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I mörkret syns du inte utan reflexer
Det är mörkt nu! Höstmörkret har
lagt sig som en våt filt över Ellagård
och Täby. Regn, fukt och kyla håller
oss inomhus i värmen istället. Julförberedelserna börjar snart.
Låt oss lysa upp höstmörkret med
riktigt många ljusslingor i trädgårdarna. Kanske kan första och andra
advent bli riktiga ljusfester, då vi
hänger upp och tänder i våra trädgårdar och sprider ljus kring husen och på
gatorna.
När man är ute iklädd mörka kläder
så syns man nästan inte alls. Se till att
ta på er reflexer!! Det är en enkel, billig och nästan självklar livförsäkring.
När ni tar bilen, ta det försiktigt nu
när det är så mörkt. Det är många som
rör sig till och från jobb och skola i
Ellagård.
I mörkret kommer också tjuvarna!
Det har ju tyvärr varit en hel del inbrott under året i Täby och i Ellagård.
Vi arrangerade en höstpub hos
Emilios torsdagen den 13 november
då vi tog tag i det här med grannsamverkan. (Mer om det på annat ställe i
tidningen).
Jag vill uppmuntra alla att hjälpas
åt med att hålla tjuvarna borta från
Ellagård. Nästa gång är det du som
avbryter ett inbrott i grannens hus
genom att fråga de där som ser ut som
hantverkare om vad de gör, heja på
den där personen som du inte känner
igen, eller bara genom att du ställer

din bil på grannarnas uppfart när de
är bortresta.
Jag vill också passa på att påminna
om den app som beskrevs i förra
numret av Ellagårdsbladet.
Ja, en app till
mobiltelefonen!
Appen heter
Felanmälan
Täby kommun
och finns att
ladda ner på
sedvanliga ställen. (Läs mer
på kommunens
hemsida!)
En tidig morgon upptäckte
vi att gatlamporna släckts innan solen
gått upp. Det var becksvart på gatorna
just när folk börjar röra på sig.
Genom att skriva in ett kort meddelande i appen så fick kommunen
reda på det och bara efter några dagar
så lyste gatubelysningen någon timme
längre.
Med hjälp av appen så kan du skicka
ett meddelande till kommunen direkt
när du ser något som bör åtgärdas –
istället för att vänta tills du kommit
hem, satt dig framför en dator – och
förmodligen glömt vad det var.
Nu ser jag fram mot en riktig julmånad och en god jul och ett gott nytt år.
Vi hörs på det nya året!
Fredrik Lagergren,
ordförande i byalaget

Öppet 8 – 22
alla dagar

Hemsida
www.ellagard.nu
Facebook
www.facebook.com, gruppen Ellagårds
byalag (för medlemmar i FB)
Medlemsavgift
200 kr/familj. Plusgiro 41 28 42–7.
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Hos oss hittar du allt du behöver för en lyckad jul. Nötfärs från Hälsingestintan, julskinka och prinskorv från Roslagsbonden. Sill, färsk lax, nykokt hummer och mycket
annat gott till högsta kvalitet. Lördag 13/12 kl.11-16 bjuder vi på julbord.
Välkomna önskar Christer & Catharina med personal!

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

Nu drar vi igång Grannsamverkan mot brott
Byalagets höstmöte genomfördes med
temat Grannsamverkan mot brott under
ledning av Fredrik Lagergren på Emilios
restaurang den 14 november och ca 50
Ellagårdsbor deltog.
Stig-Ove Edholm, polisens kontaktperson
för Grannsamverkan inom Roslagens
polismästardistrikt, informerade om
brottsutvecklingen i norrort. Villainbrotten ökar, lägenhetsinbrotten minskar.
Polisen uppmuntrar till Grannsamverkan
som har en brottsreducerande effekt och
informerar företrädare för grannsamverkansgrupper om den lokala brottsutvecklingen och tipsar om praktiska förebyggande åtgärder via epostutskick och informationsmöten.
Samverka bästa sättet
– Grannsamverkan och åtgärder i den egna
bostaden är bästa sätten att stoppa tjuvarna, sa Stig-Ove Edholm, som hoppades
på stor uppslutning från Ellagård, som
tyvärr blivit ett utsatt område.
I Täby görs också andra insatser för att
minska inbrottet. Bland annat har ”Trygg
i Täby” tillsammans med Täbybor och
Toyota startat en grannsamverkansbil.
Målet är att bilen ska vara synlig framför
allt inom brottsutsatta områden. Idag är

