
gången saknade vi en spelare. Johan Öst-
röm, en av dem som startade pappafotbollen 
spelar inte med oss mer. 

På lördagen gick 
han bort, 
förlorade 
kampen mot 
cancern. 

Livet känns 
orättvist. Johan 
var vältränad 
och stark och 
fintade bort 
många av oss på 
planen. 

Men starkast vinner inte alltid. Johan 
spelar vidare någon annanstans och vi som 
är kvar kommer att minnas honom som 
en glad och stark fotbollsspelare, man och 
pappa. Vi är många som saknar honom.

Det blir mörkare och mörkare och vi 
längtar efter den tid då vi kan lysa upp våra 
trädgårdar och hus med ljus och färger. 

Det är nästan en magisk skillnad mellan 
det mörker som november ger oss och det 
ljus som julen kommer med. Låt oss smycka 
träd och buskar med ljusslingor så vi får en 
riktigt ljus jul i år! Förra året uppmanade jag 
till att låta andra advent bli en riktig ljushelg 
då vi tänder upp Ellagård ordentligt, men 
det är ju inget som hindrar att man gör det 
redan den första advent.

Enligt SMHI inträffar vintern när med-
eltemperaturen varaktigt är under noll och 

Livet går vidare i Ellagård
det brukar hända första veckan i december 
i Täby. Åtminstone om man får tro SMHIs 
egen karta som är baserad på ett genomsnitt 
av tidigare år. Vi får se om den globala upp-
värmningen har fått någon inverkan ännu.

Själv längtar jag mest efter rejält med snö 
och riktigt bra preparerade skidspår. Förra 
vintern fixade Ellagårds egen spårmaestro, 
Jonas Pers, perfekta spår för alla skidsugna 
i trakten. Det var fantastiskt att kunna ta 
en tur i spåren runt området. De senaste 
vintrarna har ju gjort att längdåkningsin-
tresset växt kraftigt i Stockholmstrakten 
också och det prepareras fina spår också på 
andra håll i Täby.

Förr i tiden kunde man också åka skrid-
skor på en isbana på Ellavallen. Det hade 
varit fantastiskt kul att kunna ta några skär 
en kväll eller helg. 

Tyvärr har kommunen stängt av vattnet 
vid Ellavallen så det har inte varit möjligt att 
spola där på senare tid. Vi får se om vi kan 
komma på någon lösning. 

Det är ont om ishallar i Täby. De som 
finns nyttjas hårt av ishockey och konståk-
ning. Det hade varit fint med en uterink 
eller bara en frusen isbana för oss som inte 
åker så ofta.

Apropå ljus så vill jag påminna om re-
flexer! Svartklädda personer i det svarta 
mörkret är svåra att se och vi vill inte ha 
några olyckor i Ellagård – eller någon an-
nan stans heller. Ta på er reflexer, lampor 
och blinkande grejer när ni är ute och går! 

Fredrik Lagergren,
ordförande,

Ellagårds byalag

Ellagårdsskolan firar Lucia utomhus 
den 13 december kl 8. Alla är väl-
komna att titta även om man inte har 
barn i skolan. 

Några sittplatser på skolgården 
finns dock inte och det blir troligen 
trångt eftersom alla skolans klasser 
deltar.

Med litet god vilja får säkert att 
som vill se Lucian plats.

Kom och fira Lucia
på skolgården

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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Nu är spelet i gång i nybyggda hallen på 
Ellavallen. Cirka 550 medlemmar, varav 
drygt 300 barn, spelar där varje vecka.

– Det är klart att vi är glada att allting nu är 
klart, att hallen är på plats och att träningen 
är i full gång, säger Max Mennfort, projekt-
ledare för nybygget. 

Det har varit många års diskussioner och 
många olika åsikter bland de närboende 
ellagårdsborna om hur en permanent ten-
nishall skulle se ut. 

