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Städhjältarna – dagen efter!

Dags att tända brasan.
(Foto Malin Åström)

Städpatrullen bestod till största delen av föräldrar
och barn från 4: orna i Ellagårdsskolan som sålde
på Valborg. (Foto Anna Hamilton)

Fyrverkeri avslutade firandet som
vanligt. (Foto Eva Neveling)

Välkommen till Ellagårds midsommarfest,
se sidan 8

get

ELLAGÅRDSBLADET
Tidningen för oss i Ellagård
Redaktör Eva Neveling
Skiftesvägen 121, tel 0703-650 450
eva.neveling@scriptura.se
Utgivningstider 2016:
Nr 3
Sept/manusstopp 15/8
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: Valborgsmässorfirandet i olika moment. (Foto Malin
Åström, Anna Hamilton och Eva
Neveling)

Byalagets styrelse
Fredrik Lagergren, ordförande
Klövjevägen 24, 070-732 19 32
ordforande@ellagard.nu
Gunnar Tidner (kassör)
Stallvägen 6, 758 35 74
kassor@ellagard.nu
Anna Hedberg
sekreterare@ellagard.nu
Stallv. 14, 758 29 09
Bengt Granath
Skiftesvägen 14, 768 41 89
ledamot1@ellagard.nu
Lars Hansen
ledamot2@ellagard.nu
Arrendevägen 5, 758 02 15
Suppleant:
Stefan Söderholm, webbredaktör
suppleant@ellagard.nu
Skiftesvägen 116, 792 06 09

Snart ses vi på Midsommarängen
– ännu ett populärt Ellagårdsfirande
Tack för alla uppmuntrande ord för vårt fina
Valborgsfirande! Särskilt tack till dig på
Skiftesvägen som talade in på min telefonsvarare – alltid kul med uppmuntran när man
gör ett ideellt arbete.
Ett särskilt tack vill jag rikta till Lars Hansen och Bengt Granath som stod för mycket
av förberedelserna: skaffa tillstånd, ordna
med vattenslangar till släckningen, arrangera
fyrverkerier mm.
Ett annat tack vill jag rikta till de elever
på Ellagårdsskolan som arrangerade så fin
försäljning under kvällen. Det håller på att
bli en fin tradition.
Det är svårt att skapa aktiviteter som gör
att eleverna kan samla pengar till en skolresa.
Det är numera förbjudet att föräldrar ger
pengar direkt utan varje krona måste skapas
av eleverna själva. Då blir försäljning av fika
på Valborg och på Cirkusfestivalen förhoppningsvis ett välkommet tillskott.
I år blev det flera nyheter i samband med
Valborgsfirandet. Vi har fått en ny plats att
elda på eftersom planen byggs om för andra
ändamål.
Vi tvingades också i sista stund flytta fyrverkerierna från grusplanerna, där vi sedan
20-30 år tillbaka skjutit upp dem. Detta trots
att vi ansökt om och beviljats tillstånd från
brandmyndigheterna som ansåg att platsen
var säker.
Att en förening verksam i Ellagård på det
här sättet väljer att lägga krokben för en annan
förening i Ellagård är anmärkningsvärt och
bekymmersamt.

Nu börjar en period av studentfirande och
mycket annat festande. Då är det högt tryck
på vår utlåning av bord
och stolar. För att boka
så skall man gå in via
byalagets hemsida och
gå till bokningsschema,
där man lägger in när
man vill boka, vad man
vill boka och kontaktuppgifter.
Under den här perioden kan det ibland
hända att man får hämta
grejerna direkt hos föregående bokare eftersom många vill låna
sakerna. Det är jättebra om man kan lösa det
smidigt direkt mellan varandra!
Ombyggnaden av Ellavallen är i full gång.
Kommunen skall bygga om grusplanen till
tennisbanor och också andra planer för innebandy (fast ute?) och basket. Nya möbler och
träningsredskap skall också komma på plats
senare. Vi ser fram emot upprustningen och
hoppas att den blir bra.
Snart är det dags för midsommarfirande.
Precis som tidigare år så behöver vi hjälp med
att klä stången, sätta samman ljudanläggningen och lite annat praktiskt.
Jag hoppas att många kommer och hjälper
till innan det är dags för små grodorna och
picknick.
Trevlig sommar!
Fredrik Lagergren,
ordförande i Ellagård byalag

Öppet 8 – 22
alla dagar

Hemsida
www.ellagard.nu
Facebook
www.facebook.com, gruppen Ellagårds
byalag (för medlemmar i FB)
Medlemsavgift
200 kr/familj. Plusgiro 41 28 42–7.

