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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. 

ELLAGÅRDSBLADET
Tidningen för oss i Ellagård
RedaktöR Eva Neveling
Skiftesvägen 121, tel 0703-650 450
eva.neveling@scriptura.se

UtgivningstideR 2016:
Nr 2 Juni/manusstopp 23/5
Nr 3 Sept/manusstopp 29/8
Nr 4 Dec/manusstopp 28/11

tRyck: Tryckeri AB Orion
www.tryckeri-orion.se

Redaktören förbehåller sig rätten att 
redigera i allt inkommet material.

OmslagsBIlD: De nyplanterade 
träden växer till sig i södra Ellagård.
(Foto Eva Neveling)

Byalagets styrelse
Fredrik Lagergren, ordförande 
Klövjevägen 24, 070-732 19 32
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Peter Carlsson (kassör) 
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HEmsIDa
www.ellagard.nu

FacEBOOk
www.facebook.com, gruppen Ellagårds 
byalag (för medlemmar i FB)

mEDlEmsavgIFT
200 kr/familj. Plusgiro 41 28 42–7.
 

Varför är det så ont om frivilliga? När jag 
gjorde ett inlägg på byalagets facebooksida 
om att vi behöver frivilliga i byalaget så 
svarade inte en enda av de över 600 

medlemmarna i 
gruppen. 

När vi sökte 
frivilliga som 
kunde tänka sig 
att hjälpa till 
med Valborgsfi-
randet förra året 
dök endast ett 
fåtal upp. (Tack 
för det!) 

När vi sökte frivilliga att hjälpa till med 
cirkusfestivalen i höstas dök en intresserad 
upp, som dock avstod lite senare. Vi fick 
ställa in festivalen.

Styrelsen i Ellagårds byalag består mest 
av folk som bott här betydligt längre än jag 
med mina 12 år i området. Jag började med 
att hjälpa till lite vid Valborgsstädningen. 
Då, för 12 år sedan, var det något tiotal 
personer som dök upp för att städa. Det var 
trevligt att lära känna några grannar och 
byta några ord om husen och området etc. 
Nu får man vara glad om fem-sex personer 
dyker upp. 

Det som förvånar mig mest är att folk 
som flyttat in under de senaste fem-tio åren 
sällan engagerar sig. Är det en generations-
fråga? Har ”nånannanismen” slagit igenom 
fullständigt? 

Det som kanske är mest förvånande är 
att antalet medlemmar i byalaget växer år 
från år. Det vill säga – folk vill gärna vara 
medlemmar och betala in medlemsavgiften 
på 200 kr, men tydligen inte bidra med sin 
tid? 

Inte ens en liten stund den 1 maj genom 
att städa upp efter valborgsbrasan? Eller för 
att hjälpa till att fixa cirkusfestivalen – en 
glad stund för alla barn?

Vi behöver få fler som har lust att bidra 
lite till verksamheten också. Det blev lite 
lätt löjligt förra året då vi var tvungna att 
köpa björksly för att klä midsommarstång-
en. Kanske skulle någon midsommardelta-
gare kunnat ordna det?

Idag är byalaget en väl fungerande för-
ening med många medlemmar, pengar på 
banken och med ett gott rykte hos kommu-
nen och hos andra intressenter. 

Men vi behöver fler som kan bidra med 
sin tid – framför allt ni som flyttat in un-
der de senaste fem-tio åren! 

Det är ert område och era barns miljö 
som det handlar om!

Därför hoppas jag att så många som 
möjligt tar sig till byalagets årsmöte den 
21 mars kl 19 på Emilios kök och deltar i 
årsmötet! Där och då kan du bidra! 

Välkomna!
Fredrik Lagergren, 

ordförande,
 Ellagårds byalag

Vi behöver fler som ställer upp – är 
det din tur nu?
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Välkommen till                      
Ellagårds byalags 

årsmöte
måndagen den 21 mars 

i Emilios kök                        
Enhagsslingan 23-25 
kl. 18.30 – ca 22.00

 Kl. 18.30  Samling med mingel i baren 
 Kl. 19.00  Årsmöte
 Möteshandlingar finns på plats
 Kl. 20.00 ca Enklare förtäring – Byalaget bjuder!
 Öl/vin och övriga drycker kan köpas i baren. 
 Varmt välkomna!