Flera överklaganden har skjutit upp byg-
get av den nya hallen, men allt det vill nu 
både Max Mennfort och klubbens ordförande 
Susanne Allgårdh lägga bakom sig.

Många barn har nu startat terminen i ten-
nisskolan, de yngsta födda 2008. Veteraner 
finns det också, medlemmar mellan 65-95, 
och de spelar framför allt på förmiddagarna. 
Övriga vuxna spelar på kvällarna och där är 
beläggningen hård. Under tidiga mornar och 

Full fart i nya tennishallen
luncher finns fortfarande lediga tider.

Bygget har skett under sommaren och 
Max Mennfort försäkrar att både tidplan och 
budget hållits. Kommunen har ställt upp med 
borgen för lån klubben tagit och bekostat en 
del av detaljplanearbetet. I övrigt har finan-
sieringen skett med klubbens egna medel 
plus bidrag från Riksidrottsförbundet. Cirka 
åtta miljoner är den totala kostnaden.

Bergvärme ger Bättre ekonomi 
– Hallen värms nu upp med bergvärme och 
det är en stor vinst, både miljömässigt och 
ekonomiskt, säger Max Mennfort. Framför 
allt har vi fått riktigt fina spelytor och ett 
klubbhus som vi helt saknade förut. 

Anläggningen rymmer nu ordentliga om-
klädningsrum, toaletter och duschar plus ett 
mötesrum. Den lilla röda stugan med plats 
för bastu och toaletter, som låg vid sidan av 
det tidigare tältet, är riven.

Entrén är stor med plats för bord och 

soffor och fungerar ofta som en mötesplats 
för spelarna. 

– Vår förhoppning är att den ska bli en 
samlingsplats för alla som kommer till 
sina tennistider, säger Susanne Allgårdh. 
Speciellt barnen gillar att hänga här när de 
kommer till sin träning direkt från skolan. 

Ellagårds tennisklubb är ingen utpräglad 
tävlingsklubb.

– Vi satsar på träning förstås men också 
på social samvaro och gemenskap, säger 
Max Mennfort. Det är viktigt att barnen 
ska kunna vara här, att det ska fungera 
som litet av en fritidsgård för våra yngsta 
medlemmar.

Att hallen ligger mitt i ett villaområde är 
också en fördel. Barnen kommer framför allt 
från Ellagård och närliggande områden. Då 
känns det skönt för föräldrarna att de kan ta 
sig till träningen på egen hand.

I mitten av oktober var det stor invig-
ningsfest för alla medlemmar.

Här är några av de drygt 300 barn som spelar tennis i nybyggda hallen i hörnan 
Skiftesvägen-Åvavägen. Hallen invigdes med stor fest i mitten av oktober. 



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

Öppet 8 – 22
alla dagar

Välkommen till vårt traditionella julbord lördag 14/12 kl 11–16. 
Här hittar du allt för ditt eget julfirande!

Ellagårdsbladets fastighetsexpert Tomas 
Österman, Jägholm Norrortsmäklarna, 
är tydlig när det gäller uppgraderingar av 
huset.

– Du får inte alltid tillbaka pengarna. Det 
blir fel att jämställa kvalitet med kostnad. 
Kvalitet handlar om funktion och inte om 
värdet i sig.

Tomas Österman berättar också att det 
blivit allt vanligare med Ikeakök, något 
som många tidigare inte uppfattar som god 
kvalitet, men för en köpare har detta väldigt 
liten betydelse i valet av bostad.

Läget avgörande

– Minst tre saker är betydligt viktigare, säger 
Tomas Österman. Läget, läget och så läget.

Av de cirka hundratalet fastigheter Tomas 
Österman sålt i Ellagård under de senaste tio 
åren är det läget som givit de bästa priserna. 

”Investera gärna i din trivsel 
men allt ökar inte husets värde”

I alla fall i 90 procent av fallen enligt Tomas 
Österman.

