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Nytt år med nya möjligheter
Så är det dags att summera Byalagets
verksamhetsår för 2014 och samtidigt
presentera vår planering inför 2015.
Vi gjorde en hel del aktiviteter under
2014. De redovisas på annan plats i tid
ningen. Inför 2015 planerar vi för ungefär
samma nivå. Det betyder att vi inleder året
med årsmöte den 26 mars på Emilios precis
som förra året.
Byalaget bjuder de första som kommer på
något att äta! Man kan också köpa öl eller
vin i baren.
Därefter står vårt traditionsenliga Val
borgsfirande på tur där vi som vanligt kom
mer att ha Täbys bästa fyrverkeri. Sedan
fortsätter året med midsommar, cirkusfesti
val och höstpub mm.
Vi har ju nu också kommit igång med
grannsamverkan. Det verkar som att det
fungerar i ganska många rotar, men ännu
inte i alla. Det hänger bland annat samman
med att polisen vill ha ett skriftligt med
givande från alla de som anmält sig som
rotefogdar innan de börjar skicka ut sina
varningsmail. Samtidigt så går vår nuva
rande närpolis i pension och en ny skall ta
över.
Tyvärr verkar det bli fler inbrott i Täby
och vi har ju inte heller varit förskonade
från detta. Se till att ha bra fönster, lås och
håll utkik på mystiska bilar.
Rapportera konstigheter till närpolisen.
Det kan förenkla deras jobb när de lägger
pussel med andra uppgifter. Men viktigast
av allt, prata med grannarna, parkera din
bil på grannens uppfart om de är bortresta,
använd timer och alla andra trick för att få
ett hus att se bebott ut.
I byalaget har vi en massa gammalt

material från föreningens historia. Det
är alltifrån gamla protokoll till bilder och
sånghäften. Vi skulle behöva rensa bland
detta, men vi har ingen kunskap om vad
som är värt att spara.
Finns det någon
historiker i Ella
gård som skulle
vilja engagera sig
i frågan? Kanske
skriva eller skapa
en hemsida med
Ellagårdshistoria?
Hör av dig!
Överhuvudta
get så behöver vi
bli fler som gör en
insats i byalaget!
Det kan gälla
alltifrån att sitta
i styrelsen, bli
rotefogde och delta i grannsamverkan eller
hjälpa till att arrangera Valborg, midsom
mar eller cirkusfestivalen.
Det är inte så mycket arbete egentligen.
Det finns färdiga instruktioner för vad som
skall göras och hur exempelvis Valborgsfi
randet kan organiseras. Det gör det väldigt
enkelt att göra en insats.
Varför inte lägga ner några timmar på att
göra Ellagård ännu lite bättre?
Slutligen så vill jag tacka Jonas Pers som
på eget initiativ anlagt de fina skidspår som
vi haft i vinter. Jag har åkt skidor i de flesta
spår som funnits i Norrort och i Stock
holm, men de bästa spåren låg alldeles runt
knuten! Tack!
Fredrik Lagergren,
ordförande i Ellagårds byalag

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?

Välkommen till
Ellagårds byalags
årsmöte
torsdagen den 26 mars
i Emilios Kök
Enhagsslingan 23-25
kl. 18-00 – 22.00

Kl. 18.00 Samling med mingel i baren
Kl. 19.00 Årsmöte
Möteshandlingar finns på plats
Kl. 20.00 ca Tapasbuffé inkl. lättdryck och
sallad. Byalaget bjuder!
Öl/vin och övriga drycker köpes i baren.
	Varmt välkomna!

Byalagets styrelse

Dags att
sortera
matavfallet
Du har väl inte missat att anmäla dig till
matavfallsinsamlingen? Ragn-Sells, som
är ny entreprenör i Täby, börjar den 1
april köra ut kärl och startpaket till dem
som har anmält sig. Samtidigt börjar
företaget köra med de nya bilarna. Så
fort kärl och startpaket är levererat är
det bara att börja sortera.
Påsarna för matavfallet rymmer nio liter. Det
finns ingen möjlighet att välja storlek på pap
perspåsar till matavfallsinsamlingen.
Genom att sortera matavfallet gör du
miljön en tjänst. De som sorterar matavfall
belönas med en lägre sophämtningsavgift än
om du lägger alla sopor i samma kärl. För att
läsa mer och för anmälan, gå in på: taby.se/
matavfall.
Fram till den 6 februari hade 2 314 stycken
enfamiljshushåll anmält sig till matavfalls
insamlingen i Täby. Kommunen har cirka
66 000 invånare så förhoppningen är väl att
många fler ska anmäla sig till att börja sortera
sitt matavfall.

