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Välkomna till årsmöte
i Emilios Kök
27 mars!

Se upp för groparna i gatan!
Läs på sid. 4!

ELLAGÅRDSBLADET

Dags för årsmöte i byalaget

Redaktör Eva Neveling
Skiftesvägen 121, tel 753 00 21
eva.neveling@scriptura.se
Utgivningstider 2013:

OS är över, vintern är förbi och våren är
välkommen! Ett fantastiskt OS med massor
av medaljer. Själv fick jag influensa mycket
lägligt och låg i soffan under de mest spännande dagarna. Underbart att se alla fantastiska åkare och tävlande!
Ännu roligare eftersom
det inte blev så mycket
vinter här hemma tyvärr.
I Ellagård har vi ju
sedan länge ett byalag,
en förening för att öka
trivseln i området, arrangera valborgsfirande,
midsommarfirande och diverse andra
aktiviteter. Byalaget är ju ingen samfällighet utan en helt vanlig förening med helt
vanliga människor engagerade och med ett
annorlunda uppdrag i tillvaron. När jag flyttade till Ellagård blev jag tidigt engagerad i
byalaget. Varför då frågade jag mig. Varför
behövs ett byalag på 2000-talet?
Svaret är: därför att det finns och därför
att det gör Ellagård annorlunda än de flesta
andra liknande områden som finns i Sverige.
Själva området Ellagård är ett av de först
byggda områdena med kedjehus och radhus,
där barnfamiljer bosätter sig och där det
är nära till dagis och skola och aktiviteter.
Därför har Ellagård blivit förebild för
arkitekter, planerare och andra när de sedan
har byggt liknande områden. Det är till och
med så att Villaägareförbundet i sin reklam
använder ett flygfoto över Ellagård – har ni
sett det?
Ett viktigt skäl till att just Ellagård har
blivit känt och fått ett väldigt gott rykte är
att byalaget tidigt bedrev många aktiviteter
som lyfte området. Det är inte bara en boplats utan en plats att leva på. Många har
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sagt mycket positivt om Ellagård, ryktet
sprids och därmed söker sig fler hit när det
är visning. Fler vill flytta hit.
Byalaget har sedan starten varit en viktig
motor i att skapa en själ till platsen Ellagård. Byalaget skapades av Stellan Pauli
och många andra tidiga inflyttare i slutet
av femtiotalet och början av sextiotalet. Vid
den tiden fanns inte så många kommunala
aktiviteter eller anläggningar så det fick
byalaget skapa. Elljusspår, bastu, tennisklubb, fester, pubar och valborgsfirande
skapades. Efterhand så har kommunen växt
och tagit över mer av fritidsaktiviteterna.
Tennisklubben har knoppats av och blivit
en egen förening.
Byalaget är ju en förening och föreningar
håller årsmöten. Den här gången äger det
rum den 27 mars på restaurang Emilios kök,
Enhagsslingan 23 (mitt emot Lidl). Förutom
sedvanligt årsmöte kommer vi att bjuda på
tapasbuffé och en idéverkstad till hur vi kan
utveckla byalaget på 2000-talet. Trafiken,
grannsamverkan mot inbrott, digitalt fotoarkiv, mer utlåning, bättre Valborg osv.
Kom med dina förslag till vad vi tillsammans
borde göra! (Mer om detta på sidan 8).
Stellan Pauli, hedersordförande och grun
dare av Ellagårds byalag, har gått bort.
Stellan var med på senaste Skiftesmiddagen
i höstas och var som vanligt en fantastisk
spelevink – sina dryga 90 år till trots. Stellan
har varit fantastiskt engagerad och kul i alla
byalagssammanhang.
Jag kan fortfarande höra och se dig med
ett vinglas i handen sjungande ”Alouette,
gentille alouette” klättrandes upp på bordet.
Tack Stellan!
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?

