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Låt oss lysa upp i vintermörkret
En kväll när jag var ute och gick längs vägen i
Ellagård blev jag nästan överkörd. Bilen kom i
full fart runt kurvan och hade inte en chans
att se mig eftersom jag hade mörka kläder och
saknade reflex.
Glöm inte
reflexer, lampor
och blinkande mojänger. Under de
senaste åren har
allt fler tagit på sig
varselvästar när
de är ute och går.
De syns! Jag lovar
er att jag skall bli
bättre på det här med reflexer jag också.
Men snart kommer snön. Jag hoppas i alla
fall på en rejäl snövinter så att man kan få åka
skidor ordentligt. De senaste åren har vi ju
haft lyxen att få egna fina spår alldeles runt
knuten här i Ellagård tack vare Jonas Pers
som har en riktig spårmaskin. (Tusen tack för
det Jonas!)
Rejält med snö betyder också skottning och
möjlighet att bygga snögubbar och snögrottor
– och det är alltid kul. Dessutom blir ju allting
så mycket ljusare med snö på marken.
Apropå ljus så brukar jag uppmana alla
Ellagårdsbor att riktigt frossa i ljusslingor och
trädgårdsbelysningar nu före jul. Nu för tiden

så drivs dessa med LED-lampor som nästan
inte drar någon el alls, men de sprider ljus,
och ljus behöver vi i mörkret – inte minst för
att hålla tjuvar borta.
Sedan Grannsamverkan startade i Ellagård
så har vi bara haft ett inbrott mig veterligt.
Kan vi fortsätta så och gärna utveckla detta
genom att parkera bilar på grannens infart när
man är bortrest, ta in posten och skotta snö så
ökar vi säkerheten ytterligare.
Tack alla grannsamverkare som bidrar till
ett tryggare Ellagård.
Renoveringen av Ellavallen har nu tagit
fart. Bland annat så har en ny plats för vår
valborgseld skapats ute på gräsfältet. Det ser
snyggt ut. Och som en bekant sa: det känns
radikalt att man väljer att bygga en offerplats i
ett villaområde så här på 2000-talet.
Visst, men vi vill ju hålla fast vid våra
traditioner med ett våroffer. Jag tror att Ellavallen kommer att bli välbesökt framåt våren
då ombyggnationen står klar och det finns
nya planer och utrustning för lek och spel. Vi
behöver alla röra på oss mer.
En riktigt god jul och ett gott nytt år tillönskas alla i Ellagård.
Fredrik Lagergren,
ordförande Ellagårds byalag

Det blir brasa på Valborg!

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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På Ellavallen har den nya brasplatsen nu färdigställts. Något mindre än tidigare men ändå
en mycket positiv nyhet för alla oss som brukar fira in våren runt Valborgsmässoelden.
(Foto Lars Hansen)

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

Svårtydd faktura –
här får du hjälp
Svårt att läsa Ragn-Sells fakturor? Gunnar
Tidner, styrelseledamot i Ellagårds byalag,
hjälper dig att hitta rätt bland siffrorna.

Håkan och Lotta Lindholm, Tegvägen, och Magnus Tannerfeldt och Stina Netz, Ladugårdsvägen, träffades på Skiftesmiddagen. (Foto Eva Neveling)

Vill du komma på kalas?
Ett säkert sätt är att engagera sig i Byalaget. Att vara rotefogde, ansvarig för
Grannsamverkan i närområdet, ordna med
cirkusfestival, hjälpa till vid midsommarfirandet eller styrelsearbetet är detsamma
som en biljett till den traditionella Skiftesmiddagen vartannat år. Då undfägnas
man inte bara lekamligen utan också
andligen.
I år fick vi lyssna till sång och musik med Louise Raeder och Sven Idas. Allt ägde rum i
Emilios Kök på Enhagsslingan.

Många har utnyttjat
gruppupphandlingen
Gruppupphandlingarna av takomläggning och
har hitintills resulterat i att avtal tecknats om
34 tak, de flesta jobben är klara. Vad gäller fasadmålning/renovering har avtal tecknats med
13 husägare och alla arbetena är klara.
Företagen DB TAK (takomläggning) och
Klöver Knekt (fasadmålning) har förklarat sig
villiga att, med smärre justeringar, förlänga
sina respektive gruppavtal till att även omfatta
2016. ROT-avdraget minskar dock från 50 till
30 procent av arbetskostnaden.
Kontakta lars.v.r.hansen@telia.com om du är
intresserad av takomläggning eller fasadmålning/renovering.
Lars Hansen

aget

Annat var det på det tidiga 80-talet då jag var
ordförande! Då hade vi Giggen och fixade allt
själva – även underhållningen – och så dansade
vi.
Nu är det andra tider med högre krav och
”ungdomarna”, de som är mitt i livet, har snålt
med tid för ideellt arbete.
Stort tack till Anna Hedberg, Fredrik Lagergren och Bengt Granath med medhjälpare för
en trevlig afton.
Karin Hedén