Medlemsavgiften 2015 Gruppupphandlingar
Medlemsavgiften för 2015 är oförändrat
200 kr/hushåll. En inbetalningsblankett
är bifogad denna tidning. Använd denna
eller betala via Internet och ange den
gatuadress medlemskapet avser.
En ny version av matrikeln baserad på med
lemsläget vid årsskiftet finns att beskåda på
www.ellagard.nu. Även denna innehåller
säkert många fel så kolla dina uppgifter och
meddela rättelser till undertecknad.
Ellagårds Byalag hade vid årsskiftet 407
medlemmar, en ökning med 28 jämfört med
2013.
Utskrifter kan beställas från undertecknad
av dem som inte har tillgång till Internet.
Fler medlemmar välkomnas, särskilt bland
de ellagårdsbor som läser denna tidning och
är med i Ellagårds Facebookgrupp, uppskattar
initiativet till Grannsamverkan mot brott och/
eller deltar i de årliga Valborgs- och midsom
marfirandena, Cirkusfestivalen, höstpub mm,
allt arrangerat av Byalaget.
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 e-postadress till
lars.v.r.hansen@telia.com eller per telefon
08-758 0215.
Medlemsavagiften ska vara betald senast
den 31 mars.
Lars Hansen

kan sänka priserna

Hör av dig om du vill vara med
Ett antal husägare i Ellagård har anmält
intresse för fasadmålning eller för
takomläggning under sommarhalvåret.
Jag har påbörjat arbetet med gruppupphandlingar som syftar till att arbetena
skall kunna komma igång i vår.
Är du inresserad så hör av dig till
Lars.v.r.hansen@ Telia.com eller ring 08758 02 15 om du är intresserad av löpande
information om upphandlingen och av att
påverka denna.
Du beslutar om du vill utnyttja upphand
lingen först i början av april när gruppkon
trakten är klara.
Lars Hansen

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Snart spränger Ellagårdshusen 7-miljonersvallen
Det har nästan varit regel de senaste åren
att Ellagårdsbladet kunnat berätta om
nya rekordpriser på Ellagårdshus.
– Det senaste rekordet är nu på 6 950 000
kronor för ett hus i toppskick på Lövängsvä
gen, berättar Ellagårdsbladets fastighetsex
pert Tomas Österman på Jägholm Norrorts
mäklarna.
– Det är inte bara de låga räntorna som gör
att priserna skjuter i höjden, utan i lika hög
grad det låga utbudet i Täby.
Ett hus i Ellagård har nyligen sålts till ett
byggföretag för 4,2 miljoner kronor. Huset
på Ladugårdsvägen var fullständigt urblåst
och renoveringen kommer att driva upp priset
över fem miljoner. Tomas Österman tror dock
att det ändå finns marginal just genom det
dåliga utbudet.
Han berättar också om dagliga telefonsam
tal från människor som vill flytta till Täby.
Många hus kommer inte ens ut på marknaden,
utan köparen lägger ett så högt bud att säljaren
tar det direkt.
– Vi rekommenderar dock alltid en öppen
visning, säger Tomas Österman, som är skep
tisk till så kallade ”accepterat pris”.
– Ett pris kan vara aldrig så accepterat, men
lägger en köpare ett högre bud så blir det ju
det nya som kommer att gälla. Vi använder i
stället begärt pris och högstbjudande.
Den ständigt återkommande frågan om att
reavinstskatten och de allt högre priserna på
lägenheter i Täby kommer ständigt upp, när
man talar om det dåliga utbudet.

Priserna stiger på Ellagårdshusen och få hus är till salu. (Foto Eva Neveling)
Tomas Österman rekommenderar dock att
när man kommit så långt att man funderar på
att sälja, att man också tar kontakt med en
mäklare för att få klara besked om ekonomin.
– Många har uppfattningen att just skat
ten binder in äldre i sina hus, men i nästan
samtliga fall där vi räknat på effekterna får
man mer kvar än man
först trodde.
Att räkna på effekter
na innebär att mäklaren
utgår från vad man kan
få för det egna huset och
vad en tänkbar lägenhet

kostar. Man väger sedan in skatteeffekterna
och kvar blir ett belopp som oftast ligger
väldigt nära vad som sedan kommer ut.
Tomas Österman ser också stigande priser
på borätter i Täby Centrum, Grindtorp och
Storstugan.
C-H Segerfeldt