Argumentet om att fiberkabel påverkar 
fastighetspriset finns det heller inget stöd 
för i statistiken. Inte heller att flotta kök och 
badrum höjer priset. 

– Lika lite som ett gammalt, men fung-
erande kök eller badrum sänker det.

Tomas Österman vill dock ge en liten 
reservation när det gäller just Ellagård.

– Här uppfattas hela området som ett 
bra läge, vilket gör att man inte förlorar 
det man investerat. Inom området är det 
gavel- och hörnhus med högt, fritt läge med 
utsikt mot gräsmattor som hittills gett de 
bästa priserna.

– Ska du som husägare investera i din 
fastighet är det betydligt tråkigare saker som 
ger pengarna tillbaka, nämligen underhåll.

– Och satsa då på vinden, råder Tomas 
Österman.

kontroLLera vinden

Minst en gång om året bör du vara uppe på 
vinden och kontrollera förekomst av mögel. 
Åtta av tio hus i Ellagård är angripna av 
mögel och på sikt ger det skador som kan 
vara kostsamma.

– Ventilera, säger fastighetsmäklaren 
Österman.

Och då handlar det inte bara om att ven-
tilera vinden, utan att isolera från värmen 
nerifrån. De flesta fastigheterna saknar 
diffussionsspärr. Ofta är inte heller luckan 
upp till vinden isolerad.

– Om du tycker det är krångligt och svårt 
att se om möglet breder ut sig så spika upp 
en fräsch bräda nära luckan. Då räcker det 
med en ficklampa för att se om det kommit 
några prickar sedan du senast kollade.

Och så var det det här med golvbrunnar. 
Nya krav från försäkringsbolagen ställer 
också krav vid försäljningen.

– Det är snarare regel än undantag att be-
siktningsmannen underkänner eller ifråga-
sätter golvbrunnarna. Lägger man om golvet 
i ett badrum ska det vara fackmannamässigt 
utfört. Kräv branschintyg av hantverkaren.

Det är investeringar som betalar sig, lovar 
Tomas Österman.

C-H Segerfeldt

Vem är hon, vår Ella som nyligen flyttats 
från sin tidigare plats vid förskolan Giggen 
på Klövjevägen. Egentligen är hon en av de 
tre nornorna, ödesgudinnorna som spinner 
våra livstrådar. Deras namn är Urd =  Det-

Ella flyttad
Tre ellagårdskillar på väg hem från sko-
lan inspekterar statyns nya plats.

som-var, Verdandi = Det-som-är och Skuld 
= Det-som-skall-komma. Skuld, som är den 
yngsta av systrarna, är vår Ella som hämtar 
vatten med sitt ämbar ur Urdabrunnen strax 
intill världsasken Yggdrasil. Till Ellagård 
kom hon när vi byggde Giggen 1961 som en 
gåva av Olsson & Rosenlund genom den 
store konstmecenaten Fritz H. Eriksson. 

 Ella är skulpterad av konstnären Nils 
Möllerberg. 

Ella har nu fått en mera permanent plats 
på Callemos kulle intill gångvägen mellan 
Klövjevägen och Ellagårdsvägen. 

Ernst Callemo var anställd som arbetschef 
när Ellagård byggdes. Han var en färgstark 
person med god kontakt med alla i stugorna. 

Det var han som formade kullen av över-
skottsmassor som de allra minstas skidbacke 
och jag gav kullen dess namn för att hedra 
honom.

Stellan Pauli
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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

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)!

NU HAR VI FLYTTAT!

Fjärdeklassarna i Rösjöskolan gjorde nyligen ett studiebesök i Ellagård för att titta när-
mare på den fornborg som finns på berget ovanför elljusspåret ovanför Åvalundsvägen/
Rigavägen.