Stina Netz, till höger, och Christina Fridlizius drog i gång grannsamverkansarbetet på Laudgårdsvägen i somras. (Foto Eva Neveling)
ett 50-tal personer aktiva förare och långsamt har man kunnat utsträcka körtiden
att omfatta även kvällar och nätter.
Stina Netz och Christina Fridlizius drog
igång en Grannsamverkansgrupp i somras
för Ladugårdsvägen. De vidarebefordrar

Ellagårds byalag
Rotar och fogdar
Rote Kvarter
nr (Gata)
1
2 och 25
2 och 25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17,1
17,2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tråget, Bingen
2 Spiltan, Krubban, 1/2 Båset, 1/2 Stallet
25 Kätten, 1/2 Båset, 1/2 Stallet
Lidret, Ladugården
Ladan, Logen, Höskullen
Kärran, Trillan
Karossen, Skrindan
Droskan, Landån
Tjugan, Räfsan
Grepen, Spaden , 1/2 Skyffeln
Plogen, Årdret
Harven, Välten
Smörkärnan, Ystkaret
Braxen, Kardan
Braxen, Kardan
Slagan, Märten
Inägan, Grädan
Hagen, Lövängen
Vallen, 1/2 Backstugan
(Burschstigen)
Vändtegen, Trädan
Tegen, Tiltan
Vreten, Täppan
Åkern
Halmstacken, Hässjan
Bonden, Drängen, 1/2 Odalmannen
Pigan, Arrendatorn, 1/2 Odalmannen
Kätten, 1/2 Båset, 1/2 Stallet
(Hagvägen), 1/2 Backstugan
Kryddgården, Loftboden
Hackan, 1/2 Skyffeln
Skäktan, Gäddan

Rotefogdar
Namn

Adress

Gustaf von Hofsten
Johan Taube
Stina Netz
Stina Netz
Björn Kjellman
Helena Imhäuser

Stallvägen 3
Skiftesvägen 125
Ladugårdsvägen 46
Ladugårdsvägen 46
Klövjevägen 2
Klövjevägen 25

Sigrun Malm
Sigrun Malm
C-H Segerfeldt
Lars Tiberg

Lievägen 21
Lievägen 21
Skiftesvägen 121
Skiftesvägen 99

Johan Högberg
Reidun Nyborg
Bengt Granath

Rigavägen 7A
Skiftesvägen 33
Skiftesvägen 14

Staffan Olsson
John Asplund

Lövängsvägen 25
Lövängsvägen 35

Bengt Persson
Björn Hultman

Arrendevägen 24
Arrendevägen 59

Bodil Rydegran

Arrendevägen 53

Ann-Louise Rundin
se Rote 2 ovan

Allmogevägen 4

Anna Bodlund
Birgit Hallerfors
Bengt Åkerström

Arrendevägen 8
Skiftesvägen 69
Skiftesvägen 26

polisens information till alla boende på
Ladugårdsvägen och fyra hus på Ellagårdsvägen (Rote 3 och 4).
De har även tagit initiativ till att de
boende kan märka stöldbegärliga varor
genom att pensla på en ”DNA”-vätska
med vars hjälp polisen kan spåra ägaren
till stöldgodset. Genom en gemensam
upphandling av vätskan minskade kostnaderna väsentligt. De har även satt upp
färska Grannsamverkansskyltar inom sitt
område.
Fler rotefogdar behövs
Under den följande diskussionen var
många positiva till att bilda grannsamverkansgrupper utgående från Ellagårds roteindelning och omfattande alla som bor
i Ellagård. En rotefogde blir kontaktperson med polisen och sprider deras information inom sin rote. Rotefogden kan även
ta initiativ till andra brottsförebyggande
åtgärder och annat av gemensamt intresse.
Anna Hedberg, Byalagets styrelses
samordnare av grannsamverkansfrågor,
kommer att ta kontakt med rotefogdarna.
Under kvällen anmälde sig ett tiotal personer som rotefogdar och i tabellen intill
redovisas dessa och även de som tidigare
varit fogdar, men som inte deltog i mötet.
Av tabellen framgår även vilka rotar
som saknar fogdar. Bor du inom en sådan
rote och vill bidra till brottsförebyggandet
(i första hand vidarebefordra polisens mejlinformation) så anmäl dig som rotefogde
till Anna Hedberg, ledamot3@ellagard.nu