Nya tidningskillar

Välkomna som tidningsbud för Ellagårdsbladet säger vi till Melvin Thulin, till vänster, och Erik Sundberg. (Foto Lars Hansen)
4

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

Så här minns vi 2014

Ellagårdsborna strömmade till när det var dags för årets cirkusfestival i mitten av september. (Foto Staffan Eriksson).
Byalagets första aktivitet 2014 var årsmötet som hölls 27 mars på restaurang
Emilios kök, ”vår” nya lokala restaurang. I framtiden kommer vi att försöka
arrangera våra kvarterspubar där.
Anna Hedberg och Lars Hansen valdes in i
styrelsen och Alice Helleday och Theresa
Hermansson avtackades för sina insatser i
styrelsen.
Valborg och midsommar firades traditions
enligt med stor uppslutning av Ellagårdsbor
och andra som hittat hit. 14 september var det
dags för cirkusfestivalen som arrangerades

Det här får du
lämna på brasan

under ledning av Anna Hamilton. Väldigt
många barn kom för att vara med, totalt deltog
minst 300 personer. Tack vare ett samarbete
med Ellagårdsskolans femteklassare så kunde
man köpa både korv och dricka på plats.
Årets sista aktivitet var föreningsmöte med
pub 13 november på Emilios kök igen. Temat
för mötet var grannsamverkan eftersom vi
haft så många inbrott i Täby och Ellagård.
Täbys närpolis Stig-Ove Edholm infor
merade om grannsamverkan och berättade
anekdoter om polisarbetet i Täby.
Under och efter mötet rekryterades fogdar
för 24 av våra 30 rotar och spridandet av när

polisens veckobrev har kommit igång i början
av 2015 under ledning av Anna Hedberg.
Utlåningen av bord, stolar och festutrust
ning har varit omfattande – särskilt under
studentsäsongen. Utrustning har lånats vid
sammanlagt 57 olika tillfällen under året,
alltså drygt en utlåning per vecka. Bokning
sker via hemsidan efter inloggning.
Många läser Ellagårdsbladet, hemsidan och
Ellagårdsgruppen på Facebook. Ellagårdsbla
det har utkommit med fyra nummer och delas
ut till ca 600 boende i Ellagård med omnejd.
Ellagårdsbladet produceras av redaktör Eva
Neveling.
Även facebooksidan används mycket flitigt.
Det finns inget krav på medlemskap i Byala
get för att vara med på facebooksidan, men
det uppmuntras givetvis. Däremot vill vi att
man har någon koppling till Ellagård.
Vår hemsida www.ellagard.nu har haft
4.622 visningar under året.
Hemsidan är vår ”anslagstavla” och ingång
för att boka bord, komma åt dokument mm.
Hemsidan sköts av Stefan Söderholm.
Byalagets hedersmedlem och grundare
Stellan Pauli har gått bort. En av hans sista
insatser för Byalaget var att skriva en artikel
om vår staty Ella i Ellagårdsbladet nummer
2013-4. Denna text finns nu på en skylt intill
statyn Ella.
Under 2014 har fem styrelsemöten och två
föreningsmöten hållits.
Vid årets slut fanns 407 betalande med
lemmar i Byalaget, en ökning med 28 sedan
2013. Medlemsmatrikeln och en lista över
rotefogdar finns på Byalagets hemsida.
Fredrik Lagergren

Öppet 8 – 22
alla dagar

Snart är det Valborg och det brukar vi
fira grundligt i Ellagård. Läs inbjudan
på sid. 8.
Från kl 09.00 den 30/4 – men inte tidigare –
kan du lämna material till brasan. Följande
får kastas: ris, kvistar, trädstammar max 15
cm i diameter, bräder utan beslag eller spik.
Följande får inte kastas på brasan: säckar
med löv och annat trädgårdsavfall, möbler,
plast eller icke brännbart material.
Gott omdöme och sunt förnuft gäller!
Brasans diameter får inte överstiga cirka
10 meter. Ellagårdsbor som kommer med
felaktigt material hänvisas till Hagbytippen.
Containern vid sidan av fotbollsplanen
kan inte användas för annat än skräpet dagen
efter.
Brasvakter kommer att finnas på plats
hela dagen.

