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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. 
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200 kr/familj. Plusgiro 41 28 42–7.
 

Vilken sommar vi haft! Sommaren 2014 
kommer att gå till historien som fantastisk. 
En sådan där sommar man hade när man 
gick i skolan. Den var oändligt lång, solen 
sken hela tiden och det var riktigt varmt. Sol 
och bad och grillkvällar med rosé mest hela 
tiden. Verkligen en underbar tid som nu 
närmar sig sitt slut för den här gången. 

Vi får istället se fram emot en lång varm 
höst med svamputflykter i skogarna och ett 
gradvis kallare väder. Förhoppningsvis utan 
alltför mycket regn.

I byalaget planerar vi flera aktiviteter un-
der hösten. Först och främst Cirkusfestivalen 
som kommer att äga rum i cirkusparken i 
september (mer info på annan plats i tid-
ningen). Cirkusfestivalen är en aktivitet för 
barnen som vi skapade på initiativ av Anna 
Hamilton för några år sedan. 

Tidigare fanns en annan höstaktivitet 
för barnen som ägde rum runt Ellavallen. 
Vi tänkte att det var bättre att utnyttja den 
nya fina lekplatsen Cirkusparken och göra 
om det lite till ett cirkustema. 

Om du har lust att hjälpa till en stund 
så får du gärna söka kontakt med Anna 
Hamilton – enklast via vår Facebooksida. 
Vi behöver fler som hjälper till med våra 
aktiviteter. 

Vi har alla hektiska liv med många akti-
viteter, men det är ingen större uppoffring 
att ge lite av sin tid för att göra Ellagård 
lite bättre.

Nästa större evenemang kommer lite se-
nare under hösten i form av en höstpub. Vi 
planerar att hålla den på Emilios restaurang 

Häng med oss i höst
på Enhagsvägen. Tanken är att du som bya-
lagsmedlem skall komma dit, träffa några 
grannar, ta en öl eller en bit mat och kanske 
få något tips på bra hantverkare, träffa nå-
gon som har byggt om på det sätt som du 
hade tänkt eller bara för att träffa grannar. 

Vi kommer också att presentera en idé till 
Grannsamverkan mot brott.

Jag har fått några förfrågningar kring 
hur man gör för att låna porslin, bord och 
stolar mm till privata fester. Det är enkelt! 
Gå in på hemsidan 
och klicka på län-
ken för detta. Då 
kommer du till en 
bokningskalender 
där du kan se om 
det är ledigt den 
dagen som du vill 
låna. För att själv 
kunna lägga in en 
bokning så måste 
du ha ett lösenord 
som du får från 
oss. 

Mejla bordochstolar@ellagard.nu så får 
du lösenordet. Sedan kan du lägga in din 
bokning i kalendern. När det är dags att 
hämta sakerna du bokat så måste du låna 
en nyckel. Mejla till samma adress så får 
du veta vem av oss i styrelsen som du skall 
hämta nyckeln hos.

Ha en riktigt skön höst!
Fredrik Lagergren, 

ordförande i Ellagårds byalag
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Med gruppupphandling kan vi förhandla priser

• renovering
• servicearbeten
• markavvattning
• effektivisering av värmesystem

• avloppsanläggningar
• nybyggnation
• värmepumpar

– ett rent och snyggt rörarbete

Hjort vvs AB • Reprovägen 12 • 183 77 TÄBY
08 - 684 09 400 • www.hjortvvs.se

Våra hus har börjat passera 50-årsåldern 
och kräver mer underhåll. Många utför 
detta själva medan andra köper tjänster 
från hantverkare.  De som köper tjänster 
saknar ibland erfarenhet av detta och det 
kan uppstå tvister om pris, kvalitet och 
tidsåtgång för den köpta tjänsten.

Om ett antal husägare går ihop om att köpa 
en underhållstjänst kan man lägga ner mer 
energi på att handla upp tjänsten. 

Arbetet och kontraktsvillkoren blir 
bättre specificerade och priset per hus blir 
lägre. Arbetstiden blir ofta kortare men det 
krävs viss framförhållning för att göra en 
gruppupphandling.

