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Nu måste vi slå vakt om Ellagård
När man cyklar genom Ellagård en
vårkväll i maj så märker man hur det
sjuder av liv. Folk jobbar i sina trädgårdar, buskar och träd slår ut i grönt i en
fart så man
nästan kan höra
hur det växer.
Barn cyklar runt och
leker och en
och annan
fotbollsmatch
kanske pågår på
någon av alla
de fantastiska
grönytor som
finns i området.
Apropå grönytor så skall kommunen
rusta upp området kring Ellavallen och
gör det till ”parkmark”. I samband med
det kommer renovering av lekplats att
ske, en ny multisportanläggning kommer att byggas på grusplanen och kanske
andra nyheter kommer till.
Byalaget välkomnar givetvis en upprustning av parken och området utvecklas.
Vi har tidigare meddelat kommunen att
vi förutsätter att vi kan fortsätta att fira
Valborg i Ellagård. Vi har sagt att vi är
beredda att flytta valborgselden till annan
plats för att ge plats för multisportanläggning etc, under förutsättning att vi får
tillgång till vatten att släcka med på något
vis.
Men enligt artikel på annan plats i

tidningen så slirar kommunens stadsplanerare Joakim Wallin kring detta och
han verkar ifrågasätta behovet av att fira
Valborg överhuvudtaget. Det kan man ju
göra. Vad har vi egentligen för behov av
att fira jul, påsk, valborg och midsommar? Vi kanske lika gärna kan stryka alla
högtider om det krånglar. I Ellagård har
vi haft ett gemensamt valborgsfirande i
över femtio år.
Det är en tradition som jag tänker
bevara!
En annan intressant nyhet är att vi
tydligen får bygga om våra hus lite som
vi vill – så länge man håller sig till detaljplanen. Det finns dock en uppsättning
riktlinjer sedan 90-talet som mer i detalj
talar om vad man bör tänka på när man
bygger om för att bevara områdets unika
karaktär. Dokument finns på vår och på
kommunens hemsida.
I byalaget tycker vi att det är viktigt att
bevara områdets unika karaktär. Detta
var ett av de första områdena i Sverige av
kedjehus byggda i enhetlig stil.
Ellagård har fått tjäna som förebild
för otaliga andra liknande områden som
byggts ut senare. Vi kommer att verka
för att nya riktlinjer tas fram som både
underlättar vid ombyggnad och ser till att
helheten i området bevaras.
Ha en riktigt skön sommar
Fredrik Lagergren
ordförande,
Ellagårds byalag

Fira midsommar i Ellagård

Alla hälsas välkomna till midsommarfirande på
Midsommarängen (ligger mellan Klövjevägen-Ladugårdsvägen intill Spindelparken).

Kom gärna med blommor och grönt och hjälp till
att klä stången kl 13. När den är rest blir det danslekar och tävlingar för barnen.
Ta med kaffekorgen och en filt att sitta på i gröngräset tillsammans med grannar och vänner!
Välkomna!

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

Majbrasa för sista gången?
Ellavallen ska rustas upp och en medborgardialog har genomförts under en månads
tid. Positivt på många sätt – men samtidigt
ett hot mot en av Ellaagårds mest uppskattade traditioner, Valborgsmässobålet.

Två parkmöten, 18 mars och 13 april, har
hållits på plats i parken. Den 28 april hölls ett
avslutande informationsmöte som sammanfattade dialogen. Ellagårdsborna, cirka 20
deltagare varje kväll, hade många önskemål
om hur Ellavallen ska kunna förändras och
förbättras.
Ellavallen har klassats som lämplig för att
utvecklas till en stadsdelspark enligt den uppdaterade parkpolicyn som antogs i februari i
år, vilket är den näst högsta klassificeringen
när det gäller parker i kommunen.
– Vi ska lyfta Ellavallen och göra parken
mer tillgänglig för alla, både barn, vuxna
och personer med funktionsnedsättning.
Lekplatsen ska utökas, bord och bänkar placeras ut, belysning förbättras och planteringar
nyanläggas.
Det säger Joakim Wallin, landskapsarkitekt
och projektledare för Ellavallsprojektet.
Ellagårdsbornas önskemål är många och
finns att läsa på kommunens hemsida (taby.se).
Bollplank, nedgrävd studsmatta, lekredskap,
karusell, sandlåda, spolad isbana på vintern,
konstgräsplan, minitennisplaner, hundrastgård, vilda ängsblommor – förslagen är många
och många mer fantasifulla än realistiska.
– En medborgardialog är viktig, säger Joakim Wallin. Alla ska få framföra sina åsikter
och alla ska kunna ta del av förslagen. Det

