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Årsmötet 2015

Allt fler medlemmar i byalaget

Öppet 8 – 22
alla dagar

Helt eller halvt lamm – vi styckar efter dina 
önskemål. Kom in och beställ i charken.

Helt 89:-/kg Halvt 99:-/kg
Hälsningar Christer, Catharina 

och medarbetare

Sommaren har ju inte varit helt till belåten-
het får man säga. Kallt och regnigt. Mina 
solrosor som skulle vara drygt två meter 

vid det här 
laget har bara 
blivit en 
halvmeter. 
Några 
blommor 
verkar det 
inte bli. Å 
andra sidan 
har ju de 
senaste 
veckorna 
bjudit på den 
värme som 

man saknat tidigare. Nåväl, sensommaren 
glider över i en höstperiod och vi får skörda 
de frukter som blir. 

Apropå frukter så dignar äppelträden i 
Ellagård. Men inte i alla trädgårdar. 

Om ni vill dela frukt med andra så an-
nonsera gärna det på vår Facebooksida. Jag 
vet att skolor och dagis i området också 
uppskattar frukten. Ibland kan de till och 
med komma och låta barnen plocka. 

Det är ju ett ganska enkelt och uppskat-
tat sätt att få frukten att göra nytta! Fråga 
gärna på närmsta dagis eller skola om ni 
vill bli av med för mycket frukt!

Ny park runt Ellavallen ser det ut att bli. 
Mer om det på annan plats i tidningen. Men 
Valborgsbrasan kommer att leva vidare på 
Ellavallen, lite längre ut på fältet. Upp-
rustningen kommer att göra området mer 
levande och attraktivt för idrott. 

I byalaget så planerar vi ett par aktivi-
teter under hösten. Först cirkusfestivalen 
som är tänkt att äga rum i september vid 
cirkusparken. Det är en tradition som vi 
gärna behåller. 

Men det krävs lite insatser från frivilliga 
föräldrar! Mer om det på annan plats.

Vi planerar också för en skiftesmiddag 
för alla funktionärer och andra aktiva i bya-
laget samt en höstpub där du har chansen 
att möta grannar och Ellagårdsbor över en 
öl.

Vi ses i Ellagård!
Fredrik Lagergren, 

ordförande i byalaget

Dela med er av trädgårdens frukt
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Sälj! Ge bort! Kasta! Och börja snarast! 
Det är vårt bästa råd till er som tänker 
sig att efter många, många år flytta från 
Ellagård till en sannolikt mindre lägen-
het. 

Efter alla år har vi insett att vi samlat på oss 
mycket möbler och en mängd ”bra-att-ha-
saker”. I våra 177 kvm plus garage och förråd 
fick allt detta plats, men inte i vår ”lilla” lä-
genhet på 113 kvm. Vi hann med minst 15 
besök på Hagby och 10-15 hos Kyrkornas 
Second hand eller Röda Korsets Kupan. Det 
lär bli fler!

Nybyggare för 46 år sedaN

För 46 år sedan kom vi som nybyggare till 
vårt nya hus, som stod på något som mest 
liknande en leråker. Vi lånade grejor och 
verktyg av varandra och bytte tips och idéer 
om bästa planering och placering av träd och 
buskar. 

Nu när vi lämnade var det med en underlig 
känsla av både lättnad och vemod. 

Lättnad över att inte behöva bekymra oss 
över gräs- och häckklippning, snöskottning 
för att inte tala om fasader och fönster som be-
höver målas eller renoveras. Dessutom påstod 
vår besiktningsman att taket måste ses över. 

Vemod över att lämna det hem där våra 
barn vuxit upp, där vi lagt ner både pengar 
och möda på att förvandla leråkern till en 
grön och blommande trädgård och dessutom 
alla goda grannar. 

Konstigt blir det att inte kunna plocka sol-
mogna tomater direkt från ett tjugotal olika 
plantor i växthus och rabatter. Nu får vi nöja 
oss med några tomathinkar på vår nya terrass.