I södra Ellagård genomförde underteck-
nad och min granne Waldemar Appel  2012 
en gruppupphandling av takomläggning. 
Upphandlingen genomfördes i januari-
februari, gruppkontrakt skrevs i mars och 
arbetena genomfördes maj till september 
under den tid husägaren valt,  max en vecka 
per hus. 

Vi fick ett bra pris för alternativ av arbeten 
med rabatt om fler anslöt sig till upphand-
lingen. Arbetena utfördes enligt kontraktet 
vad gäller pris kvalitet och tidsåtgång för 
de cirka 20 husägarna som anslöt sig till 
gruppupphandlingen. 

IndIvIduella kontrakt

Individuella kontrakt tecknades mellan 
husägaren och entreprenören där det specifi-
cerades vilka av de offererade alter nativen 
husägaren valt. De som endast valde ny 
underlagspapp och läkt samt återanvänd-
ning av befintliga tegelpannor betalade ca 
33 500 kr inkl moms efter grupprabatt och 
RUT-avdrag. 

Byalagets styrelse tror att denna upphand-
lingsmodell skulle kunna användas för arbe-
ten som kan bli aktuella för flera hus och som 
kan utföras om 6-12 månader.  Det skulle 
kunna gälla takomläggning, fasadmålning, 
fönsterrenovering, byte av garageportar, 
installation av värmepumpar mm. 

För att en gruppupphandling skall bli av 
krävs intresse från ett antal husägare i El-
lagård och att någon/några kan hålla i de 
olika projekten mot någon form av arvode 
från dem som deltar.  

För mer individuella arbeten som inte läm-
par sig för gruppupphandling kan husägare 
ha nytta av en byggledare som är behjälplig 
med att specificera, handla upp och kontrol-
lera utförandet.

Hör av dig till undertecknad om du är 
intresserad och tala om vad du vill ha gjort 
och om du kan hålla i något delprojekt eller 
vara byggledare.

Lars Hansen
Arrendevägen 5, 

tel 758 02 15
lars.v.r.hansen@telia.com

Nu kan du ladda 
ner en app för 
att lättare kunna 
skicka felan-
mälan till Täby 
kommun.

Har du upptäckt 
klotter eller trasig 
belysning? Nu kan 
du direkt på plats 
anmäla om något 
behöver åtgärdas 
på kommunens ga-
tor, parker eller 
skogar. 

Du gör det enkelt med Täby kommuns nya 
felanmälan-app.

Appen finns tillgänglig för plattformarna 
Android och Iphone och kan laddas ner kost-
nadsfritt från App Store och Google Play när 
du söker på ”Felanmälan Täby kommun”, 
www.taby.se

Enkelt felanmäla 
med ny app

FOTNOT. För 
att ladda ner en 
app (applikation) 
måste du har 
en smartphone, 
android eller 
iphone.
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Täby kommun har tagit fram en broschyr 
till hjälp för dig som vill öka säkerheten 
för dina barn. Och alla andra också.

– Vi litar på att människor förstår att det 
har med deras egen och barnens säkerhet att 
göra. Därför vill vi varken ha pekpinnar 
eller sanktioner.

Det säger Birgitta Eiderfeldt, ansvarig på 
kommunen för bland annat fastighetsägar-
nas skötsel av häckar, träd och buskar. Kom-
munen har gjort en broschyr (se illustration) 
som tydligt visar hur fastighetsägaren med 
enkla åtgärder kan bidra till att undvika 
olyckor.

Exemplen på farliga platser i Ellagård är 
hur många som helst och nästan dagligen 
sker incidenter som hittills stannat vid in-
bromsningar och girar. I de fall som kommit 
till Ellagårdsbladets kännedom handlar det 
i första hand om barn som springer ut från 
sin egen tomt från garageutfart.

Ellagårdsbladet har besökt några av de 
fastigheter som uppmärksammats på det här 
sättet och kan bara konstatera att sikten är 
noll och överraskningen för bilister total.

