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När jag skriver detta har ytterligare en fantastisk soldag passerat. Värmen räcker långt
in på kvällen och i kombination med vårljuset så blir kvällarna fantastiska.
Det sjuder av liv i Ellagård. Trädgårdarna
växer, alla renoverings- och byggprojekt som
pågår och barn som är ute och leker. Tyvärr
verkar nätterna också sjuda av liv.
Det har varit ett antal inbrott i Ellagård
och i områdena runt om kring. Spana gärna
in främmande bilar, fråga och inte minst
hälsa på folk.
På grund av detta så vill vi dra igång en
grannsamverkan lite längre fram. Det finns
redan idag en grannsamverkanspatrull i
Täby som kör runt på kvällar och helger.
Läser mer om Grannsamverkan mot brott
på sid. 4.
Vår nya styrelsemedlem Lars Hansen har
genomfört gemensamma upphandlingar
av olika typer av byggtjänster i syfte att
pressa priset. Vi har tänkt dra igång en sådan verksamhet igen. Om vi inom byalaget
går samman vid exempelvis upphandling
av fönsterbyten, takrenovering eller andra
liknande så kan vi tillsammans få bättre
upphandlingar och förstås lägre priser – det
är ju sådant som byalaget är till för.
Betala medlemsavgiften – matrikeln
Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Det
är den som gör det möjligt för oss att: låna
ut saker du behöver till festen – gratis, arrangera Valborg, gå på möten med kommunen, arrangera midsommarfirande, pubar

och informationskvällar om renovering,
cirkusfestival och en hel del annat.
Kopplat till inbetalningen vill vi gärna
ha lite uppgifter
om er som bor
i hu se t . D e ssa
uppgifter samlas
i en medlemsma
trikel som ligger
på webben. Vi
kommer också att
kunna förhandla
till oss rabatter
och andra förm å ner med de
uppgifterna som
grund.
Slutligen vill
Fredrik Lagergren
jag tacka alla som
deltog i Valborgsfirandet i år! Jag tyckte att det var en trevlig
kväll med många besökare. Släckningen
efteråt gick bra och vi fick lite hjälp av regnet
som kom lägligt. Det gör ju att man sover
tryggare på natten.
Det var också kul att Ellagårdsskolans
elever som sålde godis för sin klassresa och
Bullhjälpen fick sålt mycket.
Midsommar kommer att firas som vanligt
i Ellagård, dvs. i ”Spindelparken”. Håll utkik
på webben och på facebooksidan om när
firandet drar igång.
Ha en riktigt skön sommar!
Fredrik Lagergren,
ordförande i byalaget

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 som blev en grannfest
Närmare 30 personer kom till byalagets
årsmöte i slutet av mars, en markant ökning jämfört med tidigare år. Men så var
det också fest – tapasbuffé på Emilios kök.
Fredrik Lagergren, byalagets ordförande,
hälsade alla välkomna och berättade om
aktiviteterna under föregående år: Valborgsmässofirande, midsommardito, cirkusfestival och bowlingkväll. Ellagårdsbladet och
hemsidan ser till att ellagårdsborna blir informerade om vad som är på gång.
Dessutom är utlåningen av bord och stolar
populärt (läs mer på hemsidan).
Facebookgruppen för ellagårdsbor är
också omtyckt och växer så det knakar. Se
mer på sid. 5.
2013 hade byalaget drygt 380 medlemmar, något färre än året innan. Kostnaderna
har också ökat något mest beroende på den
Skiftesmiddag som genomförs vartannat år
för områdets ”frivilligarbetande”. Ekonomin
är god och styrelsen beviljades ansvarsfrihet
både för 2012 och för det gångna året.
Fredrik Lagergren omvaldes till ordförande. Nya i styrelsen är Anna Hedberg och
Lars Hansen. De presenterar sig själva till
höger på sidan.
Mötesdeltagarna passade på att diskutera
olika ärenden i Ellagård. Dålig asfaltering
på vägarna, uppsnyggning av den trista
baracken på gräsplanen vid Storängsvägen,
ökad belysning på vissa vägar var några av
diskussionsämnena.
Styrelsen kommer att föra
dessa önskemål/klagomål vidare
till kommunen.
Grannsamverkan mot brott är
ett aktuellt ämne som kom upp
under kvällen, inte minst efter de
många inbrott som inträffat i Ellagård under vintern. Här lovade
styrelsen att ta nya tag.
Läs mer om grannsamverkan
mot brott på sidan. 4.
Efter mötet ägnade sig mötesdeltagarna åt den läckra supén
och trevlig samvaro.
– Vi hoppas att det här sättet
att träffas på årsmöte ska bli
tradition, sa Fredrik Lagergren.
Vi som var med på mötet håller
med. Ett ovanligt trevligt sätt att
träffa sina grannar i Ellagård.