Undelätta din vardag beställ matkasse med färdiga recept och
hämta hos oss. Gå in på www.ica.se/rosjohallen och läs mera.
sDu får första kassen till ett riktigt bra pris.
Hälsningar Christer, Catharina och medarbetare

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Grannen är viktig när Ellagård Ellagårds
går samman mot inbrotten nya logotype
Grannsamverkan mot brott har nu kommit igång i 24 av de 30 rotarna (områden)
i Ellagård. Närpolisen har fått listan med
alla rotefogdarnas e-postadresser. Några
kanske undrar varför det dröjer i deras
område och att det inte verkar ha kommit igång.
En anledning kan vara att polisen kräver ett
skriftligt tillstånd från alla ombuden. Dessa
ska undertecknas av de utsedda ombuden/
rotefogdarna i Ellagård. Tillstånden är nöd
vändiga för att polisen ska kunna skicka ut
information om vad som händer inom grann
samverkan och inbrott.
Avsikten är att polisens information sedan
vidarebefordras till alla inom roten/området
av den som är rotefogde/ombud.
Närpolisen säger att dessa droppar in allt
eftersom och förhoppningsvis ska alla snart
vara inlagda i utskicken som då kommer
direkt från polisen.
Tills detta fungerar går GSV information
ut till fogdarna/ombuden via Anna Hedberg
som i Byalagets styrelse har ansvar för grann
samverkan.
För att göra besökare uppmärksamma på
att Ellagård har Grannsamverkan kommer
särskilda skyltar snart att sättas upp.
En aktuell fogdelista finns under rubriken
Matrikeln på byalagets hemsida. Kontakta din
fogde om du inte får veckobreven. Av listan
framgår även att två rotar på Arrendevägen,
två på Lievägen och två på Lövängsvägen
saknar fogde. Hör av dig till Anna Hedberg
eller Lars Hansen om du bor i en sådan rote
och kan ta på dig jobbet att vidarebefordra
polisens veckomejl och vara kontaktperson
för andra eventuella rotefrågor.
För dem som inte är uppkopplade till
Internet anslår närpolisens veckobrev på
tavlan intill Ellastatyn.
Polisen kommer att sammankalla fogdarna
för ett informations- och utbildningsmöte
under våren. Tyvärr har detta blivit försenat
på grund av både ombyggnader i polisens
lokaler och den stora omorganisation som
polismyndigheten genomgår.
Grannsamverkan innebär som namnet
antyder, att du som boende och granne är
uppmärksam på vad som sker i ditt närom
råde. Det kan vara bilar som återkommer,
hantverkare som bara går omkring, personer
som syns på platser där du vet att ingen är
hemma o.s.v.
Givetvis ringer du 112 om det verkar vara
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Den nya logotypen finns både i färg och
svart-vitt. En variant med snö i bakgrunden
finns också. Stefan Söderholm är formgivare.
Byalaget har tagit fram en logotype som
ska användas i olika sammanhang.
Den ursprungliga logotypen ritades av Stel
lan Pauli, som i många år var en drivande
kraft inom byalaget och ålderman i åtskilliga
år. Ursprunget är som alla ser våra kedjehus
i stiliserad form.
Stefan Söderholm har vidareutvecklat
logotypen och låtit den få en mer modern ut
formning, men fortfarande är det kedjehusen
som står modell.
Den nya logotypen finns också i Ellagårds
bladet tidningshuvud och ersätter därmed den
tidigare Giggen.

ett inbrott. Du kan också skicka ett mejl till
din rotefogde om vad du iakttagit.
När grannsamverkan fungerar som allra
bäst visar vi intresse för vad som händer
omkring oss, hör av oss till grannarna när
vi åker bort, pratar med människor vi träffar
i området. Kort sagt: samverkar mot brott.
Det finns mer information om GSV på
http://samverkanmotbrott.se
Anna Heberg

FOTNOT. Ellagårds rotar bildades när
Giggen skulle byggas i början av 60-talet. Rotarna fick ansvar för olika delar av
bygget. Giggen fungerade under många år
som ett allaktivitetshus i Ellagård. Där hölls
fester och bedrevs ungdomsverksamhet och
lekskola, senare daghem.
I Ellagård var tidigare rotefogdens uppgift
bland annat att sammankalla till gemensamma insatser i området och hälsa nyinflyttade välkomna.
Namnen lever delvis kvar, men då både
uppgifterna och begreppen har förlorat i
aktualitet och användning, blir det vanligare
att använda områden och ombud.