Stellan Pauli – till minne
Stellan Pauli, en av de tidiga Ellagårdsborna, hitflyttad på 50-talet, har gått bort.
Stellan Pauli berättade gärna om när han
och familjen anlände till vad som då var
en leråker med en enda rad av färdiga hus
på Klövjevägen.
Stellan sa entusiastisk till familjen:
– Här barn, här skall ni växa upp!
Barnen grät när de såg leråkern, men Stellan såg förmodligen redan då möjligheterna i
området – även om det är förståeligt att hans
barn inte gjorde det.
Tillsammans med andra tidiga inflyttare

och legendariskt. Förutom
projektet med att bygga samlingslokalen Giggen, som
idag är förskola i hörnan
Klövjevägen-Polovägen, men
då var festlokal och lekskola
på dagtid, skapades en rad
andra aktiviteter: barnfester,
grannfester, valborgsfirande
och mycket annat.

Stellan Pauli kontrollerar ritningar inför bygget av Giggen.
tog han initiativ till en gemenskap som blev
det nuvarande byalaget. Raskt tog man itu
med att skapa ett trivsamt område att bo
och leva i.
Eftersom många barnfamiljer flyttade in
samtidigt uppstod naturligt nog kontakter
mellan barnen och familjerna. Ellagård blev
snabbt en urban bullerby.
Stellans initiativförmåga och engagemang
för Ellagård var kreativt, mångomfattande

Giggen blev den självklara samlingspunkten för Ellagårdsborna. Många glada fester
hölls där och till festerna behövdes sång
och musik!
Stellan skaldade och har bland många
alster skrivit Ellagårdsvisan som brukar
sjungas på olika byalagskalas, främst Skiftesmiddagen för de aktiva i byalaget men
också på Ellavallen på Valborgsmässoafton.
Många boende och besökare till Ellagård

kommer säkert ihåg Stellans vårtal från talarstolen vid Valborgselden. I mer än fyrtio
år höll han vårtalet och fick oss att sjunga
Ellagårdsvisan och en rad andra vårsånger.
Stellan höll hårt på traditionerna och
uppmuntrade Ellagårdsborna med:
– Här i byn säger vi hej när vi möts.
För många kändes det lite gammaldags,
men ingen tvivlade på uppriktigheten och
den värme Stellan spred.
Stellan var också en skicklig konstnär
och målade och skissade mycket. Bland annat har han gjort en hel rad Ellagårdsmotiv
som tryckts på vykort och som grafik. Fina,
vackra skildringar som ger oss en annan bild
av Ellagård. En bild som snart försvunnit i
grönska och glömska, men Stellan Paulis
minne kommer att leva länge.
Fredrik Lagergren

Bytet av gatubelysningen drar ut på tiden
Bytet av belysningsstolpar och armatur på
flera håll i Ellagård, bland annat på Dalvägen och Skiftesvägen, påbörjades i höstas
men har legat nere hela vintern. Och nu
har det uppstått stora problem i vägbanan.
Asfalten är uppriven både längs häckarna
och tvärs över vägen för att komma åt elskå-

pen. På flera håll har djupa gropar därför
bildats i vägbanan. I väntan på att asfaltarbetena tas upp igen växer hålen och gör det
farligt för bilisterna. Den som inte sänker
hastigheten kraftigt löper stor risk att skada
sitt fordon.
På flera platser har uppmärksamma husägare flyttat varningsmärkena från gatukan-

ten ut i vägbanan för att varna för groparna.
Se upp när du kör. Även om du kör de lagstadgade 30 km i timmen innebär groparna
stor fara för din bil.
Enligt kommunen ska arbetet avslutas
under 2014.
När under året arbetet ska vara färdigt
sägs det dock ingenting om.

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Tack Maths för diagrammen som gav en utmärkt illustration till hur vårt samhälle
har utvecklats när det gäller energi under de senaste trettio åren!