Lars Hansen, ny i styrelsen

Anna Hedberg, ny i styrelsen

”Jag flyttade 1968 tillsammans med hustru
Agneta och de numera utflugna sönerna
Krister och Peter till Arrendevägen 5, så vi
tillhör urinnevånarna i Södra Ellagård. Vår
dvärgschnauzer Nike anslöt sig till hushållet
för sex år sedan. Jag jobbade för VBB/
SWECO de första 30 åren efter KTH VoV
och därefter för ULI, den nationella föreningen för geografisk informationsteknik, och
senast i ett eget litet företag med samma
inriktning, numera i pensionärstakt. Är
tillsammans med tennisklubbens veteraner
ganska flitig nyttjare av den nya tennishallen.
Har tidigare haft lite dåligt samvete för
att jag av tidsbrist inte deltagit i arbetet med
byalagets alla trevliga aktiviteter, men jag
räknar med att gottgöra denna underlåtenhet nu”.

”Jag flyttade in våren 2010, har byggt om
och renoverat mitt hus, som mer var vad man
säger i originalskick, men är inte klar än.
Jag har tre barn, två vuxna och en som
går i årskurs 1 på Danderyds gymnasium.
Jag är kemist och jobbar inom det immaterialrättsliga området, patent närmare bestämt.
Det ska bli roligt att lära känna fler här i
Ellagård i och med det kommande styrelseengagemanget”.

– ett rent och snyggt rörarbete

• avloppsanläggningar
• renovering
• nybyggnation
• servicearbeten
• värmepumpar
• markavvattning
• effektivisering av värmesystem
Hjort vvs AB • Reprovägen 12 • 183 77 TÄBY
08 - 684 09 400 • www.hjortvvs.se

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Grannsamverkan mot brott
är bästa skyddet
– Det mest effektiva sättet att minska och
förhindra inbrott är att man samarbetar
med andra i området man bor.
Stig-Ove Edholm är närpolis i Täby och
polisens kontaktperson och utbildare för de
350 områden i kommunen som startat
grannsamverkan. Intresset för samverkan
har ökat i takt med det stigande antalet
bostadsinbrott. När de boende gjort de åtgärder var och en kan göra för att skydda
sig är ett mer systematiskt och genomtänkt
samarbete ett naturligt steg.
– Då flyttar också förövarna sin verksamhet till områden och orter, där det är enklare
att göra inbrott, säger Stig-Ove Edholm.
Det ökande antalet inbrott i Täby och även
i Ellagård vittnar om denna realitet. Hittills
har ett par avgränsade gator i området haft
grannsamverkan under en begränsad tid,
men polisen betonar att det krävs uthållighet och närvaro för att den ska bli effektiv.
Byalaget kommer nu att driva frågan
vidare för hela Ellagård.
– Styrelsen har diskuterat frågan och i
november kommer vi att kalla alla medlemmar till ett informationsmöte, där
polisen medverkar. Då kommer polisen
att ta upp grannarnas roll och möjligheter,

Den här skylten finns redan på vissa vägar
i Ellagård, men nu är det kanske dags att
intensifiera arbetet med Grannsamverkan
mot brott.
hur tjuvarna tänker och agerar och hur du
kan skydda dig, säger Fredrik Lagergren,
ordförande i byalaget.
Meningen är också att detta möte ska vara
startskottet för Ellagårds grannsamverkan.
En avgörande del i grannsamverkan är att
det aktuella området har utsedda kontaktpersoner med mejladresser.
– En viktig del i grannsamverkan är att
grannarna får information om vad som
sker både generellt och i deras eget område.