Kommunen har bytt entreprenör för sophanteringen. Ragn-Sells faktura damp ner i vår
brevlåda i slutet av augusti. Fakturan innehöll
avdragsposter. Det kändes naturligt att kolla
fakturan närmare, men det var inte helt lätt. I
medföljande nyhetsbrev framgick vad vi betalade för men inte hur avgiften beräknats.
Jag matade därför in fakturans siffror i ett
excelark och prövade mig fram. 664,80 kr/år i
grundavgift (exkl moms) beräknas som årsavgiften 831 kr inkl moms dividerad med 1,25. På
samma sätt beräknas årsavgiften för rullkärlet
sorterat 257,60 kr som avgiften 322 kr inkl
moms dividerad med 1,25. För att få siffran 296
kr dividerar man 370 kr med 1,25. Beloppen 831
kr och 322 kr återfinns i Avfallstaxa2015 på
kommunens hemsida men inte beloppet 370 kr.
För att få siffrorna i den sista kolumnen får
man göra följande exercis: årskostnaden divideras med 365 (antal dagar på hela året) och
multiplicerar med antalet dagar i respektive
månader, 275 dagar för april t o m december,
för avdragsposterna 91 dagar (april, maj och
juni). Om man lägger ihop avdragsposterna och
lägger till 25 procent moms blir summan efter
öresavrundning 299 kr vilket var det belopp vi
betalade i maj.
Slutsatsen blev att beloppet vi skulle betala
beräknats korrekt.
Gunnar Tidner

Öppet 8 – 22
alla dagar

Vi bjuder in till julbord lördag 12/12 mellan kl. 11-16.
Välkommen att smaka av litet av julens godsaker.
God Jul önskar
Christer och Catharina med personal

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Snyggt och välbyggt för familjens sopor

Magnus Aronsson har själv byggt
det praktiska sophuset som rymmer
det mesta av familjens sopor.

Klöver Knekt har byggt det här snygga lilla
huset åt Anna Hedberg på Stallvägen.
Ett snyggt sopställ som rymmer tre tunnor
och dessutom påsar med plast och burkar
blev vinnare i Ellagårdsbladets tävling om
snyggaste sopställ. Den som är intresserad
och vill ha inspiration kan ta en promenad
förbi Dalvägen 4.
– Vi tyckte det blev litet för många soptunnor att bara ställa på uppfarten, säger Magnus
Aronsson, som byggt det snygga och praktiska
stället. Jag är rätt händig så det var inga problem
att få ihop det.
Familjen Aronsson med Nina och pojkarna
Frank 5 och Edgar 1 har förstås även anmält
sig till insamlingen av matsopor. Genom att

sortera soporna på det här sättet tycker Nina
att det blivit både lättare och mer ordning på
sophanteringen.
– Trots att vi är fyra i familjen så räcker det
med hämtning varannan vecka, säger Nina.
I trädgården finns även en soptunna för trädgårdsavfall. Den töms under sommarhalvåret
och rullas ut på allmänningen bakom huset
och runt när det är dags för hämtning, även det
varannan vecka.
– Det är klart att det är mer att tänka på med
flera soptunnor men man vänjer sig snabbt. Och
vi vill ju gärna bidra till en bättre miljö.
Förstapriset i tävlingen var en flaska vin.
Eva Neveling

Bäst för fasaden!

Praktiskt,snyggt
och proffsbyggt
I samband med ett annat reparationsarbete fick
Klöver Knekt i uppdrag att bygga ett skydd för
soptunnorna hos Anna Hedberg på Stallvägen.
Riktigt snyggt och propert och klart i topp i
tävlingen.
Men eftersom Anna inte byggt stället/soptunnsskyddet själv fick hon nöja sig med att det
kom med på bild i tidningen.
– Jag är mycket nöjd med det lilla huset och
det jobb hantverkarna gjort, säger Anna.

Enklast tänkbara

Bestå ger ditt hus en hållbar
och vacker yta som klarar vårt
tuffa klimat. Måla med färgen
som håller år efter år!

10%
rabatt till alla
Ellagårdsbor!

Enkelt och lättbyggt men effektivt för att dölja
tre trista tunnor.