Olja, el eller bergvärme – här kan du jämföra

Med dessa trettio år i bakgrunden så kan man ju också fundera på vad som kan
komma framöver? Det verkar ju som at politiken engagerar sig i energifrågorna
ungefär var tionde år. Historiskt så har det fört med sig ganska stora investeringar för
oss husägare så det kan vara värt att hålla ett öga på politikernas påhitt på
energiområdet
också
framåt.
Maths Hansson, som bott i Ellagård
I Maths
statistik
(diagram finns på El- säga genomgångna och analyserade av

sedan tidigt 1980-tal, har samlat En sak som
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visasäljs
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syns
hur är
mycket
köpt en energiexpert.
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nära till
hands
energieffektivisering.
Alla fastigheter
som
i
mätvärden på energikostnader och Sverige energi
förbättringsåtgärder
som de nya av
ägarna
går åtvara
för energimärkta,
att värma ett Ellamåste som
numera
dvs genomgångna
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ene
energianvändning i ett Ellagårdshus. De
göra.
gårdshus
medsyftar
hjälp avtill
olja,
energiexpert.
Detta
attdirektverkande
lyfta fram vilkakan
förbättringsåtgärder
som de nya
ger en intressant bild över hur energitek- el respektive bergvärme. Att bergvärmen
EU
har nyligen
ägarna kan göra. EU har nyligen antagit ett energidirektiv
som antagit
tvingarett energidirektiv
niken utvecklats samt hur diverse styrtvingar medlemsländerna att införa
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liteinföra
köpt energi
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regler kring
medel och energiskatter har påverkat oss att den mesta värmen hämtas gratis ur ytterligare lagstiftning och regler kring
energieffektivisering. Vi vet inte hur detta kommer att se ut när det införs i Sverige
sedan 80-talet.
energieffektivisering. Vi vet inte hur detta
berget.
ännu. Kanske
kan vi se ytterligare förändringar av energiskatter, avdrag eller annat
Hittills verkar det som om politikerna kommer att se ut när det införs i Sverige
som gör att vi lockas till att byta fönster, lägga in extra isolering eller rent av
Maths är nu inne på sitt tredje uppvärm intresserat sig för energifrågor ungefär ännu. Kanske kan vi se ytterligare förändmonterar
upp solfångare på taken?
ningssystem, vilket ger oss möjligheten
att vart
tionde år. Snart lär det vara dags igen. ringar av energiskatter, avdrag eller annat
se hur dessa förändrat energianvänd- Denna gång ligger energieffektivisering som gör att vi lockas till att byta fönster,
ningen.
lägga in extra isolering eller rent av montill hands.
Fredrik nära
Lagergren
Ellagårdshusen byggdes med oljeuppAlla fastigheter som säljs i Sverige tera upp solfångare på taken?
värmning som standard. Det var också måste numera vara energimärkta, det vill
Fredrik Lagergren
det ”moderna” sättet att värma upp hus på
femtio- och sextiotalen. Ganska enkel teknik som inte krävde så mycket underhåll
och var förhållandevis billig att installera.
70-talets oljekris krävde förändring
Sedan kom 70-talet med oljekris och skyhöga oljepriser. Opecländerna skruvade åt
kranen och världen höll andan.
I Sverige blev det en central fråga för flera
regeringar under sjuttio- och åttiotalen att
på alla vis få bort det stora oljeberoendet.
Samtidigt hade vi kärnkraftverk som kunde
producera mycket elkraft till låg kostnad.
Genom höjda skatter på olja och låga priser
på el fick man fler att byta sin oljepanna mot
en elpanna.