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Klistra fast fönstren
annars bär tjuven
bort dem
Inbrottstjuvarna har hittat en ny väg in i villorna, berättar Täby
närpolis i sitt nyhetsbrev till alla områden som har grannsamverkan.
Att snabbt ta sig in och ur huset är avgörande för vilka hus tjuven
väljer. Snabbheten kan även avgöra om man väljer att strunta i att
huset är utrustat med larm. I genomsnitt är tjuven endast inne 3-4
minuter.
I takt med att Ellagårdshusen renoveras har nya möjligheter
öppnat sig för tjuvarna. Många husägare väljer att byta endast
rutorna (fönsterglasen) och dessa kommer då färdigmonterade från
fabriken i en kassett. Denna sätts sedan in i den gamla ramen och
fixeras med fyra lister.
– Allt tjuven behöver är en 30 cm skruvmejsel. Då är han inne
på mindre än en minut, säger närpolis Stig-Ove Edholm som är
ansvarig för Grannsamverkan inom Roslagens polisdistrikt.
Genom att hela kassetten plockas ut undviker tjuven också
oväsen och buller. Han riskerar inte heller att skada sig genom
att slå in rutor.
– Vi säkrar kassetterna med att lägga en silikonsträng på insidan.
Därmed klistrar vi fast fönstret som då inte låter sig lyftas ut ens
med sugproppar.
Det säger Kenny Lundegård på företaget IWA 21 som specialiserat sig på att byta rutorna i fönstren i stället för hela fönster.
– Tyvärr är det ändå många som väljer bort silikonet då det
påverkas av solen och gulnar med åren, säger Kenny, som ändå Kenny Lundegård från företaget IWA 21 klistrar fast fönstrekommenderar fastklistringen.
ren med silikon, vilket gör dem mycket svåra att plocka ur
C-H Segerfeldt ramen. (Foto Eva Neveling)

Välkommen till
(Veteran)Tennis
Ellagårds tennisklubb håller hus i den nya
fina tennishallen med tre banor och på
sommaren även på två utomhusbanor. De
finns plats för fler spelare i alla åldrar, för
mer info www.etk-tennis.se

Vi har allt till ditt hem!
Eller vad sägs om färg, tapet, golv, kakel,
mattor, badrumsmöbler och mycker mer?

Själv spelar jag med Veteranerna tisdagar
och torsdagar mellan 08 och 11 på en, två
eller tre banor. Vi kommer när vi kan och