Nybygge i Roslags
Näsby oroar boende
på Burschstigen
Täby kommun har upprättat en detaljplan för Västra Roslags Näsby omfattande 900 bostäder samt kommersiella
fastigheter. Kommunalhuset planeras
rivas och ersättas av ett nytt i Täby
Centrum intill sjukhuset. En omfattande
dokumentation redovisas på www.taby.
se/roslags-nasby.
6-10-våningshus 30 m söder om Enhagsvägen
kommer att medföra insyn, buller och skugg
ning vintertid, särskilt för boende på Bursch
stigen. Byalagets styrelse har, efter ett remiss
förfarande via vår Facebooksida, skrivit till
kommunen och framhållit nyttan med pro
jektet, påpekat de negativa konsekvenserna
för våra medlemmar och föreslagit lägre hus
utmed, bullerreducerande åtgärder på fasa
derna mot och reducerad hastighet på Enhags
vägen.
Lars Hansen

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

Talar vi samma språk, eller ...?
”Dom är fett keffa alltså.”
”Dom suger.”
”Men vi äger!”
Fattar du vad det är de säger?
Barnens och ungdomarnas språk
kommer ofta upp när äldre diskuterar.
Även dagens föräldrageneration,
40-plussarna, hajar väl till när de
tjuvlyssnar på tonåringarna. För det är
väl tonåringarna som förvånar oss. De
som med eftertryck försöker frigöra sig
från det mesta som mamma och pappa
kommer med.
Visst är det svårt att hänga med?
Ungdomarnas språk är nytt och svårt
att begripa. Många av orden överlever
heller inte särskilt länge.
– Måste vi verkligen acceptera
ungdomarnas sätt att prata? Kan man
verkligen uttrycka sig så där?
– Får man skriva hur som helst?
Tack, det där känner vi väl alla till
som har någon 50-plussare i sin närhet.
Indignerade personer som irriterar sig
på de ungas sätta att uttrycka sig.

Sista Ordet

Men försök övertyga dem som yrkesmäs
sigt arbetar som språkvårdare, på Språkrå
det till exempel. Då hamnar du nästan alltid
på undantag.
Språkvårdarna ger sällan rätt åt den
äldre generationen som vill ha det som förr,
som ser alla förändringar som personliga
påhopp.
Jag känner en kunnig kvinna som jobbat
som språkvårdare i större delen av sitt liv.
Numera tackar hon nej när hon blir ombedd
att föreläsa om språkets förändringar, spe
ciellt om lyssnarna är litet äldre.
– Jag möts av misstänksamhet och mot
stånd, säger hon. Oftast vill man träffa mig
för att jag ska bejaka alla invändningar mot
nyheter och förändringar i språket.
Men det går ju inte. Språket lever sitt eget
liv och även om vi protesterar så kan vi inte
hejda utvecklingen.
Med fyra barnbarn mellan 12 och 16 år
har jag lärt mig att lyssna men inte protes
tera.
Och visst talar de unga väldigt annorlun
da än när jag var ung. Dessutom skriver de

på ett annat sätt, upplärda av det snabba
SMS-språket antar jag.
I Ellagård samsas generationerna och
här finns alla årgångar mellan nyfödda
och riktigt gamla. Bra – då lär vi av
varandra och förstår förhoppningsvis
varandra.
Det viktigaste
är väl att inga
missförstånd
uppstår. Språket
är ju till för att
förmedla kontakt
mellan dem som
pratar.
Den dag farfar
och tonåringen
talar på exakt på
samma sätt kommer vi nog aldrig att få
uppleva.
Eva Neveling
’keff’ kommer från arabiskan, där det
är ett positivt värdeord som betyder
ungefär ’bra, trevlig, rolig’. På svenska
har ordet fått motsatt betydelse.

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Valborg i Ellagård
Program
u Samling kl 20.30 vid Giggen
u Avgång fackeltåg kl 20.45
u Brasan tänds kl 21.00
u Vårtal av Fredrik Lagergren
u Vårsånger
u Fyrverkeri

Yngre barn måste
ha en förälder med
vid fackeltåget!

OBS! Fyrverkeriet är miljöklassat.
Godisförsäljning

Välkomna till Ellagårds
traditionella Valborgsfirande!
Byalaget behöver hjälp med brasvakter under dagen och även
efter brasan. Anmäl dig gärna om du kan tänka dig att ställa
upp. Anmälan till Bengt Granath 0708-56 09 23 eller via mejl
ledamot1@gmail.com

Vi har allt till ditt hem!

– ett rent och snyggt rörarbete

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

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