För Maths del skedde detta 1988-89.
Under 80-talet bytte också många sina
uppvärmningssystem främst till elpannor,
men även fjärrvärme började installeras.
Det fanns också värmepumpar och
solvärme, men inga av dessa tekniker
Detvar
första visar avlästa kWh för 1/ Oljeeldning 1982-1988 [Månadsmedelvärden för
riktigt mogna för marknaden ännu.perioden], 2/ Motsvarande för Elpanna 1989-2008, samt

3/ Bergvärme åren 2009-2013 [Verkliga värden]
Kärnkraften ifrågasattes
Efter Tjernobylolyckan 1986 ifrågasattes
kärnkraften alltmer i Sverige igen och nedläggningen av Barsebäck 1999 och 2005
markerar också en kursändring i energipolitiken.
Nu flyttas fokus mot klimatfrågan och
subventionering av ”grön” energiproduktion. Ett system med ”gröna certifikat”
tvingar alla som köper el att också vara med
och stötta energiföretagens utbyggnad av
vindkraft och biokraftvärmeverk. Elen blir
dyrare för konsumenter och vi börjar se oss
om efter andra alternativ.
Maths satsar på en bergvärmepump
2009 liksom många andra husägare. 2008
var rekordåret med närmare 120 000 värmepumpar. I början av 2000-talet såldes
ca 40 000 enheter per år. (Statistik från
www.svepinfo.nu)
4

4

I detta diagram sammanförs de tre uppvärmningsmetoderna under ett ”medelår”, där Oljeeldning, Elpanna, samt Bergvärme kan avläsas månad för månad.
Betraktar man elåtgång/år, dvs ~26000/~17885/~8954 fär man ungefärliga förhållandet 3:2:1, dvs. elvärmen verkar vara dubbelt så dyr som bergvärmen och
oljeuppvärmningen ungefär (2.90) 3 ggr så dyr som bergvärmen.
Detta gäller alltså för ett vanligt Ellagårdshus.

Ellagård
harI deten
aktiv
grupp
på på
Facebook
––du
Ellagård
har
aktiv
grupp
Facebook
duär
är väl
väl med?
med?
andraen
diagrammet
sammanförs
de tre uppvärmningsmetoderna
under ett
´medelår´, där Oljeeldning, Elpanna, samt Bergvärme (grått)

Renoveringen klar i Ellagårdsskolan
men nästa år dags för ny utbyggnad
Hela vintern har ombyggnaden i Ellagårdsskolan pågått och elever och lärare
har fått samsas med byggnadsställningar,
byggkranar och i provisoriska lokaler. Nu
är renoveringarna klara och barnen har fri
tillgång till skolgården igen.
I januari avlägsnades den tillfälliga baracken
mitt på skolgården. Men redan nästa år
planerar barn- och grundskolenämnden för
en utbyggnad av skolan. Anledningen är att
årskurs 6 åter ska finnas i Ellagårdsskolan.
– Enligt den nya läroplanen för grundskolan räknar vi med att få klass 6 här igen och
då måste vi planera för hur lokalerna ska
räcka till, säger biträdande rektorn Peggy
Ulvhag.
De många ombyggnaderna i skolan beror
på en vattenskada 2012, där reparationerna
inte utfördes på ett korrekt sätt. Efter det
inleddes en planerad renovering av en av
byggnaderna.
De senast byggda lokalerna i skolan är
minst 15 år och därför var det tid för renovering.
Ny är också en paviljong utmed Storängsvägen där några klasser får sin undervisning.
– Vi har fått många fler elever sedan bland
annat Vallbrinkskolan las ner, säger Peggy
Ulvhag. Idag är vi drygt 460 elever.
Skolgården har också förbättrats med
klätterställning och basketplan. Där spolar

man också upp en skridskobana när vädret
är gynnsamt.
Ellagårdsskolan har utöver eleverna en
personalstyrka på cirka 60 personer: lärare,
fritidspersonal, specialpedagoger, resurslärare, skolsköterska och kurator.
– Ellagårdsskolan har goda resurser och
vi känner inte riktigt igen oss i den negativa
bild av skolan som media rapporterar.