spelar med skiftande förmåga så länge vi
har lust, oftast dubbel, ingen förhandsanmälan. Årsavgiften är 200 kr, spelavgiften
50 kr/gång - max 700 kr/termin. Vi har
plats för fler och behöver föryngra oss,
jag är 73 och en av de yngsta. Hör av dig
till undertecknad eller ring 758 0215 om
du vill pröva på.
Lars Hansen
lars.v.r.hansen@telia.com
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Täby Färg & Tapet
TÄBY: Fogdev 4. Tel: 08-768 37 61.www.tabyfarg.se
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Nu har
6,5-miljonersgränsen
passerats
– Jag är förvånad. Egentligen har ingenting hänt som skulle påverka priserna,
men ändå ligger ökningen på mellan
600 000 och 700 000 på bara några
månader.
Ellagårdsbladets fastighetsexpert Tomas
Österman, Jägholm Norrortsmäklarna
säger sig aldrig någonsin ha upplevt en
sådan snabb prisökning under sina 20 år
som fastighetsmäklare.
– Vi får allt fler bud som överstiger
utgångspriset med till och med en miljon
kronor.
Och då är det ändå inte självklart att
ägarna tar budet och därmed slipper styling och visningar.
– Allt fler satsar på att priset ska upp
ytterligare, säger Tomas Österman.
Fullt på visningarna
Det är fullt på visningarna och enligt
Tomas Österman spelar en väl avvägd och
känslig styling en viktig roll.
– Om spekulanterna undrar om huset
är stajlat eller inte så är det också bra
gjort, säger Tomas som ger flera exempel
på fastigheter i hela Täbyområdet, där
priserna stig med omkring 15-20 procent
från utgångspris till avslut.
Nya amorteringskrav påverkar inte
– Den senaste diskussionen om krav på
amortering verkar inte ha haft någon effekt alls. Prisutvecklingen tycks ha sin egen
inre motor och är svår att hejda.
De hus som sålts i Ellagård till priser
över 6,5 miljoner är samtliga nyrenoverade, väl underhållna, tillbyggda och på
omkring 190 kvadratmeter.
Byggåret verkar inte ha någon avgörande betydelse för prisutvecklingen, utan
mer det skick huset är i.
Augusti och januari är statistiskt sett de
två bästa försäljningsmånaderna.
– Så om du har någon tanke om att sälja
din fastighet så är det verkligen bra läge
nu, säger Tomas Österman.
C-H Segerfeldt

Välbesökt
familjefestival
Cirkusfestivalen har blivit höstens stora
familjefest i Ellagård. Festligheterna
ägde även i år rum i Cirkusparken, den
fina lekparken i södra Ellagård som
invigdes för två år sedan.
I år bjöds barnen på framträdande av
clownen Ante och fick sen göra en tipsrunda med kluriga frågor. Stort tack till
Anna, Sonja och Michaela Lindell som
blåste upp 150 heliumballonger till alla
barnen.
Många besökare passade på att köpa
korv och fika från fjärdeklassarna i Ellagårdsskolan som under dagen fick ihop en
bra slant till sin klassresa. Fjärdeklassarna
tackar för detta.
Ny festgeneral sökes
Efter att ha varit festivalgeneral ett antal
år nu så tänkte jag lämna över ”generalshatten” till ny förmåga så att vi kan hålla

Gruppupphandling
En lyckosam gruppupphandling av takomläggning 2012 i södra Ellagård
har gjorts. Styrelsen bedömer att denna upphandlingsform kan ge bra jobb
till rimliga priser även för
andra typer av arbeten.
Det har kommit intresseanmälningar gällande
bland annat takomläggning, fönsterbyte, fasadmålning, garageportbyte
och värmepumpsinstallation. Det behövs dock
fler (icke bindande) intresseanmälningar för att dra
igång en gruppupphandling.
När sedan upphandlingen är genomförd kommer
förmodligen fler att hänga
på. Hör av dig till undertecknad eller ring 758
0215 om du har intresse av
att få ett gruppupphandlingslämpat arbete utfört.
Lars Hansen
lars.v.r.hansen

Clownen Ante underhåller glada barn.
(Foto Staffan Eriksson)
liv i denna uppskattade tradition. Har du
nya kreativa idéer? Kontakta gärna styrelsen för mer information om uppdraget.
Anna Hamilton

– 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

@telia.com
Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu

5

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.

Nu är jag riktigt rädd!
Ja, jag är rädd för att hamna i samma situation som damen från Uppsala som
körde på ett barn för några veckor sedan.
Händelsen uppmärksammades i media
och jag blev tagen av hennes berättelse.
Hon var utan skuld till olyckan, men hon
beskrev väldigt väl dunsen, rädslan, känslan när hon insåg att hon kört på ett barn.
Och det är så lätt hänt. Jag blev påmind
om den händelsen, när jag körde till jobbet en vanlig vardag. Skiftesvägen är lång
och rak och i strålkastarna såg jag de tre
små cyklisterna i god tid. Trots att de alla
saknade reflexer. Då de effektivt spärrade
hela vägbanan tutade jag.
Enda resultatet var att killen på vänster
sidan vinglade till vänster men fortsatte.
Hans kompisar reagerade inte synbart.
Det blev en tutning till, men se det skulle
jag inte gjort. Så fort ungarna kom i skydd
på cykelvägen åkte fingrarna upp.
Nej, jag tror inte de lärt sig det hemma,