är den transparens i beslutsprocessen som vi
eftersträvar. Det är inte möjligt att tillgodose
alla önskemål, men vår ambition är att få med
så mycket som möjligt.
Dialog har även förts med Ellagårds tennisklubb som tillsammans med Svenska
Tennisförbundet arbetat för att få till en multiaktivitetsplan bakom tennishallen. Där ska
flera idrotter kunna samsas som exempelvis
fotboll, basket och hinderbana. Ingen av dessa
aktiviteter ska vara bokningsbara i kommunens bokningssystem utan tillgängliga just
för spontanidrott.

– En grusyta som bara används en gång per
år kanske inte ska få förstöra en fin gräsplan
som kan användas under många månader,
säger Joakim Wallin. Det är sådana aspekter
vi måste ta hänsyn till när vi planerar för
användningen av Ellavallen.
Om möjligheten till Valborgsmässoeld
därmed försvinner från Ellagård kan Joakim
Wallin inte svara på i dag.
Som ellagårdsbo tycker man nog att behovet av orörda gräsytor är väl tillgodosett
inom området, men vad är Ellagård utan
Valborgsmässobål?
Planeringen går vidare. I första hand planeras för aktivitetsytan, grusplanen bredvid
tennishallen. Senare skissar man på lekplatsen och övriga ytor.
Och naturligtvis finns det en ekonomisk
ram för hur många av ellagårdsbornas ”önskelistor” som kan uppfyllas. Fyra miljoner
är budgeten för hela uppfräschningen av
Ellavallen.
Låt oss hoppas att kommunen kan väga
behovet av traditioner kontra förnyelse på ett
sätt som gynnar ellagårdsborna.
Eva Neveling

Komplicerat finna plats för brasa
En viktig fråga, som engagerar många ellagårdsbor, är var Valborgsmässoelden ska
placeras. Joakim Wallin medger att det är en
komplicerad fråga.
– Vi måste hitta ett alternativ till den nuvarande platsen, som inte uppfyller dagens
säkerhetskrav. Utifrån gällande rekommendationer om säkerhetsavstånd och vad man
bör beakta vid uppförande av eldar diskuterar
vi vidare.
Tillgång till vatten för släckning av elden är viktigt, likaså att brasan inte
hamnar för nära
bebyggelsen. En
annan synpunkt är
hur den stora gräsplanen ska kunna
Bestå ger ditt hus en hållbar
disponeras för en
och vacker yta som klarar vårt
aktivitet som bara
tuffa klimat. Måla med färgen
sker en gång per år.

Lyckad loppis på skolgården
Vädret var inte det bästa men stämningen var god när
loppisen genomfördes på Ellagårdsskolan sista söndagen i
maj. På plats på skolgården fanns nog lika många säljare
som köpare. Linda, som var initiativtagare, och hennes
barn sålde kaffe och bullar och detta var nog det som sålde
bäst.

Flera säljare och köpare hoppas att det blir en tradition att
varje vår – och kanske även höst – ha lokalt loppis. Byalagets
bord användes för evenemanget och i övrigt krävdes inte
mycket organisation utöver reklam.
Oavsett väder är det ett trevligt sätt att träffa på grannar
och för barnen att leka på skolgården en stund.
Själva var vi nöjda och kom hem med en basketkorg, en
gitarr, en rosa barnkeps med strass på och några böcker.
Hoppas vi ses på loppis snart igen!
Anna Hamilton

Bäst för fasaden!
som håller år efter år!

10%
rabatt till alla
Ellagårdsbor!