  Byalagets styrelse

Dags att betala
medlemsavgiften
Inte tillhör väl du dem som ännu inte betalat medlems-
avgiften till Ellagårds byalag? Om du gör det har du 
chansen att betala omgående.  200 kr per familj, plusgiro 
41 28 42–7.
En ny version av medlemsmatrikeln baserad på läget vid års-
skiftet finns att beskåda på vår hemsidam, www.ellagard.nu. 
Vid senaste årsskiftet var medlemsantalet 442, en ökning 
med 39 sedan föregående årsskifte. 

243 hade betalt sin medlemsavgift för 2016 redan innan året 
började och i mitten av februari hade 366 medlemmar betalat. 
Om ni betalar senast 30 mars slipper föreningen skicka ut tjat-
brev.  Utskrifter av matrikeln kan beställas från undertecknad 
om du inte har tillgång till internet.

Fler medlemmar välkomnas, särskilt bland de ellagårdsbor 
som läser denna tidning och Ellagårds Facebooksida, hemsidan 
ellgard.nu, uppskattar initiativet till Grannsamverkan mot brott 
och/eller deltar i de årliga Valborgs- och Midsommarfirandena, 
Cirkusfestivalen, höstpub mm, allt arrangerat av Byalaget. 

Nya medlemmar uppmanas att förutom inbetalning av avgif-
ten skicka matrikeluppgifterna: gatuadress, efternamn, vuxnas 
förnamn, hemmaboende barns förnamn samt e-postadress till 
undertecknad.

Lars Hansen
lars.v.r.hansen@telia.com 

tel 08-758 71 49

Motioner kan lämnas senast 14/3!
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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 

– Den viktigaste brottsförebyggande 
åtgärden är att vi börjar prata med var-
andra, sa Mats Hessler, polis och grann-
samverkanssamordnare. 

Ja, där satt vi hemma hos mig på Lövängsvä-
gen och hade riktigt trevligt över en kopp te 
och en bulle som jag som rotefogde bjudit in 
till för att få tips av polisen. 

Det är ju faktiskt så att ju mer vi lär känna 
våra grannar – vet när de är hemma eller på 
semester, vet vilka bilar de kör, hur gamla 
barnen är osv – desto lättare är det att vara 
uppmärksam på avvikande beteende på gatan.  

Att bryta anonymiteten är det viktigaste vi 
kan göra för att värna om vår närmiljö, inte 
bara sätta upp en skylt.

 Det sker ca 700 bostadsinbrott i Roslagens 
polisdistrikt varje år. Under 2015 anmäldes 
176 bostadsinbrott (varav 138 fullbordade) i 
Täby till polisen. 

Flest skedde i december följt av november 
och juli. Det sker förhållandevis många 

Grannsamverkan är att bry sig
inbrott i Täby. Anledningen är att det är en 
välmående kommun med många flyktvägar 
och insynsskyddade trädgårdar.

 Inbrotten sker vanligast på kontorstid, 
måndag till fredag. Bostadstjuvarna är skick-
liga, amatörerna fastnar förr eller senare. 
Inbrotten tar cirka fem minuter och de sker 
vanligast via baksidans altandörr eller fönster 
med kofot eller skruvmejsel. 

Många larmar bara bottenvåningen och 
finns det en stege i trädgården så är det 
enkelt att smita in via övervåningen, där 
smycken ofta fortfarande finns i byrålådor 
eller badrumsskåp.

  Se även notis på sid. 6.
 De flesta som gör inbrott i Täby bor i 

Stockholmsområdet, men visst finns det ligor 
från andra länder också. Tillfälligheten styr 
tjuven. De vet inte vilket hus de var inne i och 
brukar alltså inte komma tillbaka till samma 
hus. Däremot kan området locka till återbesök 
och därför brukar grannsamverkansbilarna 
köra runt där inbrott nyligen skett.

 Vad kan vi göra utöver att bjuda över 
grannarna på fika?