Information som är viktig att sprida vidare
till alla grannar.
– Informationsbrevet är ett bra sätt att
känna till vad som sker, men också för att
hålla uppmärksamheten och intresset för
grannsamverkan vid liv, säger Stig-Ove
Edholm.
Fredrik Lagergren nämner att byalaget
har en fungerande organisation, där rotefogdarna kan vara naturliga och självklara
kontaktpersoner. Då området är stort (ca
600 fastigheter) kommer polisen att få en
kontaktperson som i sin tur delar med sig
till exempelvis rotefogdarna.
– Hur vi ska arbeta praktiskt ska vi reda
ut under de närmaste månaderna, säger
Fredrik Lagergren.
Det innebär också att Ellagård under
den snart stundande inbrottssäsongen, (semestern), måste lita till normal vaksamhet.
Facebooksidan är en bra plats att utbyta
erfarenheter och iakttagelser på.
Anna Hedberg från styrelsen och undertecknaren av dessa rader kommer att
tillsammans driva det hela vidare.
Det faktum att senare tids forskning visar
att inbrotten minskar med 20-27 procent
i områden där man genomfört grannsamverkan, är en drivkraft för att projektet ska
genomföras.
Läs även artikel längre ner på sidan om
ett användbart sätt att skydda dina värdeföremål, så kallad DNA-märkning.
C-H Segerfeldt
FOTNOT. Du hittar mer information om
grannsamverkan här: www.grannsamverkanmotbrott.se

Skydda dina saker med Märk-DNA
Att märka sina värdeföremål med en osynlig kod är en teknik som funnits i USA
och Storbritannien i över 15 år. Nu först
har den kommit till Sverige under namnet
Märk-DNA och har blivit en succé. Inte
minst för att stölderna av kopparkabel
minskat drastiskt och blivit uppmärksammat.
Användningen i hemmen har också ökat och
i Stockholm testas nu de tre olika DNAmärkningarna av 500 personer i vardera
Stocksund (två områden), Lidingö och Tyresö.
Det faktum att alla målade polisbilar
nu är utrustade med UV-lampor har fått
användningen att skjuta fart.
– När vi tar en bil som innehåller miss4

tänkt stöldgods gör DNA-märkningen en
oerhörd skillnad, säger närpolis Stig-Ove
Edholm, Täby.
– Dels får vi veta om det är stöldgods, var
brottet har skett och dels kan ägaren få sina
saker tillbaka.
Avskräckande effekt
DNA-märkningen uppgift (tillsammans med
tydlig skyltning på ditt hus) verkar avskräckande och har visat sig effektivt.
– Det finns tre olika sätt att märka sina
värdeföremål. För privatpersoner är det mest
intressant med den osynliga vätska man
kan pensla på, säger Björn Mannering, vd
för Eurosafe, som nu upplever ett enormt
intresse för märk-DNA.
Märkningen är enkel. En vätska penslas

på datorn, vinflaskan, bilen, guldet, kameran etc. Vätskan är osynlig för blotta ögat
men en UV-lampa ger direkt besked om vem
som är ägaren, då märkningen är kopplad
till ett register.
I inbrottstyngda Stocksund har inbrotten
minskat till 0. Resultatet är från en mycket
kort period, men tendensen är tydlig.
C-H Segerfeldt
FAKTA. SmartWater är den moderna tidens
osynliga stöldskyddsmärkning samt rån-/
inbrottsspray, av polisen kallat MärkDNA.
Allt kan stöldmärkas och de unika kriminaltekniska koderna kopplar objekt till dess
ägare och kriminella till brott.

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

lanter inte vill eller kan delta i en visning
och därmed lägger ett bud som är betydligt
högre än utgångspriset.
Kult att bo i Ellagård
– Dessutom är det lite kult att bo i Ellagård.
Området är unikt i sin blandning av åldrar
och samhällsklasser. Det är en stadsdel, där
allt som människor efterfrågar finns. Det
handlar ju om så mycket mer än om bara
bostaden.
Ellagård har naturligtvis inte undgått den
dämpning av rörligheten som flyttskatten
(reavinstbeskattningen) innebär. Här innebär det att fler stannar kvar. Det är naturligt
att fastighetsägaren med stigande ålder
också minskar underhållet på sin fastighet.
Dessutom har man ju mentalt bestämt sig
för att bo kvar så länge som möjligt, vilket
också påverkar de insatser man vill göra.
Efterfrågan på hus i Ellagård är stor och här är priserna högre än för många friliggande
villor i andra delar av Täby.