Adress: Fogdevägen 4 Täby. Telefon: 08-768 37 61.
Öppet: Vard 9–19 (proffsbutik 6.30–16). Lör 10–17. Sön 11–17.
www.tabyfarg.se

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Bostadsmarknaden överhettad

Öppen budgivning kan utnyttjas fel
Kan man lita på mäklare?
Frågan kan kännas lite väl tillspetsad, men
den nyligen avslöjade falska budgivningen i
Stockholm har gett nytt bränsle åt debatten
kring mäklarnas arbetssätt och -metoder.

Att en yrkesverksam mäklare vid ett större
mäklarföretag genom att använda vänners
namn och uppgifter fejkar budgivningen var
en stor nyhet. På det sättet trissar man upp
priset och då arvodet var knutet till priset gav
detta mäklaren stora fördelar.
Upprördheten har varit stor i branschen, då
alla drabbas av bedrägeriet.
– Vi trodde faktiskt inte var möjligt, men
är det tekniskt möjligt finns det tyvärr alltid
någon som utnyttjar det.
Tomas Österman, Jägholm Norrortsmäklarna är Ellagårdsbladets expert i fastighetsfrågor. Han talar givetvis i egen sak, men
pekar på några saker som blivande kunder
bör tänka på.
– Den öppna budgivningen på nätet, är en

utmärkt inrättning. Inte bara för att den sparar
alla inblandade en massa tid och arbete utan
framför allt för att den är öppen och tillgänglig. Alla kan se vad som sker.
– Mäklarlagen kräver att mäklarna redovisar budgivningslistan. Tyvärr inte förrän
på tillträdesdagen och då är ju möjligheterna
mycket små att ändra sig.
Jägholm Norrortsmäklarna är en av de
mäklare som i stället presenterar budgivningslistan med namn och telefonnummer på
alla som lagt bud i samband med kontraktsskrivningen. Mentalt finns det då kanske
inte så stort utrymme för ändring, men det
är praktiskt möjligt om köparen upptäcker
något fel.
Tomas Österman berör också marknadsläget i stort för branschen.
– Den heta bostadsmarknaden har lockat
allt fler att etablera sig. Det är en överetablering bland mäklarna, som nu tagit sig nästan
lite desperata uttryck, säger Tomas Österman
och nämner hur de stora mäklarfirmorna

har avdelningar som raggar kunder genom
att ringa efter fastighetsregistret för att sälja
sina tjänster.
En annan företeelse som det är lite svårare
att värja sig emot är mäklare som gör för höga
värderingar av fastigheten vilka kan låta
mycket lockande för en säljare.
– Självklart vill alla ha ut så mycket som
möjligt. Om övriga mäklarförslag ligger
väsentligt under, ligger det nära till hands
att man väljer den mäklare som ”lovat”
högst pris.
Tomas Österman framhåller att man som
säljare inte enbart ska titta på det föreslagna
försäljningspriset när man väljer mäklare,
utan även ta in referenser, be om uppgift på
hur många hus hen sålt i området, hur väl hen
känner området.
– Men tyvärr bidrar det kärva läget på
marknaden att många mindre seriösa mäklare
hinner ställa till med en hel del oreda innan
de försvinner.
C-H Segerfeldt

Årsmötet 2015

Allt fler medlemmar i byalaget
Bengt Granath, Peter Carlsson och Fredrik
Lagergren samlade för årsmöte.

cirka 200 familjer, Cirkusfestival cirka 200 barn + familjer.
Utlåning av bord och stolar har
utnyttjats vid 57 tillfällen, och
4622 unika besök har noterats på

Drygt 20-talet ellagårdsbor kom till årsmötet på Emilios krog den 26 mars. Några
fler hade vi som var där nog förväntat oss
med tanke på att alla bjöds på läcker buffé
efter mötet.

hemsidan.
Fredrik harangerade också en av Ellagårds
mest kända profiler, Stellan Pauli, som gått
bort under året. Stellan Pauli, som var initiativtagare till byalaget, var drivande bakom
uppförandet av Giggen och bidrog starkt till
att Ellagård blev känt även utanför Täby.