1. Kontrollera skalskyddet på bostaden. 
Gör det svårt för tjuven.  Med en redig 
skruvmejsel eller kofot får tjuven tillräcklig 
hävkraft att bryta många av de fönsterlås som 
finns på marknaden. 

Fönsterlåset ska vara så rejält fastsatt i 
fönsterbågen att den bryts vid inbrottsförsök. 
Krossat fönster låter mycket och tjuven riske-
rar att få skador som lämnar DNA-spår. Larm 
är bra. Men hörs det utanför huset?

 Med dagens teknik kan fiffiga lösningar 
genomföras. Mats Hessler föreslog att hem-
larmet skulle kopplas till en blinkande lampa 
utanför så folk omkring ser varifrån det tjuter. 
Varför inte montera en liten kamera som 
startar när någon rör sig på baksidan av huset?

 2. När larmet går i området – reagera på 
det! Kila över och kolla läget. Det är mycket 
ovanligt att tjuvar fortsätter inbrottet om de 
är upptäckta.

3. Dra er inte för att ringa 112 när det är 
något misstänkt. Det kan finnas en polisbil 
i närheten. Om inte polisen larmas kan de 
inte ingripa.  

4. Passa på att inventera hemmet på det 
som är stöldbegärligt. Fotografera smycken 
(gärna bredvid en linjal), konst, silvret etc.  I 
vår digitala värld så glöm inte att göra backup 
datorn.  Göm smyckena på smarta ställen i 
hemmet (men glöm inte att skriva ner var 
de ligger…).

 
I semestertIder:

Samla grannarna och hör hur semester-
planeringen ser ut – både trevligt och ett bra 
sätt att hjälpas åt att hålla uppsikt när huset 
är tomt. Varför inte sätta ihop en lista med 
grannarnas mobilnummer och dela ut?

Lämna leksaker och trädgårdsgrejer i träd-
gården när ni åker till landet.

Ha kläder på torkstrecket men be någon 
byta ut dem då och då.

Ha radion på och timers på några lampor.
Sammanfattningsvis minskar risken för 

inbrott avsevärt om vi ser om och vid behov 
stärker skalskyddet på våra hus. 

Träffa grannarna några gånger om året. 
Om någon ser lite sökande ut så hälsa – det 
kan vara en nyinflyttade granne, en vilsen 
geo-cashare eller en tjuv som, tack vare dig, 
just valde bort Ellagård.

Anna Hamilton
 

FOTNOT. kontakta gärna anna Hedberg i 
byalagets styrelse för mer information om 
grannsamverkan i Ellagård (adress sid. 2). 
    kontakta Trygg i Täby om du vill veta 
mer om grannsamverkansbilarna som kör 
runt i området och vill vara aktiv här.
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Ett Ellagårdshus såldes för 5,7 miljoner 
våren 2015. Efter renovering ökade pri-
set till sju miljoner kronor i höstas, men 
försäljningen gick inte att genomföra. 
Orsak: våtutrymmena underkändes vid 
säljarens besiktning.
– Det räcker inte med att man litar på dem 
som gör renoveringen av våtutrymmena. Man 
måste faktiskt själv ta en aktiv del i processen 
och sätta sig in i frågorna.

Det säger Ellagårdsbladets expert i fastig-
hetsfrågor, Tomas Österman, Jägholm 
Norrortsmäklarna, som var mäklare i affären 
som nu måste göras om.

Våtutrymmen är de enskilt viktigaste de-
larna av huset. Ingen annanstans blir missar 
och felaktigheter lika kostnadskrävande.

– Du får bygga om själv om du har kunskap. 
Värre är kanske att vid en skada bevisa att du 
gjort det enligt boken, säger Tomas Österman 
och rekommenderar den som vill ge sig kast 
med våtutrymmena att fotografera och doku-
mentera varje del av ombyggnaden.

Dokumentera bör man alltid göra, men när 
man anlitar företag som är våtrumscertifie-
rade räcker certifiering oftast i förhållande 
till försäkringsbolagen.

– Egentligen är det konstigt att försäkrings-
bolagen endast frågar om hur många våtut-
rymmen man har. Inte ett ord om de är korrekt 
byggda eller av vem. Sedan betalar man snällt 
premien och först när en skada uppstår kom-
mer både frågor och ifrågasättande.