men den bakomliggande värderingen har
de med sig hemifrån: ”Du har lika stor
rätt att vara på gatan som bilarna och
dessutom kör de säkert alldeles för fort”.
Barnen har förstås samma rätt att befinna sig i trafiken som bilarna – men de
måste följa samma regler – trafikreglerna
alltså.
Att en cyklist inte kan skilja på höger
och vänster eller förstå att en tutning är en
uppmärksamhetssignal, gör dem odugliga
och rent av livsfarliga i trafiken.
Ellagård har ett gammalmodigt gatunät, men det innebär inte att man kan
göra som man vill eller att ansvaret endast
gäller bilisterna. Självklart har vi vuxna
större ansvar, men utan andra trafikanters
medverkan fungerar det inte.
Och så fort du är i trafiken – är du
trafikant. Att föräldrarna lärt barnen att
bilarna och bilförarna gör fel kommer inte
att hjälpa dem.
Bilist i Ellagård

Facebookgruppen
Ellagårdsgruppen på Facebook med
närmare 450 medlemmar kommer även
i fortsättningen att vara en offentlig
grupp.
– Vi diskuterade om den borde vara stängd
eftersom en öppen grupp innebär att vem
som helst kan se om någon är bortrest eller
så, säger Fredrik Lagergren. Men vi tvekar
eftersom vi inte kan ångra längre fram om
gruppen nu görs privat. Vi riskerar på det
sättet att tappa kontakten med folk.
Annat som har diskuterats är vilka som
ska få vara med i gruppen.
– Att ha alltför strikta regler tror jag inte
är bra. Vi bör vara inkluderande och låta
dem som vill vara med. Någon anslutning
till Ellagård bör man väl ha, men det är
svårt att kontrollera det.
Gruppen ska även i fortsättningen bara
vara tillgänglig för privatpersoner, inte för
företag och organisationer. Sidan ska ha en
lokal prägel och handla om oss i Ellagård.
– Man måste inte vara betalande medlem i byalaget för att vara med på FB-sidan, men vi uppmuntrar förstås alla att bli
medlemmar, avslutar Fredrik Lagergren.

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
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Förändrad sophantering Uppdaterad
Till våren blir det förändringar i kommunens sophantering. Matavfallet ska
i fortsättningen sorteras i separata kärl
med start den 1 april.
Hittills är det endast några få områden
inom kommunen som har haft den möjligheten.
– Anledningen till att vi endast har
startat i ett litet område är att vi ville ha
ett testområde, men också för att vi var
tvungna att göra en ny upphandling när
det gäller hela kommunen. Det är nu gjort
och 1 april 2015 börjar ett nytt avtal med
Ragn-Sells. Hela kommunen erbjuds att
sortera ut matavfall, säger Caroline Ählström, projektledare.
I vinter kommer information att skickas
med post till alla hushåll. Därefter kan de
som vill vara med från start anmäla sig
till projektet.
Anslutningen till att sortera sitt matavfall kommer att vara frivilligt.
– Ja, utsorteringen av matavfall är frivillig, säger Caroline Ählström. Det är dels
ett politiskt beslut, valfrihet anses viktig,
dels visar erfarenhet från många kommuner att det ofta blir ett bättre resultat
om de som sorterar är motiverade. När

matavfallet kommer till behandlingsanläggningen är det viktigt att det är så rent
som möjligt. Det kan vara större risk att
plast, metall m.m. finns blandat med matavfallet om man tvingar folk att sortera.
– Vi vill ju självklart att så många som
möjligt ska vara med och sortera. En
möjlighet att påverka anslutningsgraden
är att använda en miljöstyrande taxa,
alltså att det ska vara billigare att sortera
än att låta bli.
– Det används i många kommuner och
vi håller just nu på att se över möjligheterna för oss här i Täby. Det dröjer dock
framåt vintern innan vi vet hur det kommer att bli.
Tjänsterna med insamling av grovavfall,
trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall
kommer att finnas kvar även med den nya
entreprenören.
Insamling av tidningspapper sker elva
gånger om året och där blir inga förändringar.
Återvinningsstationer finns på 12 platser runt om i kommunen.
Om detta och många fler detaljer inom
kommunens sophantering går att läsa på
www.taby.se under rubriken bygga-bomiljö.