De äldre årgångarna dominerade. Frågan är
var alla barnfamiljer finns? Kanske vill de
bara vara med när brasan tänds på Valborg
eller byalaget bjuder in till fest i Cirkusparken.
Fredrik Lagergren, byalagets ordförande,
berättade om det året som gått och de aktiviteter som byalaget ordnat. Valborg samlade
drygt 1500 personer, midsommarfirandet

Stabil ekonomi
Peter Carlsson, kassör, redogjorde för ekonomin. Medlemsavgifterna uppgick till 84.000
kr och var därmed högre än budget. För övrigt
är byalagets ekonomi stabil.
Flera nya medlemmar har tillkommit under
året genom Lars Hansens aktiva medlemsvärvning och genom att påminna medlemmar
som glömt att betala.

4

Revisorerna fanns inte på plats under mötet
och någon revisionsberättelse kunder därför
inte presenteras. Styrelsen beviljades trots
det ansvarsfrihet under förutsättning att den
försenade revisionsberättelsen är ren.
En ny ledamot valdes in i styrelsen: Gunnar
Tidner på Stallvägen. Erica Brown lämnade
styrelsen. Någon valberedning valdes inte
under mötet.
Styrelsen planerar för ett aktivt år även
2015 med Valborgsfirande, midsommarfirande, Cirkusfestival, höstpub, inköp av ny
utrustning till utlåning och Skiftesmiddag
för alla som jobbar ideellt i byalaget.
Vad är tillåtet när vi bygger om våra hus?
Den frågan har väckt en del oro bland ellagårdsborna.
Hur vi ska bevara de typiska ellagårdsexteriörerna är inte längre en självklar het. Läs
mer i artikel på sid. 5.
Eva Neveling

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

Ellagårds unika
karaktär
hotad?
– Om alla utnyttjar möjligheten att bygga
om och ändra sina hus kommer ju Ellagård
att se helt annorlunda ut om bara några
år. Kommunen har ju satt upp riktlinjer
för vad man får ändra. Varför följer vi inte
dem?

Det var många som tog till orda på byalagets
årsmöte och uttryckte farhågor för att det
enhetliga Ellagård förvandlas och mister sin
unika karaktär.
– Riktlinjerna är ett sätt att sammanfatta
vad som är ett områdes särskilda karaktär.
Vill man bevara denna kultur är riktlinjerna
till hjälp, säger stadsarkitekt Per Lagheim.
– Om den enskilde vill använda sin byggrätt så är det områdets detaljplan, som gäller.
I ett aktuellt fall i Ellagård behövde en
växande familj ytterligare sovrum. Alternativet var att flytta, men i stället höjde man
taket 45 cm och fick därmed den ökade boyta
man behövde.
Detaljplanen medger höjning upp till en
meter. Därför fick familjen också bygglov.
– Dessutom har man behållit takvinkeln
och huset smälter väl in, säger Per Lagheim,
som efter de första kontakterna med Ellagårdsbladet inspekterat på plats.
Plan- och bygglagen har som uppgift att ta
till vara rätten både för den enskilde i förhållande till det allmänna och för den enskilde i
förhållande till andra enskilda.
Detaljplanen överordnad riktlinjerna
Där är alltså detaljplanen som reglerar hela
områdets planläggning och byggande starkast.
– Och därför är den även överordnad
riktlinjerna, när vi prövar ett bygglov enligt
plan- och bygglagen, säger Per Lagheim.
Riktlinjer för hur man kan bevara ett
områdes kultur och karaktär tillkommer av
naturliga skäl först sedan området är bebyggt.
Att ändra en detaljplan är både tidsödande
och kostsamt.
– Däremot är vi öppna för och välkomnar
en dialog med de boende om hur man kan
bevara sitt område, säger Per Lagheim.
I de riktlinjer för bland annat Ellagård,
vilka antogs 1992, finns det detaljerade

Efter ombyggnad skiljer det cirka en halvmeter i takhöjd mellan de båda Ellagårdshusen.
Ombyggnaden har fullt stöd i lagen, men väcker oro för att allt fler individuella lösningar
kan förändra hela Ellagårds karaktär. (Foto Eva Neveling)
beskrivningar om vad man ska tänka på när
man bygger om. Det handlar om allt från
takpannor, färgsättning, fönsterutformning
till carportar och uteplatser.
I samtliga fall finns många exempel på hur
man i Ellagård valt att inte följa de aktuella
riktlinjerna.
Eller om man så vill – använda sin byggrätt
enligt detaljplanen.
– Denna fråga väcker berättigad uppmärksamhet och ingen vill nog egentligen göra
något som väsentligt avviker, säger Fredrik
Lagergren, ordförande i byalaget.