Det aktuella Ellagårdshuset var snyggt re-
noverat. Inte minst hade man lagt ner mycket 
estetisk omsorg på våtutrymmena med kakel 
och klinker. 

– Men det var många småfel som väckte 
besiktningsmannens uppmärksamhet och 
när han sammanfattade underkändes hela 
renoveringen.

Nu måste säljaren börja om från början med 
att bila upp golv och ersätta nytt material. 

Renoverat Ellagårdshus gick inte att sälja

Var extra noga med våtutrymmena
I Ellagård är det nästan regel att man får en 

anmärkning i besiktningsprotokollet om man 
lagt klinker i våtutrymmet på övervåningen.

– Klinker ska läggas på fast underlag. Helst 
betong. Detta för att man ska vara säker på 
att tätskiktet under golvbeläggningen inte kan 
röra sig och gå sönder. 

– Därför måste man som husägare kon-
trollera att hantverkarna verkligen styvat 
upp golvet. 

Att ta in tips på duktiga hantverkarna är 
idag enkelt genom bl.a. Facebook, där El-
lagård har en mycket aktiv sida, men Tomas 
Österman betonar hur viktigt det är med att 
ta in referenser även vid rekommendationer.

– Dessutom skapar bristande dokumenta-
tion osäkerhet vid en fastighetsaffär, påpekar 
Tomas Österman och påminner om att detta 
oftast påverkar priset negativ. Detta även om 
ombyggnaden följt alla konstens regler.

C-H Segerfeldt

De gamla golvbrunnarna av gjutjärn måste 
alltid bytas ut mot....

…nya av plast. Annars underkänns hela 
arbetet

Klinker på golvet i badrummet på övervå-
ningen kräver att golvet styvas upp. Alternati-
vet är att ha kakel på väggarna och ett mjukt 
material på golvet.

FAKTA
Tomas Östermans råd till dig som ska 
bygga om våtutrymmena är:
1. Ta in referenser och planera ombygg-
naden när det gäller såväl kostnader 
som dina önskemål.
2. Om golvbrunnar, wc och avlopp ska 
flyttas – räkna med högre kostnader.
3. Kontrollera att de material du valt 
också är utprovade att fungera tillsam-
mans.
4. kontrollera våtrumsbehörigheten hos 
hantverkarna.
5. läs på och prata med hantverkarna 
under bygget. Fotografera gärna.
6. kontrollera att gjutjärnsbrunnen byts.
7. Gör du hela eller delar av arbetet 
själv – dokumentera och fotografera.
8. När jobbet är klart – begär ett 
våtrumsintyg som visar att arbetet är 
fackmannamässigt utfört enligt gällande 
regler. 
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Årsmötet 2015

Allt fler medlemmar i byalaget

Öppet 8 – 22
alla dagar

Vårens fester närmar sig – vi hjälper dig med maten.
Beställ senast 30/4 och få 10% rabatt på catering. Gå in på 
www.ica.se/rosjohallen och se vår meny eller prata med oss 

i charken så löser vi det hela på bästa sätt.

Välkomna önskar  Christer och Catharina med personal
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176 bostadsinbrott anmäldes i Täby kom-
mun under 2015 enligt en rapport från 
polisen. De flesta inbrotten inträffade i 
november-december och det är framför 
allt villor och radhus som drabbats. 

Statistiken förbryllar. Under juni rapportera-
des endast fem inbrott medan 18 skedde i juli. 
Allra flitigast var inbrottstjuvarna i december 
då 28 inbrott skett. Fredagar slår förbrytarna 
till medan de flesta avstår att göra inbrott på 
söndagarna. 

Tidsangivelserna är att svåra att föra sta-
tistik på, men polisen meddelar ändå att de 
flesta inbrott sker dagtid. Många drabbade är 
ju bortresta när inbrotten sker och därför är 
andelen ”tidpunkt okänd” vanlig.

Vanligaste sättet att ta sig in i en bostad 
är att bryta upp en dörr. Därefter bryter man 
upp eller krossar fönster. Fönster som lyfts 
ut, de nya kassetterna som blivit vanliga, är 
15. Brytverktyg som skruvmejsel och kofot 
är vanliga, men också spadar, grepar, spett 
och andra verktyg som finns i våra trädgårdar 
kommer till användning.