Vi kommer att sakna Ellagård och den 
gemenskap som funnits där och inte minst 
Valborgsmässobrasan med vårsånger, talen 
till våren och framför allt det grandiosa 
fyrverkeriet.

Viktigt att flytta i tid

Det kändes sannerligen konstigt när flyttgub-
barna bar ut alla möbler samt prylar och pi-
naler nerstuvade i mer än hundra stora flytt-
kartonger. Men redan för ett par år sedan hade 
vi bestämt oss för att flytta själva innan någon 
annan bestämmer att vi måste flytta. Så en 

Att flytta 
från Ellagård

viss mental beredskap 
hade vi ändå inför vårt 
avslut. 

Och när huset var tömt 
och vi sammanträffade 
med de nya ägarna för att 
överlämna nycklar och 
förklara hur diverse hus-
hållsmaskiner fungerar så 
var det ”plötsligt” inte vårt 
hus eller vårt hem längre. 
Det var bara ödsligt och 
ekande tomt och den ena 
gräsmat tan dessutom 
gräsligt (!) oklippt.

En gammal vän sa ny-
ligen till oss att det värsta 
som finns är att flytta. Vi 
kan hålla med. En fråga 
som vi dock ännu inte 
har något svar på om det 
värsta är att packa ner på det gamla stället 
eller att plocka upp på det nya. 

borde ha kastat mer

Fast just nu lutar det åt att det är upplockande 
av alla flyttkartonger som är värst plus att inse 
att vi borde ha gjort oss av med ännu mer. 

Nu återstår dessutom en extra pärs: att 
deklarera vinsten och betala reavinstskatten. 

Med ett ingångsvärde på mindre än 
200.000 kronor och ett försäljningspris på 
mer än vi vågat hoppas på blir det en rejäl 

Det krävdes drygt hundra flyttkartonger 
när Ann-Sofi och Leif  Söderström flyttade 
från Allmogevägen till Gribbylund. (Foto 
Eva Neveling)

slant till statskassan – 220.000 per varje 
miljon i vinst. 

Nu tackar vi för våra år i Ellagård och 
Byalaget och vi hoppas ni tar väl hand om 
Beata och Salem – era nya grannar på All-
mogevägen 24.

Ann-Sofi och Leif Söderström,
numera Gribbylund

Ellagårds byalag hade vid årsskiftet 407 
medlemmar. Inbetalningskort för medlem-
skap 2015 var ibladat i förra numret av El-
lagårdsbladet och 1 juni hade 367 hushåll 
betalt, varav 35 är nya medlemmar. De ca 80 
hushåll som var medlemmar 2014, men inte 
betalt för 2015, har fått en påminnelse.

Matrikeln på byalagets hemsida redovisar 
medlemshushållen och en förteckning över 
rotefogdar. 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 
Ellagårds Facebooksida, hemsidan, uppskat-
tar initiativet till Grannsamverkan mot brott 
och/eller deltar i de årliga Valborgs- och Mid-
sommarfirandena, Cirkusfestivalen, höstpub 
mm, allt arrangerat av byalaget. 

Betala 200 kr till Ellagårds byalags plus-
girokonto 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, tel 758 0215.

Lars Hansen

Medlemsläget i byalaget
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I takt med att våra hus börjar nå mogen ålder 
börjar också skavankerna träda fram och 
underhållsbehovet öka. Här finns inga ”quick 
fix”, men väl ett antal punkter som var och en 
kan upptäcka och åtgärda. Helst innan de små 
varningstecknen blir till helrenoveringar.

Klöver Knekt AB blev det företag som 
valdes ut i den gruppupphandling Ellagårds 
byalag genomförde. Drygt ett dussin hus har 
hittills nappat på erbjudandet om rabatt för 
att det vinnande företaget kan ta hand om 
flera hus samtidigt. Och det finns fortfarande 
möjlighet att hoppa på.

– Nästan utan undantag har det krävts mer 
än bara tvätt och målning, säger Alexander 
Garbu, projektledare.