Själv är Fredrik Lagergren dock förvånad
över kommunens förändrade hållning när det
gäller bygglov.
– När jag skulle bygga in garaget för några
år sedan var det inte tal om att tillåta något
utanför riktlinjerna.
Fredrik Lagergren framhåller också att det
handlar om kunskap och medvetenhet om vad
man kan, vill och bör göra.
– Bara det faktum att 20-talet Ellagårdshus
byter ägare varje år gör ju att det är viktigt att
ha en ständigt pågående dialog, säger Fredrik.
C-H Segerfeldt

Öppet 8 – 22
alla dagar

Ny grill, hushållsmaskin eller stolar och bord till uteplatsen?
Nu kan du beställa på ica hemma och få det levererat
för avhämtning hos oss på Rösjöhallen.
Gå in på vår hemsida www.ica.se/rosjohallen och klicka på länken.
Hälsningar Christer, Catharina och medarbetare

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Här är hjältarna som fixade
städningen dagen efter
när vi andra ellagårdsbor
latade oss hemma. Fr vänster: Peter Carlsson, Lars
Hansson, Daniel Hertzberg,
Fredrik Lagergren, Ann
Granqvist, Carl-Magnus
Edh, Stina Netz och Anna
Hamilton. (Foto Joel
Granqvist)

Valborgsmässobål med tal och körsång
Som vanligt var vi många som samlades på
Ellavallen för att fira Valborg på traditionellt
sätt. Fredrik Lagergren, ordförande i byalaget
höll vårtalet, Ellagårdskören sjöng och Bengt

Granath var speaker.
– Kören som brukar sjunga vid Valborg
i Ellagård består av körsångare som bor i
området. Vi hinner inte öva så ofta men alla

sjunger eller har sjungit i olika körer. Jag
som drar ihop kören arbetar till vardags som
körledare och organist i Täby församling,
säger Maria Resare.

Gruppupphandlingen i Ellagård

Än finns möjlighet att vara med
Under februari-mars genomförde undertecknad gruppupphandling av Takomläggning och av Fasadmålning.

Samtidigt informerades ellagårdsbor via
denna tidning och via Facebooksidan om de
pågående upphandlingarna.
I båda upphandlingarna bjöds åtta företag
in och fyra respektive fem företag lämnade
anbud. Gruppkontrakt tecknades ca 1 april
med de företag som lämnat de lägsta priserna
och som båda hade utmärkta referenser. De
har båda svensktalande arbetsledning och
erfarna utländska takläggare/målare vilket
förklarar deras förmånliga priser.
Takomläggningskontraktet tecknades
med DB TAK AB, deras priser var nästan
lika bra som vid motsvarande upphandling
2012 för södra Ellagård. Det finns en rad
prissatta arbeten att välja mellan. Exempelvis
kostar omläggning med ny underlagspapp och
6

läkt och återanvändning av befintliga pannor kostar ca 37 000 kr inklusive moms och
efter ROT-avdrag. 24 maj hade tolv husägare
bestämt sig för att utnyttja gruppupphandlingen för takomläggning och ytterligare
fem funderade.
Fasadmålningskontraktet tecknades med
Klöver Knekt AB som gjorde ett motsvarande
arbete i Åva Gård förra året.
Eftersom fasad- och fönsterytor varierar
både inom och mellan norra och södra Ellagård liksom konditionen hos befintlig färg
är kontraktet uppbyggt på á-priser. Kostnaden
variera förstås med hur mycket man vill ha
gjort och med husets färgkondition.
Exempelvis kostar en strykning av panelen
till ett hus med förråd med bräda under hängränna samt tre fönster på gavlarnas övervåning ca 25 000 kr inklusive moms och efter
mängdrabatt och ROT-avdrag.
Den 18 maj hade elva husägare bestämt