Det är tre kategorier som har möjlighet att 
påverka säkerheten i vårt område:

1. Du som har utfart mot gata. Alltså 
alla boende i Ellagård. För att ge bilisterna 
en chans att se barnen bör häckarna inte 
vare högre än 80 centimeter 2,5 meter in 
på utfarten.

2. Du som har hörntomt vid gata eller 
cykelväg. Här tvingas Ellagårdsbladets skri-
bent med skammens rodnad konstatera att 
det måste bli hårdare klippning av häcken. 
Ner till 80 centimeter även här.

3. Du som har tomt intill gata. Alltså alla 
i Ellagård. Här måste man se till att både 
gångtrafikanter och cyklister har fri höjd.

I broschyren finns uppgift om att kommu-
nen kan klippa häcken på fastighetsägarens 
bekostnad, men den skrivningen vill man 
inte använda längre.

– Vi vill inte bli några hantverkare eller 
trädgårdsmästare. Människor förstår att det 
är farligt om häckarna blir för höga.

Kommunen uppmanar också via brev 
berörda fastighetsägare att göra något åt 
problemet.

Men så långt ska det väl inte behöva gå.
C-H Segerfeldt

Är det ditt barn som jag 
inte ser bakom häcken?

Här är några 
exempel på hur 
häckarna ska 
klippas för att 
förbättra sikten 
för trafikanter. 
Fler exempel 
finns i broschy-
ren, som finns i 
kommunalhuset.
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Damon Rasool efterträder Bill Samuelsson, 
som delat ut Ellagårdsbladet i hela åtta år. 

Damon ryckte in som vikarie för Bill redan 
i våras och har lovat att dela ut tidningen 
under hösten till att börja med.

Bill har flyttat till Västerås för att plugga 
och vi önskar honom lycka till i ekonomi-
studierna.

Nytt tidningsbud
för Ellagårdsbladet

Damon Rasool från västra Ellagård delar 
ut Ellagårdsbladet.

En ny medlemsmatrikel finns nu på Byala-
gets hemsida. Den innehåller uppgifter vi 
fått på inbetalningskorten och via e-post 
till undertecknad för de som betalat med-
lemsavgift fram till slutet av augusti. Kom-
pletteringar och korrigeringar mottages 
tacksamt av undertecknad matrikelnörd.

Om du inte har tillgång till internet men vill 
ha en utskrift av matrikeln kan underteck-
nad ordna en dylik, kontaktuppgifter nedan. 

Finns du inte med i matrikeln beror det 
sannolikt på att du ännu inte betalt din 

Ny matrikel på hemsidan 
för alla medlemmar i byalaget

Gata Hus Medlemmar 2014

antal antal %

allmogevägen 51 36 71

arrendevägen 70 44 63

burschstigen 13 4 31

dalvägen 37 20 54

drivhusgränd 5 4 80

Ellagårdsvägen 17 2 12

Hagvägen 22 8 36

klubbvägen 4 0 0

klövjevägen 48 28 58

ladugårdsvä-
gen 43 28 65

lievägen 29 17 59

lövängsvägen 61 28 46

Polovägen 37 20 54

Puckvägen 12 1 8

Rigavägen 12 2 17

skiftesvägen 125 72 58

spadvägen 4 2 50

stallvägen 19 12 63

Tegvägen 21 10 48

Åvalundsvägen 30 5 17

Åvavägen 6 3 50

summa 666 346 52

medlemsavgift för 2014. Gör det till Byala-
gets plusgirokonto nr 41 28 42-7 och ange 
gatuadress och namn på dem som bor där 
och gärna en e-postadress.

22 augusti hade 346 hushåll betalt med-
lemsavgift för 2014, förra året hade vi 379 
medlemmar. Vi hoppas fler går med i Byala-
get den närmaste månaden. Medlemmarna 
22 augusti fördelade sig sålunda:

Lars Hansen
Arrendevägen 5,

tel 758 02 15
lars.v.r.hansen@telia.com

Siffror om oss som bor i Ella
Vi som bor i Ella är något äldre men också 
något yngre än de som bor i flera andra 
delar av kommunen. I Ella var vi nästan 
5.000 personer vid årsskiftet 2013/2014. 19 
procent var 65 eller äldre, vilket är det-
samma som genomsnittet i hela kommunen.