Här följer några punkter som du ska vara 
uppmärksam på:

KOLLA! Ett återkommande problem är 
ruttnande lockläkt (ribborna som täcker mel-
lanrummet mellan fasadplankorna) och pro-
blem med fukt och inträngning kring plåten.

– Det är en självklarhet att man tvättar 
fasaden regelbundet. Ser man inga svarta 
märken räcker det kanske med vart 3-4 år, 
säger Alexander Garbu.

KOLLA! Lockläktens ändträ är en annan 
svag punkt, där man bör känna med handen 
eller en kniv hur tillståndet är.

– Om arbetet inte utförts fackmannamäs-
sigt så har i vissa fall för mycket färg använts 
vid målning. Färgen har sedan runnit och 
bildat ”droppar” längs ner. Dessa bryts av 
när de utsätts för tid och väder. Fukten kan 
då lättare tränga in.

Här är lösningen att snedsåga yttersta 
kanten på läkten, ca 0,5 cm, rötskyddsolja 
ändträet, grunda och sedan måla under. Kän-
ner man att det finns bubblor/droppar kan det 
räcka med en slipning innan man behöver ta 
till sågen.

KOLLA! Gavelväggen vid ytterdörren är 
ett återkommande problem i Ellagård. Ibland 
är det inte tätt mellan garagetak och fasad, 
vilket vid oväder kan leda till vattenskada. 

– Här ska man följa byggnormen, påpekar 
Cristian Pacala, som är delägare i Klöver 
Knekt och fått många tillfällen att förundra 
sig över hur byggnormerna ändras med gan-
ska korta mellanrum. Inte minst när det gäller 
våtutrymmen.

När plåt och trä möts uppstår problem
Så här undviker du skador

Skyddspappret och plåten på garagetaket gick inte upp tillräckligt långt på gavelpanelen 
varför regnet slogs in under panelen.

För cirka 15 år sedan gjordes panelen ovanför bakdörren om. Lockläkten lades direkt på 
eller mycket nära plåten och vattnet rann inte undan. Genomruttet.
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Bestå ger ditt hus en hållbar 
och vacker yta som klarar vårt 
tuffa klimat. Måla med färgen 
som håller år efter år! 

Bäst för fasaden!

rabatt till alla
Ellagårdsbor!

10%

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 

KOLLA! Där lockläkten slutar på övre 
fönsterblecket (ovanför fönster och dörrar) 
stannar vattnet kvar och det tar inte många 
år innan förruttnelsen börjar. Detta löses 
bäst genom att man ser till att det är minst en 
centimeter mellanrum ner till blecket, som i 
sin tur är monterat i fallande vinkel från huset 
och att plåten dras upp bakom panelen.

Många drar sig för att byta hela läkten 
och tar i stället bort den skadade delen och 
skarvar in en ny. Här är det viktigt att man 
gör vinkelskarvning annars riskerar man 
rötskador ganska snabbt 

Cristian visar på vårt hus hur man monterat 
stupröret.

– Falsen ska vara utåt. Många avstår från 
detta då man inte tycker det är så snyggt, 
men när det blir stopp i röret kommer falsen 
att spricka när vattnet fryser. När det sedan 
smälter kommer det att tränga ut genom falsen 
och skada fasaden om den är vänd inåt.

KOLLA! Stuprören bör vara försedda med 
lövsil som enkelt kan tömmas.

KOLLA! Hur långt sticker fönsterblecket 
ut? Är avståndet för kort riskerar vattnet och 
tränga in på fasaden i stället för att droppa 
rakt ner. Här är regeln att blecket ska sticka 
ut fyra centimeter från fasaden och monteras 
i fallande vinkel från huset.

– Skälen till att man vill ha ett kort fönster-
bleck kan vara många. Inte minst barnfamiljer 
vill att de inte ska sticka ut för långt då barnen 
riskerar att skadas, säger Cristian.