Anita von Friesendorf, ellagårdsbo och mellanstadielärare, berät-
tade för ett 50-tal barn om hur människorna sökte skydd på 
berget när det var krig och ofred. Delar av den gamla muren runt 
borgen kan fortfarande anas i norrsluttningen,  men det mesta av 
borgen är förstås borta. 

En fornborg byggdes ofta som en tillflyktsort för befolkningen 
i trakten, om fara hotade från fiender som kom sjövägen. Den 
fungerade då som en tillflyktsborg. Men fornborgen kunde också 
ha en offensiv prägel, utgöra ett hot mot en förbipasserande fiende 
eller rent av stänga inne en fiende, så att denne inte kunde komma 
ut på öppna havet igen.

Fornborgar byggdes un-
der en period i skarven mel-
lan äldre järnåldern (500 
f Kr-500 e Kr) och yngre 
järnåldern (550-1100), som 
kallas folkvandringstiden 
(370-550).

Fornborg granne med Ellagård

Elever i Rösjöskolan tar sig uppför berget på väg till 
fornborgen i Ellagård. 

Anita von Friesendorf var 
utklädd till en man som 

levde på fornborgstiden,
 ca 500 e.Kr.

Så här kan fornborgen ha sett 
ut under järnåldern. Notera att 
havet trängde betydligt längre in 
i landskapet vid den tiden.
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Ska du sälja?
Vi på Jägholm Norrortsmäklarna erbjuder en högklassig 

mäklartjänst med konkurrenskraftiga arvoden.

Anlita en mäklare som är hemma i Ellagård!

DIN MÄKLARE I ELLAGÅRD!

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

Insändare
Anonyma insändare publiceras ej. Den som inte vill ha sitt namn i tidningen kan välja 
att skriva under signatur. Till redaktören måste du dock uppge ditt namn.

Vad är det egentligen som har hänt med 
cyklisterna i Ellagård? Jag blir allt mer 
oroad av att möta så många cyklister som 
håller till vänster på gatorna. 

Att köra till höger och gå till vänster har vi 
alla fått lära oss. Det tycks inte gälla längre. 

I höst har jag flera gånger fått möte med 
cyklister som bestämt sig för att det är vän-
ster vägbana som gäller. 

En ung flicka stirrade förskrämd på mig 
när jag inte väjde för henne (ja, jag hade 
kontroll på bilen). Hon gjorde en stor lov 
omkring min bil och vände sedan tillbaka 
till vänster sida.

Kan det vara så illa att barnen lärt sig att 
cykla bredvid småsyskonen som föräldrarna 
drar i vagn på vänster sida? 

Nej, så enkelt är det nog inte eftersom 
jag också mött många vuxna cyklister som 
cyklar till vänster. 

Förklara någon!
”Skrämd bilist”

Vänstertrafik för cyklister?
Varje kväll vid 9-tiden går jag en liten pro-
menad med min hund på Skiftesvägen och 
sedan Polovägen. Praktiskt taget alla cyklis-
ter jag möter saknar lyse.  

Oftast är det ungdomar men även många 
vuxna chansar och cyklar nästan osynliga 
i mörkret. 

Även om cyklisterna ser fotgängarna så ser 
fotgängare eller bilister inte dem. Cyklisterna 
försvinner helt ur synfältet när de dessutom 
är klädda i mörka kläder.

Gunilla Lilljeqvist

Farligt med mörklagda cyklister
Vartannat år bjuder Ellagårds byalag på 
så kallad Skiftesmiddag. Till den inbjuds 
ellagårdsbor som på något sätt bidragit i 
den verksamhet som byalaget driver. 

Kvällen inleddes med musik av gruppen 
Sweet Desmond, som spelade historisk och 
intressant musik på många instrument var-
vat med sång och historier. 

Fredrik Lagergren, byalagets ordförande, 
tackade alla som på olika sätt arbetat för 
byalaget. Han framhöll hur viktig sam-
hörigheten är för Ellagård och att alla har 
möjlighet att bidra. 