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
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Här har man valt att endast bygga upp ett enkelt
skydd för att slippa se de tre tunnorna när man
kommer in på tomten. Tunnorna dras ut från
vardera sidan när det är dags för tömning. I
mitten står tidningstunnan. Den töms mer sällan
och får därför stå på den mest ”obekväma”
platsen.
Även här var det Klöver Knekt som byggde i
samband med annat reparationsarbete.

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

Gemensamma tunnor
skonar miljön
och plånboken
Att dela soptunnan med grannarna är det
några familjer som gör i Ellagård. Här
kommer några exempel som kanske kan
vara värda att fundera på.
– Vi är tre familjer som byggt ett gemensamt
sopställ. Fördelen är att vi kunnat minska ner
antalet kärl genom att vi delar. Det blir både
billigare och mindre skrymmande. Dessutom
blir det färre kärl för sophämtarna att tömma.
Det säger Nils Fickler på Polovägen som
tillsammans med sin bror Stephan Fickler delar
på en soptunna för hushållssopor. Tillsammans
med en grannfamilj har de byggt ett ställ för
tunnorna.
Fördelningen mellan de två familjerna Fickler
har inte varit några problem.
– Hittills har vi inte haft några problem att få
tunnan att räcka. Vi kör förstås bort övrigt avfall
som plats, metall, glas och papper.
Kostnaden för sophämtning delar de båda
familjerna på förstås.
Från Åvalundsvägen rapporterar Bengt
Dalunde att man för flera år sedan byggt ett
gemensamt ställ för två familjer.
Ställets mått är 270 x 50 cm och bakstycket
lutar något bakåt för att ge plats för flyttsvängen.
Allt fungerar utmärkt.
Kanske är de här smarta lösningarna något
för fler ellagårdsfamiljer.

Tunnorna i mitten hör till respektive fastighet, tunnan till vänster
samlar upp matavfallet och tunnan till höger tidningarna. (Foto
Bengt Dalunde)

På Polovägen har man samlat tre
familjers soptunnor delvis under tak.
(Foto Nils Fickler)

Grannsamverkan
mot brott
Grannsamverkanssamordnare inom Ellagårds
rotar har fått ärva titeln rotefogdar. De sprider
brottsinformation inom sina rotar och kan ta
initiativ till andra brottsförebyggande åtgärder.
Anna Hedberg är styrelsens kontaktperson i
GSV-frågor.
Inom alla rotar utom nr 18 (Arrendevägen 1129) och nr 20 (Arrendevägen 69-85) har boende
ställt upp som rotefogdarna. De flesta har tillträtt
det senaste året och en förteckning över dessa
samt en karta som visar roteindelningen finns
på Byalagets hemsida.
Bor du inom rote 18 eller 20 och kan tänka
dig att vara rotefogde så hör av dig till Anna
Hedberg, sekreterare@ellagard.nu
Lars Hansen

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Dags betala medlemsavgiften

Högtidstal och glada miner när Ellagårds tennisklubb firade 50-årsjubileum. I talarstolen
P-O Olsson, klubbchef. Övriga Hans Almgren, ordförande, och Ulf Öhman. (Foto Magnus
Tannerfeldt)

Fest när tennisklubben firade 50
Söndagen den 6 september hade Ellagårds Tennisklubb 50 årsjubileum. Allt var inomhus på
grund av det dåliga vädret. Alla aktiviteter var
på tennisbana nummer 1, då finalerna i KM
spelades på bana 2 och 3.
Dagen började med fika och varmkorv. Det
fanns två stora uppblåsbara aktiviteter: basket
och en slags träffövning för brännboll, som gick
ut på att skjuta en innebandyboll och träffa hål
som var lite längre bort. Sedan delades priser

ut till första, andra och tredje plats i KM i varje
kategori.
Därefter började livebandet Tre på turné
att spela, de var jättebra! Mot kvällen så kom
det en ”foodtruck” med hamburgare (allt var
gratis för medlemmar) och ställde sig utanför
tennishallen. Man kunde också testa hur snabbt
man kunde serva och testa olika racketar. Efter
det så började alla gå hem, men några stannade
såklart kvar för att städa och röja upp.
Linda Tannerfeldt, 12 år