Stege har använts vid minst åtta tillfällen. 
I 42 villor/radhus har larm utlösts. 
Hur många inbrott som klarats upp framgår 

inte av polisens rapport.
Eva Neveling

Tjuvarna slår till 
på dagtid 
och helst i december

Snart är det Valborg och det firar vi för-
stås ordentligt 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 max cirka 10 meter. Ella-

gårdsbor som kommer med felaktigt material 
hänvisas till Hagbytippen.

Containern vid sidan av fotbollsplanen kan 
endast användas för skräp dagen efter.

Brasvakter kommer att finnas på plats 
hela dagen.

Det här får du
lämna på brasan

Filmen om Ellagård finns nu på vår hemsida, www.ellagard.nu 
Byalaget har ett alltför stort antal videokassetter med denna film varför sådana delas ut 
gratis till intresserade.  Kontakta Lars Hansen om du är intresserad, mejladress
lars.v.r. hansen@telia.com, tel 08-758 71 49.

Företagen DB TAK (takomläggning) och Klöver Knekt (fasadmålning) har förklarat sig 
villiga att, med smärre justeringar, förlänga sina respektive gruppavtal från 2015 att 
omfatta även 2016. 

Kontakta lars.v.r.hansen@telia.com om du är intresserad av takomläggning eller fasad-
målning/renovering.

Lars Hansen

Lägga om taket eller måla om huset?

Har du sett filmen om Ellagård?

Extrapengar för ungdomar
Nu behöver Byalagets bod intill Giggen på Klövjevägen målas om. 

Fasadyta inklusive de en gång vita partierna är på 33 m2 och den behöver tvättas, skrapas, 
renskrapade ytor impregneras och grundmålas och hela ytan täckmålas två gånger. 

Några läkter behöver bytas. Jobbet skall göras under 2016. Byalaget håller med färg och 
annan förbrukningsmaterial men inte med verktyg. Lämna ditt pris för arbetet till Peter 
Carlsson, kassor@ellagard.nu senast 15 april.

Nu startar vi en lånepool
Att köpa en motorsåg eller en släpvagn för bara några enstaka tillfällen är ingen bra idé. 

Nu vill Byalagets styrelse starta en lånepool för dyra grejor som bara används då och då. 
Har du en släpvagn, en motorsåg eller en slagborrmaskin och kan tänka dig att låna eller 
hyra ut den så är du den person vi söker. Kanske finns det någon som behöver en jordfräs 
eller någon annan trädgårdspryl men bara behöver den en enda gång.

Hur ser det ut i ditt garage? Står det tomt nu när bilen är såld? Då kanske du skulle 
kunna hyra ut garaget till någon granne med två bilar.

Vi pejlar intresset för att senare kunna öppna en lånepool på hemsidan. Hör av dig till 
undertecknad.

Lars Hansen
lars.v.r. hansen@telia.com

tel 08-758 71 49

Områden där husägare DNA-märker 
stöldbegärlig egendom har enligt polisen 
färre inbrott än andra. 

Märkutrustningen består av en vätska som 
innehåller en unik kod som tillsammans med 
uppgifter om husägaren registreras av leve-
rantören och görs tillgänglig för polisen. Med 
speciell UV-belysning kan polisen läsa denna 
kod och därigenom spåra ägaren till stöldgod-
set.

Styrelsen har nu genomfört en upphandling 
för hela Ellagård hos Proffsmagasinet. För 
622 kr inkl moms och frakt kan ellagårdsbor 

DNA-märk dina prylar
under 2016 köpa en sats SmartWater Märk-
DNA-Privatpersonspaketet som beskrivs på 
länken nedan:

www.proffsmagasinet.se/byggtillbehör/
stoldskyddsmarkning/smartwater-mark-dna-
privatpaketet 

Köp Märk-DNA-satsen via länken ovan 
och ange rabattkoden ”smartproffs” när du 
kommer till kassan för att vår rabatt skall 
dras av.

Om många DNA-märker sina stöldbe-
gärliga prylar och skyltar med detta kan vi 
förhoppningsvis drabbas av färre inbrott.