Datumparkering gäller även i Ellagård
Visste ni att datumparkering faktiskt
gäller inom Ellagårdsområdet? Vägmärken för datumparkering finns vid alla
infarter till Täby och på kommunens
hemsida framgår att följande regler gäller för parkering på våra gator, mellan 8
och 16 alla dagar.
• Dag med udda datum är det förbjudet
att parkera på den sidan av gatan som har
udda adressnummer.
• Dag med jämnt datum är det förbjudet
att parkera på den sidan av gatan som har
jämna adressnummer.
Avgiften är 500 kronor vid parkerings-

förbud samt vid parkering mot färdriktningen. Dessa regler kan kanske kännas
lite hårda när man bara ställer bilen
utanför någons tomt för att komma lite
närmare skolan eller dagis och ska lämna
barnen eller när man hälsar på någon i
området.
Men det finns också de som är irriterade för att gatan just utanför deras tomt
används för återkommande parkering på
dagarna. Så fundera gärna lite extra när
ni parkerar på våra gator, både av hänsyn
till dem som bor i området, men också av
hänsyn till den egna plånboken.
Erica Brown

Nu är renoveringen av den nya längan i
Ellagårdskolan klar, men redan nästa år
kan det bli aktuellt med en utbyggnad när
årskurs 6 åter kommer att finnas i skolan.

Inga problem
med vattnet
i Täby
Höga halter av högfluorerade ämnen
i dricksvattentäkter har spårats i några
kommuner i landet. Dricksvattnet i
Täby bedöms dock som ofarligt.
Norrvatten distribuerar dricksvatten
till Täby och flera närliggande kommuner. Distributören mäter sedan flera år
halterna av dessa ämnen både i Mälaren och i det utgående dricksvattnet.
Analysresultaten visar att halterna
är extremt låga. Norrvatten bedömer
att de låga halterna som påvisats är
ofarliga för konsumenterna.
Läs mer om detta och annat aktuellt
om vårt dricksvatten på Norrvattens
webbplats, www.norrvatten.se
(Källa: www.taby.se)

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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”Ta alltid in flera offerter
när du ska bygga om”
– Vi är just nu i ert område och byter
fönster. Framför allt i de fastigheter som
passerat 50 år är det stor efterfrågan. Ska
vi räkna på hur det ser ut för er?
Det är tredje erbjudandet om fönsterbyte
som vi får, men Ellagårdsbladets fastighetsexpert hos Jägholm Norrortsmäklarna,
Tomas Österman, är skeptisk.
– Självklart är det inget fel att byta fönster, men du ska vara klar över att du aldrig
kan tjäna in den lilla energibesparing det
innebär.
– I så fall är det bättre att satsa på en
braskamin för mindre än 40 000 eller luftvärmepump för halva beloppet, säger Tomas
Österman.
Friska fönster
I Ellagårdshusen är fönsterbågar och karmar

vanligtvis friska och rejäla varför det sällan
är anledning till byte.
Vill man slippa målning och tvätt mellan
fönstren kan det vara ett alternativ att bara
byta rutorna, men inte heller här kan man
räkna hem någon annan vinst än bekvämlighet.
Annars erbjuder Ellagårdshusen rikliga
och enkla möjligheter till om- och tillbyggnader. För närvarande pågår tre större projekt i området, där garage- och innegårdar
förvandlas till bostadsutrymmen.
– När ny betongplatta möter gammal ska
man försäkra sig om att byggarna verkligen
gör det tätt mellan de båda plattorna. Annars finns risk för att markradon kan tränga
upp, råder Tomas Österman, som också betonar vikten av att det finns bygglov och slutbevis för alla yttre ändringar av fastigheten.
– Det finns många exempel i Ellagård på