Medlemsavgiften för 2016 är oförändrad 200
kr/hushåll. En inbetalningsblankett är bifogad
denna tidning.
Ellagårds Byalag hade 5/11 446 medlemmar
varav 54 nya. Antalet medlemmar har ökat med
39 jämfört med senaste årsskiftet. De flesta tappen beror på avflyttning.
En ny version av medlemsmatrikeln baserad
på läget vid årsskiftet finns inom kort på www.
ellagard.nu. Kolla dina uppgifter och skicka
korrigeringar och kompletteringar till undertecknad. Utskrifter av matrikeln kan beställas
från undertecknad av dem som inte har tillgång
till Internet.
Fler medlemmar välkomnas, särskilt bland
de ellagårdsbor som gillar de aktiviteter som
Byalaget genomför – till exempel denna tidning,
Facebooksidan, hemsidan ellgard.nu, uppskattar
initiativet till Grannsamverkan mot brott och/
eller deltar i de årliga Valborgs- och Midsommarfirandena, höstpub mm
Nya medlemmar uppmanas att också skicka
matrikeluppgifterna gatuadress, efternamn,
vuxnas förnamn, namn på hemmaboende barn
samt e-postadress till lars.v.r.hansen@telia.com,
telefon 08-758 7149.
Betala din avgift senast 31 januari till plusgiro 41 28 42–7!
Lars Hansen

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

Kalas därhemma – som medlem kan du låna bord och stolar
I Byalagets bod intill Pysslingen på
Klövjevägen finns mycket som går att låna
för festen därhemma. Enda kravet är att
du är medlem i Byalaget.
Här finn sju gamla och sju nya bord (180 x 78
cm), 40 stolar, samt flata och djupa tallrikar,
assietter, bestick, öl- , vitvins- och rödvinsglas
för åtminstone 40 personer och kaffekoppar för
ca 20. Byalaget överväger att komplettera detta.
Det finns även ett antal skålar och tillbringare
samt två klädställningar och en massa galgar.
Du som är medlem i Byalaget får låna detta
utan avgift.
Bokning sker via Byalagets hemsida www.
ellagard.nu. På startsidan klickar du på Boka
bord/stolar och följ anvisningarna. Du får då
ett mejl med låneanvisningar, ett lösenord och
var du kan låna nyckel till boden.
Tillbaka på fliken Boka bord/stolar klickar
du på bokningskalendern och när du angett
lösenordet kan du göra din bokning.
När det är dags hämtar du 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!

Boden är trång och Byalaget
kommer att göra sig av med tre av
de gamla borden i höst. Hör av dig
till Lars Hansen om du vill ha ett
eller flera av dessa.
Lars Hansen
Fotnot. Boden behöver målas,
frivilliga målare efterlyses! Kontakta lars.v.r.hansen@telia.com

Under årens lopp är det många
som dukat upp till festen därhemma med bord, stolar, tallrikar och glas från Byalagets bod.
Nu finns en del nyheter i boden.
Kravet är att du har betalat din
medlemsavgift på 200 kr.

Mycket väsen för ingenting
Det kom ett brev från kommunen med rubriken ”meddelande om kungörelse”. Vi läste
men kände oss inte så mycket klokare. Skulle
vi göra något? Hade vi glömt något? Hittade
snart raden med lydelsen: det krävs inget
ställningstagande från er sida.
Skönt då hade vi inte missat något. Läste
vidare. Ni vet, så där slarvigt som när man har
bråttom och är okoncentrerad.
Aha, det är grannen som har fått bygglov
för ”utvändig ändring av sitt enbostadshus”.
Vad kan det betyda? Ska de bygga ut huset?
Åt gatan kanske eller från baksidan? Men är
det möjligt?
När vi läste lite mer noggrant fanns hänvisning till både plan- och bygglag och till
Post- och Inrikes Tidning. Sedan fanns det
ytterligare papper med ”besvärshänvisning,
typ4” om hur, vart, när man kunde överklaga.
Frågan var bara vad vi skulle överklaga.
Nu har vi en god grannrelation så vi hade
säkert frågat grannen, men om man inte har det?

Sista Ordet

Dagen efter kom byggfirman. Hej och hå, det
gick undan. Något byggdes igen. Annat öppnades. Plankor bars ut och in. Vi insåg snart att det
inte skulle bli någon stor utbyggnad.
Vi kunde självklart struntat i det hela. Inte
minst för att det nu var uppenbart vad grannen
höll på med, men så kom funderingarna kring
vad man sysslar med på Bygglovsenheten i kommunen. En vänlig dam förklarade att det var min
uppgift att ta reda på vad bygglovet gällde – om
jag nu hade tänkt överklaga. Fastighetsägaren
har rätt att påbörja ombyggnaden så snart
bygglovet utfärdats. Eventuella överklaganden
skulle vara inlämnade inom fyra veckor. Allt lät
så formellt och byråkratiskt som det antagligen
måste göra, när en fastighetsägare bestämt sig
för att göra stora förändringar i sitt hus.
Men här var det inte fråga om någon stor
förändring så var går gränsen för plikten att
meddela grannarna, i det här fallet troligen
minst fem? En bedömningsfråga fick jag veta.
Tjänstemannen som skickat brevet hade alltså