 I till exempel Näsby Park och Täby Cen-
trumområdet är andelen betydligt högre. 
Däremot var andelen barn upp till 18 år 
högre i Ella än kommungenomsnittet, 29 
procent mot 24. 

Slutsatsen att det i vårt område finns 
många barnfamiljer är uppenbar. Att an-
delen äldre är så hög som nästan var femte 
tolkar jag som att vi äldre trivs här,  men 
också att vi inte har råd att flytta. 

Andelen personer i arbetsför ålder är 
något lägre än kommungenomsnittet och 
detsamma gäller 19-24-åringarna. De senare 
har ju inte kommit upp i köpa-hus-åldern 
ännu. Dessvärre har de även svårt att hitta 
ett ekonomiskt rimligt boende i kommunen.

Den som vill kan gå in på kommunens 
hemsida och söka på statistik och få mer 
siffror.

Leif Söderström
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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

”Du ska klara av en ränta på sju procent. 
Tyvärr kan vi inte bevilja dig lån under 
nuvarande förutsättningar”.

Det blev bankens förhandsbesked till en 
spekulant på ett Ellagårdshus. Bankerna har 
uppenbarligen en annan inställning än den 
genomsnittlige köparen som vet att pengar 
egentligen inte kostar särskilt mycket då 
både räntor och inflation är låga.

För många känns dessa relativt nya krav 
från bankerna rent av orealistiska.

– En anledning till detta kan vara den 
osäkerhet som råder på bostadsmarknaden 
så här före valet, säger Ellagårdsbladets 
fastighetsexpert Tomas Österman, Jägholm 
Norrortsmäklarna.

– Alla partier talar om att det behövs en 
dämpning av den nu alltmer överhettade 
bostadsmarknaden och bankens reaktion 
är kanske därför inte så konstig, funderar 
Tomas Österman. 

– Men ändå är det osäkerheten som är det 
dominerande. Det är många spekulationer 
kring vad som ska hända efter valet. 

I skrivande stund finns heller inga klara 
besked om hur varje parti vill dämpa pris-
utvecklingen. Däremot har oppositionen 
på olika sätt talat om att fastighetsskatten 
bör återinföras och att fastighetsavgiften 
anpassas till vad som nu sker på bostads-
marknaden.

Även ränteavdraget är i fokus för diskus-
sionerna, men inte heller här finns några 
klara besked.

– Klart är att priserna inte kan tillåtas rusa 
vidare på det här sättet, men det vet alla. Nu 
behöver alla också veta vad som ska göras. 
Marknaden behöver stabilitet, menar Tomas 
Österman, som har hand om försäljningen 
av ett Ellagårdshus i originalskick, som väl 
illustrerar vad som händer med prisutveck-
lingen i Ellagård.

Huset som har inredd vind, men inga 

förändringar eller större renoveringar har 
gjorts sedan mitten av 60-talet.

– Och intresset är enormt. Spekulanterna 
bortser från, och tycker till och med att det 
är bra, att det finns ett stort renoveringsbe-
hov. Idag ligger priset snarare över än under 
fyra miljoner kronor.

Och eftersom detta är den enda fastig-
heten som är till salu just nu, är det kanske 
inte heller så konstigt att det finns 18 seriösa 
spekulanter.

Rent allmänt är också utbudet av Ella-
gårdshus dåligt, vilket i sin tur driver upp 
priserna. Det säljs 30-35 fastigheter om 
året, en omsättning på knappt sju procent. 
Det faktum att var femte ägare tillhör ål-
dersgruppen äldre, bidrar också till det låga 
utbudet (se även artikel i nr 2/14).

Ett förhållande som gynnar säljaren på 
kort sikt.

C-H Segerfeldt

Räkna med att 
bankens krav hårdnar

Facebookgruppen växer
intresset för Ellagårdsgruppen på Facebook 
bara växer. I dagsläget (3/9) är antalet med-
lemmar 410. 