Tablåteve och papperstidning
Varje morgon går jag till brevlådan för
att hämta morgontidningen. Sen blir
det läsning i nästan en timme tillsammans med frukostteet.
Maken och jag kommenterar allt som
väcker vårt intresse och avbryter hänsynslöst varandras läsning med jämna
mellanrum.
Jag är medveten om att detta är en
lyx som ingen jäktad småbarnsfamilj
kan unna sig. Den världen har vi också
befunnit oss i men det känns rätt länge
sen. Er tid kommer också, kära unga
föräldrar.
Eller gör den det egentligen?
40-talisterna, och kanske även 50-talisterna, sägs vara den sista generationen som läser en prenumererad
morgontidning.
Hur alla andra får sina nyheter kan
man undra över. Jag har också Ipad,
stationär dator, Ibook och smart telefon
och läser nyheter även där. Men det

matrikel

En ny version av matrikeln baserad på
medlemsläget i slutet av oktober finns på
www.ellagard.nu
Även denna innehåller säkert många fel
så kolla dina uppgifter och skicka rättelser
till lars.v.r.hansen@telia.com
Ellagårds Byalag hade då 405 medlemmar, en ökning med 26 jämfört med 2013.
Fler medlemmar välkomnas! Som medlem får du denna tidning, du kan gå med i
Ellagårds Facebookgrupp och ha fördel av
initiativet till Grannsamverkan mot brott.
Dessutom kan du vara med i de årliga Valborgs- och midsommarfirandena,
Cirkusfestivalen mm, allt arrangerat av
Byalaget.
Glas, porslin, bord och stolar lånas
också ut gratis till medlemmar i Byalaget.
Mer uppgifter om det på hemsidan, www.
ellagard.nu
Betala 200 kr till Ellagårds Byalags
plusgirokonto 412842-7 och ange din
adress samt skicka matrikeluppgifterna
gatuadress, efternamn, vuxnas förnamn,
namn på hemmaboende barn samt epostadress till lars.v.r.hansen@telia.com
eller ring till 758 0215.

Sista Ordet

känns som om jag får mycket mer när jag
kan bläddra mig fram i en papperstidning.
Och hur lär man barnen var de ska
hitta nyheter utöver olyckor, skandaler,
sport och krig?
En annan revolution i vårt hus är att
tjockteven nu äntligen har burits ut. I stället har en stilig så kallad smartteve flyttat
in på övervåningen.
Det tog tid att lära sig nyheterna. Och
inte fungerade heller det där smarta i början. Något med programvaran sa sonen,
som ombads komma och hjälpa till.
Fjortonåriga barnbarnet Kalle lärde
oss också hur vi snabbast skulle klara
av inställningarna för att få bra ljud och
bild – och jag lovar att det är många inställningar.
– Tja, ni lär väl vara den sista generationen som tittar på tablåteve, meddelade
sonen.
Tablåteve lät plötsligt så gammalmodigt
och trist. Skulle vi vara gammalmodiga?