Under kvällen hyllades festens äldste, Stel-
lan Pauli, som nyligen fyllt 90 år. Stellans 
insatser för Ellagård har varit stora under 
många år och nu firades han med en tavla 
av statyn Ella på sin nya plats och dessutom 
med blommor och sång. 

Bengt Granath hade ordnat alla praktiska 
detaljer med förtäring och musik.

Skiftesmiddagen lockade 
30-talet funktionärer

Julafton i Cirkusparken
Vi är några familjer som brukar samlas i 
Cirkusparken på julafton för att grilla korv 
och leka innan alla festligheter sätter igång.
Tid ca 11-12. Ta gärna med korv och bröd. 
Anna och Staffan på Lövängsvägen har med 
sig grill samt ketchup och senap och bjuder 
på lite glögg.

Vi ställer in om vädret blir dåligt.
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Sista Ordet

Jämna födelsedagar har alltid varit en 
anledning att fira – till skillnad från alla 
de vanliga födelsedagarna i livet. Stort 
kalas på lokal eller litet finare firande 
därhemma, sånt kan variera. 

Det påkostade firandet börjar ofta med 
40-årskalasen som ofta firas rätt vilt. Sen 
kommer 50-årskalasen som innebär litet 
fler förpliktelser. Föräldrar och litet äldre 
släktingar måste kanske ändå bjudas in.

Först framåt 70-årsdagen verka många 
slappna av. Nöjer sig med att fira med 
familjen som då förhoppningsvis har 
vuxit. Hur man firar 80-årsdagar är litet 
mer höljt i dunkel.

De yngre generationerna nöjer sig dock 
inte med ovanstående. Nej, nu krävs mer 
dramaturgi och festivitas.

Dopet, till att börja med, är inte längre 
en familjeangelägenhet. Nej, nu gäller det 
att hitta lämplig lokal för de närmaste 

vännerna, säkert minst ett 40-tal. Trevligt 
och påkostat.

1-årsdagen måste absolut firas så att den 
blir ett minne för livet. Nu är det väl inte en 
enda 1-åring som minns sitt första födelse-
dagskalas, men det ska förevigas. Man måste 
kunna se i familjealbumet hur fint det var. 
Har jag lärt mig.

Sen följer kalasen i tät följd. Tio år är 
jämt, konfirmationen en stor dag, speciellt 
här i Täby där majoriteten av 14-15-åringar 
konfirmeras. Har jag förstått.

18-årsdagen markerar att man är myndig 
och 20-årsdagen att man fyller jämt och 
dessutom får handla på Systembolaget.

Däremellan kommer alla de vanliga 
barn kalasen. Kraven på föräldrarna ökar 
och orken minskar. Nu duger det inte med 
ballonger, chips och hemlagad tårta med ef-
terföljande lekar i hemmet. Nu ska man ut på 
lokal – för det gör ju alla andra kompisar…?

Trollkarlar och spöken bjuds in, fest-
fixare anländer i målad skåpbil, lokaler 
som rymmer klassen och släkten (kan-
ske) uppbådas och föräldrarna surrar 
omkring i kanten. 

Jag blir faktiskt im-
ponerad av alla påhit-
tigheter som dagens 
föräldrar uppbådar åt 
sina telningar. Kalas 
hemma verkar vara 
helt ute. 

Om jag misstycker? 
Inte alls. Konstaterar 
bara att festvanorna 

förändras i takt med ökande välstånd 
och större ambitioner. 

Men nyfiken är jag. Hur firas barnka-
lasen i våra kvarter i Ellagård?

Eva Neveling

Fira på lokal, eller...?
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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 

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.

Ellagårdsbladet har fått frågor och även 
invändningar mot att vi fotograferar och 
publicerar bilder på barn och vuxna utan 
deras tillstånd.

En tänkbar anledning till frågorna om vad 
och vem man får fotografera kan vara den 
nya straffbestämmelsen (brottsbalkens 
fjärde kapitel, ny paragraf 6a) om krän-
kande fotografering. 