Sexmiljonersgränsen passerad
för hus i Ellagård
– Nu när sexmiljonersvallen är sprängd är
jag övertygad om att det inom kort kommer att säljas en fastighet i Ellagård på
säkert närmare 6,5 miljoner kronor.
Ellagårdsbladets fastighetsexpert Tomas
Österman, Jägholms Norrortsmäklarna, bör
veta vad han talar om efter att han förmedlat 190 fastigheter i Ellagård.
Den fastighet som nyligen såldes för sex
miljoner var i toppklass. Den var nyrenove-

rad och hade ett utmärkt läge. Ellagårdshusen säljs nu allt oftare till priser som överträffar friliggande villor i exempelvis Gribbylund.
Ökat intresse för Ellagård
– Självklart påverkas prisutvecklingen av att
en gräns är passerad, men jag märker också
ett ökat intresse för området. Jag har tidigare varit med om så mycket samtal och
kontakter kring fastigheter i Ellagård.
– Det har blivit allt vanligare att speku-

Eftersatt underhåll märks snabbt
– I ett Ellagårdshus märks det dock ganska
snart när underhållet blir eftersatt. Här
behövs insatser varje år för att hålla uppe
standarden, framhåller Tomas Österman.
De högre priserna innebär att prisspannet för ett Ellagårdshus nu ligger på 4-6
miljoner. För ett år sedan låg de nära en halv
miljon lägre. Ett hus med oinredd vind har
sålts för 4,7 miljoner kronor, vilket också är
en toppnotering.
Samtidigt varnar Tomas Österman för
att husägaren drar för snabba slutsatser av
prisbilden eller grannens försäljning.
– Det är väldigt mycket som påverkar
denna variation på två miljoner kronor. Allt
från läge till yta och skick. Därför är det
viktigt att man tar in flera mäklare som får
göra sina bedömningar.
C-H Segerfeldt

Facebookgruppen växer
Nu har Ellagårdsgruppen på Facebook
vuxit och har över 300 medlemmar, när
detta skrivs drygt 330.
Gruppen fyller ett informationsbehov på
ett snabbt och enkelt sätt. Någon vill sälja
möbler eller barnkläder, andra behöver tips
om hantverkare och en tredje letar efter sin
bortsprungna hund eller katt.
Många vill också ha tips inför reparation
eller ombyggnad av husen. Ellagårdshusen
börjar bli gamla och kräver reparationer.
Då är det bra att kunna få tips om målare,
takläggare, vem som sätter in nya fönster på
mest ekonomiska sätt o.s.v.
Gruppen är öppen och det betyder att
även personer utanför området kan bli
medlemmar.

– Jag har inte medvetet valt att göra gruppen öppen, det blev nog mest så i starten,
förklarar Anna Hamilton, som startade
gruppen för några år sedan. Vi har medlemmar som bott i Ellagård och flera som har
barn och barnbarn här
och därmed intresse
för vårt område. Det
tycker jag är helt ok.
Att använda gruppen för reklam eller
politiska inlägg är inte
önskvärt och några
medlemmar har därför
stängts av.
– Det är väldigt posi-

tivt med aktiviteten på sidan och medlemsantalet talar ju för att den behövs, säger
Anna. Den har utvecklat sig långt över mina
förväntningar.

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Skärp er, hundägare!

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.

Stökigt i Cirkusparken från förmiddag till midnatt
Kära Ellagårdsbor!
Inför sommaren skulle vi som bor grannar
med Cirkusparken vilja uppmärksamma er
besökare, stora som små, på att parken ligger väldigt nära våra hus och att vi
upplever den som väldigt lyhörd och
störande ibland.
Som Ellagårdsbo vill även vi kunna vara

Föråldrad regel?

Jag hade satt nya paneler på min gavel som
vette mot grannen. När jag målade kom
någon förbi och påpekade att det var grannens uppgift. För så var det ”från början” i
Ellagård.
Min gavel skulle skötas av grannen?
Jag var ett frågetecken. Och skulle den
anvisningen följas skulle ju husägaren på
ena sidan av husraden bara få en gavel att
ta hand medan husägaren på andra sidan
hela tre gavlar…
Hur tänkte man egentligen ”på den tiden”? Tänkte man alls? Kan någon gammal
Ellagårdsbo förklara.
Jag vill faktiskt fortsätta att sköta mina
egna gavlar och välja min egen färg utan att
besvära grannen.
”K.K.”