Text och foto:
C-H Segerfeldt

Även ovanför gavelfönst-
ren lades läkten för nära 
skyddsplåten. Utöver 
rutten lockläkt blev även 
den underliggande brä-
dan anfrätt.

Nu är det en centimeters 
avstånd ner till skydds-
plåten, läkten är snedfa-
sad och oljad och målad 
två gånger. Det finns 
även ett avstånd mellan 
läkt och bakomliggande 
skyddsplåt.

Hur har du det med dina soptunnor? 
Har du en, två, tre eller fyra att hålla 
reda på.
Runt om i området står nu tunnorna på parad 
vid infarterna. Vi är ju många som lärt oss 
uppskatta tunnan för trädgårdsavfall. Och att 
ansluta sig till matavfallshanteringen i Täby 
känns väl självklart – alla vill väl dra sitt strå 
till stacken. 

Och så den ”vanliga” tunnan, den som vi 
stoppar det vanliga avfallet i.

Men en sak är säker: snyggt är det inte.
Nu utlyser Ellagårdsbladet en tävling. 

Vem bygger det snyggaste stället för sina 
soptunnor?

Skicka in din bild på hur du ordnat det. 
Redaktionen kommer enväldigt att välja ut en 
vinnare. Priset är att bli fotograferad i nästa 
nummer av tidningen. Dessutom får du en 
flaska vin för besväret.

Skicka din bild till redaktören, eva.neve-
ling@scriptura.se senast den 1 november.

Tävla med ditt sopställ
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– Är huset besiktigat?
Det är den första och vanligaste frågan 
hos dagens husspekulanter. 
– Svaret är nästan alltid ja och detta har 
underlättat väsentligt för både köpare 
och säljare, säger Tomas Österman på 
Jägholm Norrortsmäklarna.

– Sedan finns det självklart olika besiktnings-
män. Några följer formuläret bokstavligt och 
berättar endast vad som är fel, medan andra 
även kommenterar om varför det är fel och 
hur mycket det kan kosta att åtgärda.

Besiktningen ska självklart vara opartisk 
och inte innehålla några värderingar eller per-
sonliga slutsatser, men en bra besiktningsman 
är även en bra pedagog.

– Jag tror varje säljare och köpare upp-
skattar en besiktning, där man får hjälp att 
dra slutsatser och värdera vad man kommit 
fram till. 

I Ellagård återkommer en punkt i besikt-
ningsprotokollen, nämligen dränering runt 
huset och det faktum att man ofta har jord 

och rabatter intill grunden.
– Att reglarna och isoleringen ligger direkt 

på betongplattan var det sätt man byggde 
på då. Självklart reagerar många på denna 
anmärkning och en del blir oroliga för fukt 
och mögel, säger Tomas Österman, som 
uppskattar besiktningsmän som kan berätta 
om skillnaden i byggnadssätt mellan 50-tal 
och idag.

Ellagårdsbladet har skrivit flera gånger om 
just bottenplattorna och också framhållit att 
det saknas exempel på fuktskador. Däremot 
har de traditionella entréträden ofta orsakat 
skador på vattenledningar och den vägen 
orsakat fuktskador på grunden. I det läget är 
det många som passar på att gräva upp och 
dränera för att inte binda fukt i plattan.

 De ökade priserna är också en bidragande 
orsak till att man vill besiktiga.

– Men ändå är det ungefär vart femte hus 
det blir diskussioner kring. Det kan bli gan-
ska hårda ord i telefonen, men när man ber 
parterna att sätta sig ned och öga mot öga 
diskutera, brukar det mesta lösa sig.

Besiktning nödvändig i alla husaffärer
Och det tog bara drygt ett år från det vi 

skrev om att 6-miljonersgränsen passerats 
innan det är dags för nästa gräns. Nyligen 
sålde Tomas Österman ett hus på Skiftesvä-
gen för 7 120 000 kronor. Utgångspriset var 
5 695 000.  Alltså en prisstegring på över 25 
procent.