Det handlar om en lagstiftning som helt 
tar sikte på den typ av fotografering som 
innebär ett intrång i den privata sfär som 
enskilda personer ska ha rätt till i förhål-
lande till andra. 

Enligt den är det förbjudet att olovligen 
och i hemlighet fotografera eller filma en 
person som befinner sig i en bostad eller 
på en toalett, i ett omklädningsrum eller 
annat liknande utrymme. Om den krän-
kande fotograferingen anses vara försvarlig 
med hänsyn till syftet och övriga omstän-

Vem får 
fotografera 
vem och vad?

digheter anses den inte vara brottslig. 
Den nya brottsbestämmelsen är tydlig. 

Ingen kan alltså hejda eller ens begränsa 
fotografering på allmän och offentlig plats. 
Vill man inte bli fotograferad får man i stäl-
let lämna platsen. Inte heller behöver man 
tillstånd för att publicera foton. Vare sig av 
föräldrar eller avfotograferade.

Ellagårdsbladet arbetar självklart i enlig-
het med tryckfrihetsförordning, pressetiska 

regler och gällande publicistiska lagar. 
Dessutom finns ett vanligt sunt förnuft vid 

all publicering, där vi oftast väljer att enbart 
publicera barns förnamn. 

C-H Segerfeldt

Fotnot. den nya lagen trädde i kraft den 
1 juli 2013 och kallas oftast för ”den nya 
fotolagen“.



Cirkus, kaffe och bullar och korvförsälj-
ning var populära inslag vid höstens stora 
familjefest i Enhagsparken i slutet av 
september. 

Ellagårds byalag har under många år haft 
som tradition att anordna en familjefest 
under hösten. Tidigare hade samman-
komsten ett djungeltema med aktiviteter 
för stora och små. 

I samband med att Ellagårds nya 
lekpark vid Enhagsparken stod klar hös-
ten 2012 valde byalagets styrelse att 
förnya familjeaktiviteten och kombinera 
den med invigningen av den nya parken. 
Resultatet blev en cirkusfestival.

På årets upplaga av festivalen fanns 
föreningen Cirkus Normal på plats och 
bjöd på en prova-på-cirkusskola. Stora 
och små fick öva sig i att gå på lina, bolla 
med poi och jonglera under handledning 
av cirkusskolans elever. Det bjöds även på 
tipspromenad och ansiktsmålning.

Ett stort tack till alla besökare som 
köpte korv från klass 4c i Ellagårdsskolan, 
som under dagen tjänade ihop pengar till 
sin klassresa. Bullhjälparna, med Milla 
Martin i spetsen, sålde bullar och kaffe 
för över 
3 000 kr. Dessa pengar går oavkortat går 
till SOS Barnby i Bossangoa, Centralafri-
kanska republiken.

Tack också till Anna Lindell och 
Catharina Hamilton som stod för de fina 

Fin festival
i Cirkusparken

Catharina Hamilton är skicklig på ansiktsmålning och det uppskattade barnen.

Linnea, Sebastian, Melvin, Anna, Ebba, Lisa och Emelie sålde bullar.

Korvförsäljarna Simon, Rebecka, Jonathan, Alice, Michaela, 
Alice och Amelie (och Tobias i bakgrunden).

ansiktsmålningarna och till Coop Enebyängen för att de så gene-
röst sponsrade evenemanget med 150 flaskor Mer.

För att summera blev det en lyckad dag med många glada 
leenden och byalaget hoppas att få anordna fler festivaler. 

Hör gärna av dig till festivalens general Anna Hamilton om 
du vill hjälpa till då eller har idéer på hur festivalen kan utveck-
las. Vem vet - kanske kommer boaormen Snoddas och hälsar på 
igen?

Text: Anna Hamilton
Foto: Staffan Eriksson