Svar

Jag har också hört att det finns en sådan
tradition i Ellagård. Jag är oklar över
varför den har kommit till. Kanske för att

ute i våra trädgårdar om dagarna utan att
bli överröstade, men också få sova gott om
nätterna.
Den här årstiden har parken i princip
besökare från förmiddag till efter midnatt.
Vi skulle vara så tacksamma om ni som
vistas där tänker lite på ljudnivån, inte
minst på kvällar och nätter.
”Cirkusparkens grannar”

det är grannen som njuter av ”utsikten”
av grannfasaden och då kommit fram till
att man skall sköta den också för att få en
bättre utsikt.
Jag är däremot rätt tveksam till om det
är bra att grannen målar om din fasad. I
varje fall bör det inte ske utan information
i förväg.
Rent juridiskt så äger ju alla sin egen
byggnad inklusive alla fyra väggar och alla
har eget ansvar att sköta detta.
Vad händer om det blir fel? Vad sker om
den av grannen anlitade målerifirman gör
fel, använder fel färg och orsakar skador
på ditt hus?
Det kan leda till svåra tvister och osämja.
Därför är det bättre att var och en tar ansvar
för sitt eget hus.
Givetvis så kan man även ta hand om
grannens fasad som vetter mot den egna
tomten, men det bör ske i samråd mellan
grannar!
Fredrik Lagergren

Vi har allt till ditt hem!

Vi brukar gå en runda i elljusspåret (ovanför
Skiftesvägen) och passar då på att plocka
skräp. Undantagslöst kommer vi hem med
en sprängfylld påse, mest plast av olika slag.
Speciellt irriterande är mängden plastpåsar
med hundbajs som vi finner utefter spåret.
Senast hittade vi en veritabel hundbajstoalett med 18 påsar spridda över ett mindre
område strax bredvid spåret, nedanför den
stora backen. Och det var inte första gången.
Hur kan någon ha så dåligt omdöme att
de metodiskt plockar upp efter sin hund för
att sedan lägga plastpåsen i skogen, där den
blir liggande i flera hundra år?
Hundägare skärpning!
Det kanske inte vore fel om även en och
annan boende i Ella Park läste dessa rader
då nämnda hundtoalett ligger mycket nära
villabebyggelsen i Ella Park.
Charlotte och Gustaf von Hofsten

När din hund dör
När ett kärt husdjur dör uppstår många
gånger frågan: hur ska jag begrava min
hund, katt eller kanin? I Täby kyrkby
finns sedan 1912 en begravningsplats för
mindre husdjur, hundar, katter, kaniner
och liknande. Begravningsplatsen förfogar över ett område på cirka 4 000
kvadratmeter mark och ägs och förvaltas
av Föreningen Täby Djurbegravningsplats.
– Vi försöker hjälpa djurägare i en
situation som känns svår för de flesta,
säger Inger Eriksson, Föreningen Täby
Djurbegravningsplats.
Begravningsplatsen ska skötas av
föreningens medlemmar och hållas i ett
värdigt skick.
Vill du veta mer om begravningsplatsen och föreningen finns information på
www.tabydjurbegravningsplats.n.nu/

Öppet 8 – 22
alla dagar

Eller vad sägs om färg, tapet, golv, kakel,
mattor, badrumsmöbler och mycker mer?

Täby Färg & Tapet
TÄBY: Fogdev 4. Tel: 08-768 37 61.www.tabyfarg.se
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Bäst på grillen! Vi hängmörar kvalitetskött själva och har brett
sortiment av fisk och skaldjur i vår manuella disk.
Varmt välkommen!

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

Tillsammans kan vi göra motstånd
Grannsamverkan – är inte det själva inkarnationen av Ellagård? Gemensamma
aktiviteter och fester, men också att våga
be grannen om hjälp och själv vara beredd
att sträcka ut en hand vid behov.
Just det är väl vad alla ”gamla” ellagårdsbor framhåller när de ska beskriva
vårt område. Sammanhållningen, grannsämjan och att man kan hjälpas åt.
Samhället ser väldigt annorlunda ut idag
jämfört med när byalaget startade i slutet
av 50-talet. Idag finns få hemma i husen
under dagtid. I barnfamiljerna jobbar
båda föräldrarna heltid. Resor, fritidshus,
båtliv ger ett fulltecknat program för väldigt många och det blir ingen tid över att
fundera över vad grannen gör.
Det verkar bli allt svårare att påminna
om Ellagårdsandan – inte bara för alla
nyinflyttade familjer.
När jag skriver detta är jag väl medveten
om alla de som ändå arbetar enligt just
den ”andan”. Som ordnar Cirkusfestival,