bedömt att det var nödvändigt att meddela att
ett fönster skulle slås igen och en befintlig
altandörr tas bort.
Och varför kunde jag inte redan i rubriken
få veta vad bygglovet gällde?
En bedömningsfråga blev svaret igen. Och
det framgick tydligt att min sageskvinna
tyckte att åtgärden från bygglovsenheten var
onödig.
Grannens ombyggnad
blir säkert bra. Vi grannar
runt omkring skulle knappast märka förändringen
om vi inte kunnat följa
arbetet på nära håll.
Men jag är förundrad
över att formalia tvingar
våra kommunala tjänstemän att lägga tid och kraft (och därmed
kostnader) på något så småttigt.
Det är klart att vi måste ha många anställda
inom kommunen om man anser att man måste
informera fler grannar även vid så här små
förändringar i bostaden.
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Träden får växa så länge de är friska
Kan träd bli för höga har jag undrat
flera gånger när jag ser grannarnas höga
björkar och träddungen på ängen nedanför mitt hus. Kan träden blåsa ner i nästa
höststorm och vad händer då?
– Nej, ett friskt träd kan inte bli för stort, förklarar Cecilia Lundin, jägmästare i Täby kommun
med ansvar för skogs- och landskapsvård. Om
trädet däremot verkar angripet av röta eller skadat
på annat sätt kan man kontakta kommunen.
Angrepp syns först i trädets topp.
I Täby tätort finns cirka 450 hektar bebyggelsenära skogar som sköts enligt kommunens
naturparksplan. Kommunen har delat in Täby i
fem övergripande skötselområden och därmed
sköts våra skogsdungar i Ellagård vart femte år.
Om man är orolig för att några träd på allmän
mark ser skadade ut eller växt sig för höga kan
man fylla i en ansökningsblankett på www.taby.
se/trad. Här finns även riktlinjer för trädfällning
i kommunen. Kommer synpunkterna in före
den 15 september kan åtgärder planeras in för
vinterhalvåret.
– Det kommer många åsikter om träd och
skogsdungar från engagerade kommuninnevånare. Önskemålen är många men stämmer
inte alltid överens med vår planering, säger
Cecilia Lundin.
Friska träd ska inte fällas
Generellt är kommunen restriktiv med att fälla
friska träd och starka skäl måste finnas för en
sådan åtgärd. Träd eller växtlighet på kommunens mark ska i så fall utgöra en olägenhet av
väsentlig betydelse. Att löv från kommunens
träd blåser in i någon trädgård eller att träd
skymmer sol eller parabolmottagning är exem-

Här fälls träd i aspdungen intill Spindelparken. Anmälan om att träden inte var friska fick kommunen från ellagårdsbor. (Foto C-H Segerfeldt)
pelvis inte tillräckliga skäl.
Den som är rädd för att träden på den egna
tomten blivit för höga kan kontakta en arborist
som kan bedöma om något behöver göras. Här
har kommunen inget ansvar.
– Täbyborna är engagerade och värnar om
miljön, säger Poa Collins, stadsträdgårdsmästare. Många har ju valt att bo här för att vara
nära naturen men ändå ha stadens möjligheter
och utbud.
Sparar gamla träd i nya områden
Poa Collins förklarar också att man gärna sparar gamla träd när man planerar nybyggda
områden.
– Det är ett fint sätt
att skapa en färdig
miljö innan övrig vegetation har hunnit
växa upp.
Som exempel näm
ner hon de bevarade
träden i Häger näs
Strand och strandsko
gen vid Ullnasjön.
Att ge sig på träd
på allmän mark för
att få bättre utsikt i
sitt eget hus händer
som bekant ibland
men är en väldigt trist

Sent i november var det dags för röjning av angripna träd i Ellagård.

handling. Det skapar både dålig stämning i
grannskapet och förstör planeringen av allmän
mark. Gribbylundsskogen nedanför Badparksvägen vid Rönningesjön är ett område som har
vandaliserats flera gånger.
Sly, som många betraktar som ogräs, behöver
också vårdas och röjas fram.
– Det är unga skott av olika sorters träd som
växer upp till framtidens träd, berättar Cecilia
Lundin.
Eva Neveling
Fotnot. Fastighetsägaren har ansvar för
träden i den egna trädgården. Kolla med
ditt försäkringsbolag vad som gäller i din
försäkring vid storm och oväder.

Poa
Collins,överst,
stadsträdgårdsmästare
och Cecilia
Lundin, jägmästare, ansvarar för att
Täby förblir
grönt.