sig för att utnyttja gruppupphandlingen för
fasadmålning och ytterligare tre funderade.
Flertalet av beställningarna gäller endast
delar av målningsobjekten, vilket gör att
summan av kontraktssummorna ännu är så
låg ett Klöver Knekt överväger att dra sig ur
projektet.
Sannolikt kommer inga arbeten igång före
sommaren, i värsta fall inte ens i år.
Undertecknad bedömer att motsvarande
tak- och fasadarbeten kostar åtminstone
dubbelt så mycket nästa år efter en enskild
upphandling och med försämrat ROT-avdrag.
Kontakta undertecknad om du vill ha mer
information om villkor och priser, du kommer
nog aldrig att få ett mer prisvärt erbjudande.
Hör av dig bums om du är intresserad av
målning.
Lars Hansen
tel 758 02 15
lars.v.r.hansen@telia.com

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

Samverkan – för din egen skull
Det bästa sättet att minska inbrotten är
att grannarna samarbetar. Polisen är
övertygad, men det är inte alla Ellagårdsbor.
Mitt i kvarteren med grannsamverkansskyltarna finns det alltid några som
inte vill vara med. Ellagårdsbor som inte
nappar på erbjudandet om extra information. Som inte hör av sig trots upprepade
knackningar på dörren, lappar i brevlådan eller försynta påpekanden från
grannen eller rotefogden.
I några kvarter (rotar) saknas det
fortfarande någon som ställer upp som
ansvarig rotefogde/grannsamverkansansvarig.
Ingen som har velat ta på sig ansvaret
för att vara länken mellan närpolisen och
grannarna.
För er som är nya i området låter det
här med rotar, rotefogdar och grannsam-

Sista Ordet

verkan kanske ovant. Kanske till och med
obehövligt. Som ett intrång i den personliga
integriteten.
Den historiska bakgrunden till de här
begreppen ska jag inte skriva om nu – det
har beskrivits många gånger förut.
Du som undrar behöver bara knacka på
hos någon äldre ellagårdsbo så kan hen
säkert förklara.
”Jag ska inte behöva tala om för mina
grannar när jag reser bort”.
Eller ”ska jag behöva kolla grannens soptunna när jag har fullt sjå med att komma
ihåg att rulla fram min egen”.
Att vara med i grannsamverkan betyder
inte att du måste dela ”allt” med alla grannarna i ditt kvarter. Det betyder egentligen
bara att du varje vecka blir uppdaterad via
mejl om vad som händer i närområdet.
Hur mycket du vill engagera dig utöver det
avgör du själv.

Men att samarbete och vaksamhet definitivt hjälper oss att hålla inbrottsvågen
på avstånd vet vi numera via närpolisen.
Och nog känns det skönt att veta att
dina grannar håller ögonen öppna litet
extra de där veckorna du själv reser på
semester?
Grannsamverkan
kan tolkas på många
olika sätt. Att hjälpas
åt är inte bara ett
försök att minska inbrotten – det innebär
ofta ökad trivsel.
Och det kan vi väl
aldrig få för mycket av. Även vi som
uppskattar att få vara för oss själva när
vi stängt dörren till vårt hus.
Eva Neveling
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Inbrotten minskar i Täby

– Grannsamverkan avgörande
Nu har grannsamverkan kommit igång
på allvar i Ellagård. Även om fem rotar
fortfarande inte har någon kontaktperson
är GSV nu etablerat.

Ungefär hälften av rotefogdarna har också
fått särskild information om hur man arbetar
med GSV (grannsamverkan). Den leddes av
Stig-Ove Edholm, som är välkänd polis för
alla som engagerar sig brottsförebyggande.
– Det finns åtgärder på tre nivåer som
förhindrar eller i alla fall försvårar inbrott.
Edholm ser de brottsförebyggande insatserna som en pyramid. I botten finns grannsamverkan. Nästa nivå är skalskydd
(lås m m) och överst larm av skilda slag.
– Och det är grannsamverkan som ger det
bästa resultatet. Larm kan verka stressande,
men hindrar ingen från att göra inbrott där
de bestämt sig.
– Skalskydden är nödvändiga och ett krav
från försäkringsbolagen, men inte heller här
hindras en skicklig tjuv.