Sista Ordet

vaktar Valborgsbrasan både före och efter
eldningen. Som ordnar höstpub och midsommarfirande och fungerar som remissinstans när kommunen hör av sig.
De som gör så att alla som vill kan vara
med – när det passar dem.
Men tiderna förändras och det är bara att
inse att hoten utifrån blivit större. Inbrotten ökar. Hos din granne. I kvarteret intill.
Kanske är det din tur nästa gång?
Under sportlovsveckan inträffade minst
fyra inbrott i området. Och statistiken för
för Täby hittills i år är skrämmande.
På annan plats i tidningen beskrivs Grannsamverkan mot brott.
Alla vill vi skydda oss mot intrång i vårt
hem. Men det är bara tillsammans som vi
på allvar kan jobba för att minska riskerna.
Polisen ställer inte upp i Grannsamverkan
mot brott om inte vi själva ställer upp.
En gång fanns det rotefogdar i Ellagård.
De märks inte så mycket längre. Nu har de
chansen att stiga fram. Att bli den kontakt-

person som polisen kräver för att aktiviteten Grannsamverkan mot brott ska kunna
köras igång.
Låt oss hoppas att
du som redan är rotefogde ställer upp.
Och låt oss hoppas att
många av dem som är
nyinflyttade och inte
bryr sig ett dugg om ellagårdsandan ändå vill
skydda både sitt eget
och grannens hus och
därför gärna ställer
upp. Eller du som inte haft tid att engagera
dig tidigare. Nu behövs alla krafter.
Byalaget kan inte fixa allt. Medlemmarna där kan inte ta på sig ännu fler uppgifter
utan att känna att vi ute i kvarteren också
är med. Ställer upp som kontaktpersoner.
Vi gör det ju trots allt allra mest för vår
egen skull.
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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MIDSOMMAR
I
ELLAGÅRD

Kom och fira midsommarafton med byalaget!
Alla är välkomna med blommor och grönt för att klä
midsommarstången kl. 13.00.
När stången är rest blir det danslekar och därefter tävlingar
för barnen.
Medtag gärna picnic-korgen och slå er ned i gröngräset
tillsammans med era grannar.

VÄLKOMNA!

Nya rutiner för betalning
av medlemsavgiften
Medlemsavgiften i Ellagårds byalag för
2014 är oförändrat 200 kr per hushåll. Ett
inbetalningskort förtryckt med avsändaruppgift är ibladat i denna tidning.
Betalar du via internet så glöm inte att ange
din gatuadress. Eftersom det i en del fall
finns personer med olika efternamn på en
gatuadress utgör adressen medlems-id hos
Byalaget. Betala senast den 30 juni.
Via www.ellgard.nu kan man på startsidan klicka på medlemsmatrikel. Med användarnamnet ella och lösenordet esnygg får
man fram 2013 års matrikel som redovisar

medlemshushållets adress och efternamn
sorterat efter adress eller efternamn.
Styrelsen har ambitionen att även redovisa förnamn på de som bor i hushållet och
en e-postadress som nästa år kan ta emot
e-inbetalningskort från Byalaget. En rad
skulle således komma att innehålla följande
uppgifter
– Gatuadress till medlemshushållet
– Efternamn, i förekommande fall fler
– Förnamn på alla i hushållet, vuxna först
– E-postadress
Telefonnummer har en tendens att ändras

och det kan finnas många i hushållet varför
vi inte har ambition att redovisa dessa utan
i stället hänvisa till söktjänster på internet.
För att matrikeln skall bli aktuell ber vi dig
att komplettera bifogade inbetalningskort
med de uppgifter som saknas.
Om du redan betalt eller betalar via internet ber vi dig i stället senast den 30 juni
skicka ett mejl med matrikeluppgifterna till
lars.v.r.hansen@telia.com som är styrelsens
matrikelnörd. Om du inte vill att vi visar någon/några av uppgifterna ovan på byalagets
hemsida så sätt dem inom parentes.
I augusti byter vi hemsidans matrikeluppgifter till de aktuella vi fått. Skulle vi inte fått
in några uppgifter använder vi de uppgifter
som redovisas på inbetalningskortet.
Lars Hansen