hur kommunens bygganvisningar har kringgåtts och orsakat problem. Att man säljer
huset innebär inte att fastigheten friskriver
sig från dessa anvisningar.
Om- och tillbyggnader höjer givetvis
fastighetens värde, men Tomas Österman
som har stora möjligheter att jämföra byggkostnaderna på likartade byggprojekt vill
varna för att man hoppar på första bästa erbjudande från ”ett företag som gjort många
jobb i Ellagård”.
Viktigt med offerter
– En ombyggnad av ett garage till bostad
kan kosta 600 000 kronor, men jag vet
ombyggnader som kostat nästan tre gånger
så mycket. Det gäller också att vara uppmärksam på hur byggföretagen fördelar
kostnaderna mellan material och arbete.
– Och framför allt ska man ta in minst
två offerter och berätta för byggföretagen
att man gör det.
C-H Segerfeldt
FOTNOT. Ellagårdsbladet har tidigare
skrivit om kommunens bygganvisningar.
De är samlade i ett häfte som finns att få
i kommunhuset. De går också att söka på
kommunens webbplats.

Multibollplan vid tennistältet?
Det finns planer på att göra om grusplanen bredvid tennistältet till en multibollplan.
Förslaget kommer från samarbetsorganisationen Tennis Stockholm, som genomfört
liknande projekt i några söderförorter. Där
har man rustat gamla tennisbanor och byggt
om dem till nya boll- och sportbanor.
En multibollplan är asfalterad och målas
upp för att man i mindre format ska kunna
spela handboll, basket och minitennis (tennis
med skumgummibollar).
Planen är sedan tillgänglig för vem som
helst och tanken bakom är förstås att fler
ska börja spela exempelvis tennis på allvar.
– Vi tycker det är en bra idé, säger Hans
Almgren i Ellagårds Tennisklubb. Det behövs ingen bokning, alla är välkomna.
Alla projekten bygger på lokal samverkan, där kommunen betalar utrustningen
och lokala föreningar och skolor engageras
i att använda banorna. Där kan de även
hålla utbildningar med gymnastiklärare på
närliggande skolor, tränare i föreningar etc.
Täby kommun är också positivt under
förutsättning att Ellagårds byalag är det.
– Vi har haft frågan uppe, men styrelsen
6

är inte enig, vilket jag
tycker är en förutsättning för att gå vidare,
säger ordföranden Fredrik Lagergren.
– Byalaget vill också
fortsättningsvis kunna
anordna en majbrasa i
Ellagård och behöver i så
fall en ny plats för detta.
Fredrik Lagergren ser
också fördelar med att
få en ny eldningsplats eftersom brandsäkerheten
ökar då man kommer
längre från tennistältet.
Den tidigare vattenposten är avstängd varför en
ny måste ordnas.
Oavsett hur det går
med förslaget blir det
ingen ändring av valborgsmässofirandet i år.
Det kommer att ske på
samma tid och plats som
tidigare. Mer information om det på webben.
C-H Segerfeldt

VI HAR ALLT DU BEHÖVER!
Eller vad sägs om tapeter, färg, golv,
kakel, klinker, mattor, skjutdörrar,
garderobsinredning, badrumsmöbler
och massor av smarta tillbehör?
Välkommen in för idéer & inspiration!
OBS! Berätta för oss att du är Ellagårdsbo så får du
10 % rabatt på ordinarie priser (gäller ej golv)!

TÄBY: Fogdevägen 4. Tel: 08-768 37 61. Öppet: Vard 9–19.
(Proffsbutiken 6.30–16.) Lör 9.30–17. Sön 11–17. www.tabyfarg.se

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

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

Missförstå mig rätt
Känner du dig missförstådd ibland? Att
mottagaren av ditt mejl inte förstår dig.
Trots att du skrev så tydligt.
Idag har mejlen tagit över mycket av det
som tidigare togs per telefon. Du slänger
ner några rader, tar med ytterligare några
frågor utöver den du verkligen ville ha
svar på.
Sen får du ett svar som egentligen inte
alls svarar på det du frågade. Så du fortsätter att rada upp dina frågor för att bli
alltmer irriterad för varje mejl som svischar
fram och tillbaka i cyberrymden.
Eller så skriver den tillfrågade allt det
du redan visste. Utan att ha läst igenom
dina frågor.
För att inte tala om allt vi missar när vi
inte längre skriver brev. Nej, det verkar så
stenålders att prata om brev per snigelpost
så det hoppar jag över.
Håller ni med om att det blir många
missförstånd när vi slutat prata med varandra och enbart förlitar oss på mejl?