– Huset är totalt uppbyggt efter en brand för 
drygt 20 år sedan, vilket självklart påverkat 
standarden, men jag kunde ändå inte tänka 
mig att det skulle hamna på ett sådant belopp, 
säger Tomas Österman.

Den sedan en tid pågående debatten om 
införande av amorteringskrav är säkert en 
starkt bidragande orsak till att tio budgivare 
trissade upp priset en halv miljon mer än 
någon trodde skulle vara möjligt.

I det andra segmentet, alltså hus med ut-
gångsstandard och utan inredd vind, har det 
också skett en kraftig förskjutning uppåt. För 
knappt 1,5 år sedan låg snittpriserna här runt 
3,5 miljoner kronor. De kostar idag mellan 4,0 
och 4,5 miljoner kronor.

C-H Segerfeldt

Gruppupphandlingen av takomläggning 
har hittills resulterat i att avtal tecknats 
om 19 tak, varav arbetet pågår eller är 
klart med tio. Diskussioner pågår med 
ytterligare cirka fem husägare.

Vad gäller fasadmålning/renovering har avtal 
tecknats med 12 husägare och arbetet har 
utförts för tre av dessa. 

Diskussioner pågår med ytterligare ca åtta 
husägare.

Det finns fortfarande möjlighet att utnyttja 
gruppupphandlingarna. 

Kontakta lars.v.r.hansen@telia.com om du 
är intresserad.

Lars Hansen

Allt fler Ellagårdshus genomgår nu reno-
veringar och förändringar av flera olika 
skäl. Ett skäl är att minska drag och 
energiförluster. Många tilläggsisolerar 
och byter till energifönster.

Effekten blir den önskade: mindre energiåt-
gång, men en annan effekt är inte lika efter-
frågad: husen blir för täta.

I samband med vår egen renovering fick 
vi rådet av en professionell energirådgivare 
att vädra och vädra ordentligt med korsdrag.

Det naturliga draget i våra trähus är borta, 
men självdraget har inte enbart varit av ondo. 
Luften måste cirkulera och att täta för mycket 
får konsekvenser som vi inte alltid önskar. 

Rådet till alla som byter fönster och till-
läggsisolerar är därför: vädra med korsdrag. 
Minst två gånger om dagen och fem minuter 
varje gång. Det räcker faktiskt för att få nöd-
vändig cirkulation och luftbyte.

C-H Segerfeldt

Vädring
klarar 
ventilationen

Fortfarande 
möjligt att 
delta i grupp
upphandlingen

Cirkusfestival
i september
Än är datum för höstens 
familjefest i Cirkusparken inte 
fastställt. Håll ögonen öppna 
– information kommer på 
hemsidan, www.ellagard.nu, i 
Ellagårdsgruppen på Facebook 
och på affischer i området.
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Sista Ordet

Peter Carlsson med medarbetare vid midsommarstången. (Foto 
Bengt Granath)

Täbys finaste midsommarstång fanns i Ellagård. Även om dagen bör-
jade med ostadigt väder klarnade det upp framåt eftermiddagen och 
blev riktigt fint. 

Nicke Ramberg ansvarade för resningen av stången och Bengt 
Granath hade köpt in blommor och björkris. Peter Carlsson ordnade 
femkamp och Bengt Granath ansvarade för musikanläggningen och 
lekar och sånger. 

Och Ellagårdsborna kom som vanligt med filtar och picknickkor-
gar för att dansa runt midsommarstången, delta i lekarna och umgås 
med varandra. 

Traditionell midsommar i Ellagård 

I morse hamnade jag i något som liknade 
en cykelutflykt. Massor av barn cyklade 
glatt i väg i samma riktning som jag. De 
fyllde vägbanans hela bredd, från höger 
till vänster.

Plötsligt hade jag en ung flicka på väg mot 
mig. Jag höll till höger för att undvika krock. 
Hon svängde åt vänster – och självklart 
körde vi ihop. Ingen skada uppstod men 
jag antar att hon fick ett blåmärke på armen 
eftersom mitt cykelstyre träffade henne.