Bygg- och renoveringstips, trafikproblem 
och försäljning av barnprylar hör till de 
mest frekventa inslagen, men i stort sett kan 
allt med Ellagårdsanknytning diskuteras på 
detta populära forum.
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Sista Ordet

Det var med viss bävan vi lämnade huset 
i juni för sommarseglingen. Var det nu 
ansvarsfullt att vara borta i två månader? 
Trots alla förberedelser med autogiro, e-
faktura och dator i bagaget kändes det 
litet vanskligt.

Nu var det förstås inte räkningar och 
sånt vi egentligen tänkte på. Snarare 
risken för inbrott. Att följa närpolisen på 
Facebook är informativt, men ger också 
en skrämmande inblick i hur vanligt det 
är med inbrott i Täby. 

När sedan Ellagårdsgruppen på Face-
book rapporterade om märkliga saker 
kring våra hus kändes det onekligen litet 
oroligt.

Sonen, som bor i Skarpäng och alltså 
har lätt att ta sig till Ellagård, uppmana-
des att titta till huset. 

Strax kom ett SMS.

Att hålla koll även bortom
den egna tomtgränsen

– Känner du någon som har en grå Toyota? 
Det står en sån på er garageinfarten.

Ett ögonblick blev jag förvånad men insåg 
snabbt vad det handlade om. Grannarna 
hade parkerat sin bil utanför vårt hus för 
att markera att här fanns det folk hemma. 

Nästa gång sonen kom förbi såg han att 
det låg sopor i vår behållare. 

Samma sak här – våra fina grannar ”tit-
tade till” vårt hus med små men betydelse-
fulla insatser.

Att få gräsmattan klippt och pelargonerna 
på terrassen vattnade hade vi sörjt för så där 
var det inga problem.

Hur det gick?
Jo, vi klarade oss utan några trista in-

cidenter. Kom hem till ett hus som ingen 
brutit sig in i.

Och grannarna känner vi riktigt stor tack-
samhet till. Livet blir så mycket enklare med 

goda grannar. Att vi hjälper varandra. 
Tar egna initiativ. 
Vi hoppas kunna 
återgälda det.

Kanske är det det 
här Ellagårdsandan 
handlar om.

 Att hjälpa var-
andra, hålla koll på 
vad som sker runt 
våra hus. 

Köra litet fram 
och tillbaka på in-
farten när snön fallit när vi vet att gran-
narna är bortresta. 

Hålla ögonen öppna och kolla litet 
längre än till den egna tomtgränsen.

Eva Neveling

Nu börjar nattvandringen för en tryggare 
miljö för Täbys ungdomar. 

Varje fredag samlas föräldrar och vuxna 
klockan 21.00 på ungdomsgården Magic of 
Java i Täby Centrum (bakom restaurang 
Tegelbruket) eller fritidsgården Gribbygård, 
Linbastuvägen 1 i Gribbylund, för att natt-
vandra. Ingen föranmälan krävs.

Vid samlingen pratar man gemensamt 
igenom kvällen och blir tilldelad en röd 
nattvandringsjacka innan man beger sig ut. 

Som nattvandrare går du aldrig ensam. 
Man är alltid minst två vuxna. 

Du nattvandrar så länge du vill, kan och 
orkar.

Genom att nattvandra skapar du en trygg-
het för ungdomar som vistas ute. Nattvand-
rarna finns där ungdomarna finns. 

Att nattvandra är också ett sätt att lära 
sig om hur och var våra ungdomar rör sig i 
kommunen. 

(Källla www.taby.se)

Nu börjar 
nattvandringenVi har allt till ditt hem!

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

TÄBY: Fogdev 4. Tel: 08-768 37 61.www.tabyfarg.se

Täby Färg & Tapet

Öppet 8 – 22
alla dagar

Lammtider! Lamm Helt 79:-/halvt 89:-
Vi styckar efter dina önskemål och paketerar.

Välkommen att beställa/Christer & Catharina med personal



Vid regnväder ställer vi in!