Sista Ordet

Jag vågar aldrig ta upp mer än en fråga i
ett mejl eftersom jag lärt mig med åren att
mottagaren inte kommer att läsa allt jag
skrivit.
För inte läser du dina mejl ända till slutet?
Kanske hamnar texten utanför din skärm.
Och då blir den förstås inte läst.
Och så blir jag sur eftersom jag inte får
någon reaktion på det jag frågat om eller
beskrivit.
Många gånger tror jag vi skulle spara både
tid och irritation genom att lyfta telefonen
efter förslagsvis två mejl.
Om vi fortfarande inte rett utan frågan/
problemet, eller vad det nu var, kanske ett
snabbt samtal skulle räta ut frågetecknen.
Det värsta jag vet är när någon vänder ett
mejl som är skickat för flera månader sen.
Ämnestaden blir då helt fel.
Vem fattar vad det handlar om när ett
mejl med ämnesraden ”Kräftskivan” dyker
upp i mars?
Avsändaren hittade mitt gamla mejl och

orkade inte leta fram min adress på något
annat sätt.
Risken är stor att jag helt enkelt slänger
mejlet om den för länge sedan aktuella
kräftskivan utan
att läsa det.
Producerar
man tidningar
blir det många
mejl. Mååånga.
Då gäller det
faktiskt även att
läsa hela innehållet.
Det är nämli
gen jag också rätt
dålig på.
Nu ska jag skriva till alla i byalagets
styrelse och fråga om kommande aktiviteter i området.
Få se hur många som orkar läsa mitt mejl
ända till slutet.
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Välkommen till årsmöte i Ellagårds Byalag
Årsmötet äger rum torsdagen den
27 mars kl 18.30 (mötet börjar 19)
i restaurang Emilios Kök (invid
Enhagenskolan).
Snart är det dags för Byalagets möte
– ett event som förr om åren lockade till
stort deltagande. För att återuppliva
denna tradition och locka fler
medlemmar, satsar vi nu stort på att göra
årets upplaga till något alldeles extra.
Förutom medlemmarnas chans att välja
sin styrelse och påverka inriktningen på
Byalagets fortsatta arbete, är årsmötet ett
perfekt tillfälle att lära känna fler
grannar. Vår förhoppning är att alla
Ellagårdsbor går man ur huse denna
kväll och att vi tillsammans genererar
många nya idéer om hur vi ska göra vår
fantastiska förening ännu bättre!
Årsmötet hålls på Emilios Kök,
restaurangen som ligger invid
Enhagenskolan (mitt emot Lidl). Vi
inleder kvällen klockan 18.30 med att

Öppet 8 – 22
alla dagar

inta en spansk tapasbuffé samt kaffe och
kaka.
OBS! Byalaget bekostar kalaset
för de 100 medlemmar som anmäler sig först! (max en person per
fastighet).
Övriga deltagare betalar 175 kronor
per person. För att hjälpa restaurangen
med planeringen krävs en anmälan
från alla som vill äta. Du anmäler dig
till middagen genom att gå in på hemsidan, www.ellagard.nu. De som saknar
tillgång till dator kan fråga en hjälpsam
granne eller ringa någon av styrelsens
ledamöter så hjälper vi dig.
Efter årsmötet vill vi att så många som
möjligt stannar kvar och deltar i den idéverkstad, som är tänkt som ett forum för
diskussion (i mindre grupper) om Byalagets framtida inriktning.
Baren är öppen hela kvällen till självkostnadspris.
Vi ses!

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

Underlätta vardagen med Ica matkasse. 3- eller 5-dagars middag för 4 personer. Gå in på ica.se/matkasse och gör din order.

www.tabyror.se