Ska vi ha det så? Ska vi låta våra barn 
fortsätta som småungar att cykla över hela 
vägen även när de nått upp i tonåren och 
borde veta bättre.

Det här är inga moralkakor. Det är 
mycket allvarligare än så. 

Vem har ansvar för att lära barnen vad 
som gäller i trafiken? Är det föräldrarna? 
Eller ska vi överlåta ansvaret till någon 
annan? Polisen, skolan, kommunen...?

”Nu får dom fixa något” är en replik som 

ofta hörs när det gäller trafiken. Det är ”någon 
annan” som ska ansvara för att trafikfarliga 
situationer försvinner. För att vi kör för fort. 
För att barnen tror att man själv kan välja om 
man vill cykla på höger eller vänster sida. För 
att man kör moped på gångvägar.

Jag anar att många föräldrar nu blir upp-
rörda och tycker att man (jag) ska förstå att 
vi måste ta hänsyn till barnen.

Men den som inte kan skilja på höger eller 
vänster är per definition barn – och då har de 
inte i trafiken att göra.

Dessvärre är trafiken farlig. Vi som bor här 
skapar barnens trafikmiljö. Det ansvaret kan 
vi inte lägga på någon annan.

Jag såg mamman som fick stanna bilen 
när de cyklande barnen täckte vägen och all 
framkomlighet för andra trafikanter stoppa-
des. Men nästa gång är det inte en medveten 
mamma som kör. Nästa gång är det någon 
som kör igenom vårt område utan att veta att 
vi lika ofta tillämpar vänstertrafik här.

Och då blir det riktigt farligt.
Det här handlar inte om vanlig barn-

uppfostran. Det här är regler som barnen 
måste lära sig. 

Cykla med barnen. Promenera med 
dem på rätt sida av 
vägen.

Förbered dem 
på att andra krav 
ställs när du blir 
trafikant/cyklist – 
även om du inte är 
vuxen. 

Barn är mjuka, 
bilar hårda. Det 

är vi vuxna som ska lära barnen att ta sig 
fram i trafiken. Att det finns trafikregler 
som man måste följa, som inte är  för-
handlingsbara. Kan vi vuxna dessutom 
lära oss hålla hastigheten och ta hänsyn 
vore det riktigt bra.

Eva Neveling

Klarar ditt barn trafiken?
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Byalagets styrelse kan nu lämna ett 
mycket glädjande besked till alla El-
lagårdsbor och andra som brukar fira 
Valborg på Ellavallen. Valborgsmässo-
brasan får vara kvar.

Upprustningen av Ellavallen startar under 
hösten och blir färdig under 2016 enligt Joa-
kim Wallin, som är projektledare.

Det första som sker är att den nuvarande 
grusplanen görs om till en så kallad multiak-
tivitetsplan, avsedd för ”spontanidrott” för de 
yngre med ett antal mindre ytor för basket, 
tennis, fotboll, mm. 

I samband därmed kommer det att anläggas 
en  cirkelrund yta  med en diameter på cirka 
tio meter i centrum av den stora gräsmattan. 
Ytan skall vara grusbelagd och omges av 
kantsten och är främst avsedd för Valborgs-
mässoelden, men kommer även att kunna 
användas för andra aktiviteter. Denna del av 
projektet, den runda ytan, skall vara färdig i 
god tid före den sista april nästa år. 

Det bästa vore att ha en vattenpost i an-

Majbrasan får vara kvar på Ellavallen

slutning till valborgsmässoelden, men där 
har kommunen ännu inte fattat något beslut. 
Det beror framför allt på kostnaden enligt 
Joakim Wallin.

Arrangemanget möjliggör för oss Ella-
gårdsbor att vi kan fortsätta vår mer än 50-åri-
ga  tradition att fira Valborg på Ellavallen. 

Nils Göran Ramberg

Valborgsmässoelden på Ellavallen lockar 
många även utanför Ellagård. Kommunens 
bästa fyrverkeri avslutar det tradionsenliga 
firandet. (Foto Eva Neveling)