Efter en grundlig genomgång av allt
man kan ladda ner från xxx-flix (ingen
reklam här inte!) så öppnade sig plötsligt en ny värld.
För det var verkligen inte bara filmer
at t ladda ner. Nu
först fattade jag att
där också fanns alla
de serier som jag läst
om, men aldrig fattat i vilket program
man kunde se dem.
Jag som var van vid
tablåteve alltså.
Vi får väl se hur
många serier jag hinner titta på. Men
nog känns det roligt att hänga med i
allt det nya, även om jag även i fortsättningen kommer att föredra en
prasslande morgontidning i stället för
morgonprogrammen på teve.
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Bilspaning i kampen mot inbrott
Grannsamverkan i Täby är ett nätverk
där de boende samverkar med Närpolisen och kommunens verksamhet Trygg
i Täby. Målet är att minska antalet
bostadsinbrott. Sedan ett år tillbaka har
man förstärkt den verksamheten med en
bil, som tack vare allt fler frivilliga kan
rulla allt mer.
– Meningen är att bilen ska vara synlig i
våra bostadsområden. Både där något
hänt eller där polisen bedömer att det finns
en inbrottsrisk, säger Lars Björkman, som
samordnar verksamheten.
Av naturliga skäl är majoriteten av de ca
40-talet förarna pensionerade. Bilen rullar
ju normalt sett på dagtid, men även kvällsoch nattpattrulleringar förekommer
när inbrottssituationen motiverar detta.
Förhoppningen är att bilen ska medverka till
att avskräcka brottslingar från att fullfölja
inbrott.
– Man lär sig ganska snabbt att se när
något inte stämmer. Det kan vara bilar
eller personer som uppträder på ett lite
konstigt sätt, säger Eva Thelning som kört
GSV-bilen i över ett år.
Alla observationer rapporteras till po-

lisen tillsammans med tips
och spaningsunderlag från
de boende.
Det är alltid två i bilen och
under passet lämnar man
uppgifter om skadegörelse,
övergivna bilar, klotter och
annat vidare till berörda
myndigheter.
Man kan även använda
GSV-bilen kör runt i Täbys bostadsområden och är
den nya mobilappen, som gör
lätt att känna igen.
det enkelt att rapportera in
skadegörelse till kommunen.
Att stanna och prata med boende är misstänkta bilar som rör sig i ditt område,
också en del av uppgiften för GSV-förarna. ovanliga ljud, ljudande yttre larm, kross
– Det är ju de boende, som ju bäst kän- av glasruta, etc.
Agera genom att notera signalement, bilner sitt närområde. I dessa kontakter kan
märken,
bilnummer, beteenden, tidpunkt.
GSV-bilen inspirera till att de själva skärLarma genom att ringa 112 vid pågåper sin uppmärksamhet och agerar snabbt
ende inbrott eller stark misstanke om ett
då något händer, säger Lars Björkman.
sådant.
Är du intresserad av att vara förare aav
Pris till Goda Grannar
GSV-bilen
kontakta närpolisen i Täby.
Utvecklingsgruppen i Grannsamverkan
Text och foto:
delar ut ett pris på 1 000 kronor till Goda
C-H
Segerfeldt
Grannar, en eller flera, som har agerat
föredömligt vid inbrott.
Så här ska du göra i en inbrottssituation:
Uppmärksamma misstänkta personer,

Sluta mata råttorna
När vintern kommer vill vi gärna lägga ut mat till småfåglarna,
men lockar därmed också råttor och möss till trädgårdarna.
Att få in dessa skadedjur i husen är en plåga.
Det finns gott om råttor i Ellagård. Skadedjursbekämparna
(Anticimex, Nomor m fl) säger att de flesta utryckningar beror
på att folk föder råttor utan att vara medvetna om det. Skador
på hus och ledningar kan bli omfattande om man väl fått in
dem i bostaden.
• En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål, vilket
motsvarar diametern på en enkrona.
• En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett
lodrätt avloppsrör.
• Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800–1 000 nya
individer under ett år.
• En råtta lever 1-3 år.
• En råtta kan hoppa en meter utan ansats.
• En råtta kan bli 25 cm lång, svansen oräknad.
Det är inte bara fågelfrön som lockar råttorna. Även talgbollarna sprätter sitt innehåll ner på marken när fåglarna hackar i
dem. Fallfrukten, som ofta får ligga kvar under träden, är också
mums för råttorna.
Anticimex kundtjänst är mycket bestämd:
– Vill du slippa råttorna får du sluta mata fåglarna.

FOTNOT. Bilen sponsras av tre företag:
Toyota, NCC och Stockholms Kommunförsäkringar.