Lars Hansen
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Sista Ordet

Ska du sälja?
Vi på Jägholm Norrortsmäklarna erbjuder en högklassig 

mäklartjänst med konkurrenskraftiga arvoden.

Anlita en mäklare som är hemma i Ellagård!

DIN MÄKLARE I ELLAGÅRD!

TÄBY 08-768 00 80, 08-732 50 00 - www.jagholm.se

Tips om hantverkare är ett nästan dagligt 
inslag på Ellagårds Facebooksida. Någon 
ska bygga om ett badrum, lägga om tak, 
skaffa nytt kök. Då går man ut med en 
fråga till grannarna: vem ska jag välja, har 
ni några bra förslag? Och vad kostar det 
på ett ungefär?

Tipsen strömmar sen in och alla intygar 
att de valt precis rätt hantverkare. Det blev 
bra, det vi gjorde i höstas/förra sommaren/
förra våren.

Frågan är dock: hur bra blev det egentli-
gen? Och hur korrekta och sanningsenliga 
var de här råden? Kan den som beställt 
jobbet verkligen kontrollera att det blivit 
korrekt utfört? Nymålat och nytapetserat 
är väl inga problem, men avlopp, rörlägg-
ning, golvbrunnar…?

Vi fick tips om en firma som skulle byta 
ut våra gamla fönster från 1957. Snyggt 
och propert blev det och smidigt gick det 

också. Rådet hade vi fått från Facebooksidan.
När hösten kom började allt fler polisnotiser 

dyka upp både på nätet och i tidningen. Hur 
tjuvarna nu skaffat sig en ny inbrottsmetod. 
Det var bara att med lämpliga verktyg lyfta ut 
de snygga, prydliga fönsterkassetterna. Hur 
lätt som helst. Knappast något glassplitter och 
tyst och behändigt skedde inbrotten.

Vi fick kalla fötter och ringde vår leveran-
tör, som medgav att med en sträng silikon 
längs glaset skulle det vara svårt att lyfta ut 
fönstren. 

– Men de flesta gillar inte den här silikon-
strängen, sa hantverkaren. Den blir nog litet 
gul med tiden och det är ju inte snyggt.

Snyggt? Men säkrare då? Jo, det var det 
nog, medgav han.

Hur mycket kan du själv om våtspärrar, 
gamla avloppsbrunnar och liknande i våra nu-
mera rätt gamla hus? Troligen inte så mycket 
mer än vi här på Skiftesvägen. 

Det är absolut inte fel att vi tipsar var-
andra på nätet. Tvärtom, är det ofta det 
enklaste sättet att få tag på hantverkare. 

Men nästa steg… 
Ja, där är det bara 
du själv som kan 
ta ansvar.

Ta reda på hur 
företaget jobbar. 
Vad hantverkar-
na kan om just 
dina behov. Om 
firman har våt-
rumscer tif ikat 

när gäller badrum till exempel. 
Annars kan det gå som i ett nyligen sålt 

hus här i Ellagård. Där hela köpet gick till-
baka när besiktningen gjorde tummen ner 
för ytligt sett snygga renoveringar i husets 
våtutrymmen.

Eva Neveling

Tips är nog bra men du har ansvaret



Valborg i Ellagård
Program
k Samling senast kl 20.30 vid Giggen
k Avgång fackeltåg kl 20.45
k Brasan tänds ca kl 21.00
k vårtal av Fredrik lagergren
k vårsånger
k Fyrverkeri
OBS! Fyrverkeriet är miljöklassat.

godisförsäljning

Välkomna till Ellagårds 
traditionella Valborgsfirande!         

             

Byalaget behöver hjälp med brasvakter under da-
gen (kl 09.00 – 20.00 i tvåtimmarspass). Volontärer 
behövs även efter brasan. anmäl dig om du kan 
tänka dig att ställa upp till Bengt Granath 070-856 
09 23 eller via mejl c.b.granath@tele2.se eller till 
Fredrik Lagergren, 070-732 19 32 eller mejl ordfo-
rande@ellagard.nu
                               

Yngre barn måste 
ha en förälder med 
vid fackeltåget!