Under den två timmar långa utbildningen
blev det många anekdoter ur Edholms långa
poliskarriär och vi fick klart för oss att tjuvarna visst åker dit, men viktigast är att inbrotten
över huvud taget inte kommer till stånd.
Och i Täby har antalet varit vikande under
det första kvartalet 2015.
– Någonting har hänt, sa Stig-Ove Edholm, som samtidigt påpekade att inbrott är
en lukrativ och relativt ofarlig bransch för
yrkeskriminella.
– Där grannsamverkan genomförts har
dock inbrotten minskat med cirka 25 procent.
– Och det är inte skyltarna som har betydelse, även om det är viktigt att dessa är hela
och visar tjuven att i det här området bryr
man sig om varandra.
Att bry sig om varandra handlar om grannarnas små enkla insatser. När man vet att
grannen är borta, ställer man tillbaka soptunnan som står tömd vid vägen eller fäster upp
soppåsen, tömmer brevlådan.
– Själv låser man fast stegen och har tidur
på lampor och radio, säger Stickan
Edholm och visar
på enkla och effektiva brytskydd
för altandörrar och
fönster.
– Det är här tjuvarna tar sig in.
De är oftast bra på
dörrar.
Det är viktigt att
den som säljer sådan här utrustning
är godkänd av både
försäkringsbolag
och polis. Dessutom ska de vara
branschanslutna.
O m n ågot h ä nder företaget tar
branschorganisationen ansvar.
De nya kassettfönstren diskuterades också och här
föreslog Edholm
att man ställer krav
på att monteringen
sker från insidan
eller att man från
början säkrar kassetten med en dub-

belhäftande gummilist eller silikon.
– Grannsamverkan är inte att vara misstänksam mot allt man inte känner igen, utan
att vara vaksam. Inte minst på eftermiddagarna då de flesta inbrotten sker.
– Du märker direkt om en person du möter
inte vill bli sedd. Tilltala honom, fråga om du
kan hjälpa till eller säg bara hej.
Även om polisen inte har någon större
tilltro till larmets avskräckande effekt, finns
det några grundläggande saker man bör tänka
på om man installerar larm.
- sirenen ska sitta utomhus. I dagens välisolerade hus hörs inte larmet ut på gatan,
- ljud bör kompletteras med ljus, helst blinkande, som visar grannarna att något händer,
- kameror är bara merförsäljning utan
värde. Det går sällan att identifiera tjuven
på bilden.
Att man fotograferar och dokumenterar
allt värdefullt är en självklarhet. Eftersom
bankfacken försvinner i snabb takt, föreslog
Edholm så kallade värdeskåp. De ska vara
fästa i golvet och motstår då brytförsök
längre än den genomsnittliga inbrottstiden,
5-7 minuter.
– Kanske är dock det viktigaste med grannsamverkan att man höjer medvetenheten hos
de boende. Genom regelbunden information
om vad som sker på inbrottssidan, tips om vad
man kan göra och uppmaningar att iaktta skapar man en ökad aktivitet, slår Edholm fast.
C-H Segerfeldt
FOTNOT. Av 29 rotar (områden) i Ellagård
saknar följande kontaktperson och verksamhet: 8, 9, 16, 18 och 20.

Gratis utlåning för medlemmar
I byalagets bod intill Pysslingen på
Klövjevägen finns 7 bord, 40 stolar, assietter
och tallrikar med bestick, glas och kaffekoppar. Byalagets medlemmar lånar gratis,
de som ännu inte är medlemmar får betala
en blygsam hyra.
Bokning sker via byalagets hemsida
www.ellagard.nu. Klicka på fliken Inledning
så hittar du Bord/stolar en bit ner. Klicka
på bordochstolar@ellagard.nu och tala
om vem du är och var du bor så får du en
e-post med ett lösenord och besked om var
du kan låna nyckel till boden. På hemsidan
under Bord/stolar klickar du på bokningskalendern och blir insläppt när du angett
lösenordet. Boka sedan i kalendern, och,
när det är dags, hämta nyckel och de grejor
du bokat. Efter din fest lämnar du tillbaka
alla lånegrejor hela och rena på sina platser
i boden och nyckeln till den du lånat av.
Lätt som en plätt!

Lars Hansen