Sommarens fester är på gång och vi hjälper gärna
till med maten. Gå in på www.ica.se/rosjohallen och
se vår meny eller kom in i butiken så löser vi det
hela på bästa sätt.
Välkomna önskar Christer och Catharina med personal
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Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?

Visningen viktigast
när huset ska säljas
När efterfrågan är stor och tillgången till
hus begränsad, väljer många att låta mäklaren kontakta spekulanter som tidigare
visat intresse för fastigheter i Ellagård.
Man räknar med att affären ska gå snabbare och även slippa den numera till synes
nödvändiga ”home styling”.
Ellagårdsbladets nye fastighetsexpert, Adam
Simpson på Svenska Mäklarhuset, avråder
dock från detta som många upplever som en
genväg.
– En utannonserad visning är nästan alltid
att föredra framför privata visningar för
utvalda spekulanter.
– Dels får mäklare möjlighet till personliga kontakter och kan ge en mer detaljerad
information om huset, dels ser besökarna att
det finns ett stort intresse och detta driver
också priset.
Och självklart var det en visning som
föregick Adam Simpsons eget köp av ett hus
i Ellagård.
– Det var 50-talsstandard rakt igenom, men
vi fick en bra beskrivning av ett barnvänligt
område med nära till skolor, dagis, affärer
och kommunikationer.
Säljaren bör inte vara hemma när det är
visning. I stället finns alltid två mäklare på
plats. Enligt vår expert ger detta en trygghet
för besökarna.
– Det är en självklarhet. En tar emot och
hälsar välkommen och överräcker den skriftliga presentationen. Kollegan tar hand om alla
frågor. En ensam mäklare kan inte klara av
allt detta, betonar Adam Simpson, som varje
vecka genomför rollspel med kollegerna på
Svenska Mäklarhuset.
– Vi turas om att vara säljare och spekulant
och tränar på de hus vi har till visning den
kommande veckan. Jag var lite skeptisk i
början. Tyckte väl att jag kunde alla frågor,
men det har blivit en övning jag inte vill vara
utan. Man får liksom hjälp att läsa in sig på
de aktuella husen, säger Adam Simpson, som
inte gärna vill prata om objekt, utan hellre
pratar om ”hem”.
– Det handlar ju faktiskt mer om människor
som ska bo än objekt som ska säljas.
Det låter som en lek med ord, men Adam
Simpson ser allvarlig ut och tillägger.
– Det handlar ju ytterst om att uppfylla
förväntningar. Därför är det också bra att
höra snacket på visningarna. Lyssna av den
blivande kunden. Hur länge har han eller hon
letat? Vad söker de? Vad tycker de om huset?
Vilka frågor har de?
– En bra affär handlar om tid. Det är vår
livs viktigaste affär och den måste få ta tid.

Dialogen med den blivande spekulanten är
ovärderlig och också en av de saker mäklarna
från Svenska Mäklarhuset betonar, när de
undervisar blivande registrerade mäklare på
högskolan i Gävle. Något de gjort i åtta års
tid. Det ger resultat.
C-H Segerfeldt

– Låt försäljningen av ditt hus ta lite tid.
Det betalar sig, säger Ellagårdsbladets
nye fastighetsexpert Adam Simpson på
Svenska Mäklarhuset.(Foto Eva Neveling)

FOTNOT. Svenska Mäklarhuset grundades 1989 och har över 100 mäklare på 26
kontor. I Täby och Vallentuna har man fem
mäklare.

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Nikke Ramberg, Anna Hedberg, Gustaf von Hofsten och till
höger Anna Hamilton.

Mona Wiggerud,
C-H Segerf eldt och BrittMarie Björkman.

Klent intresse för årsmötet – bättre kan vi väl?
Sexton deltagare på årsmötet varav hälften
styrelseledamöter – nog måste man beundra styrelsen i vårt byalag för att de
fortsätter att jobba för oss alla ellagårdsbor.
Hur som helst var det ett trevligt möte där vi
deltagare bjöds på mat och fick en sammanfattning av byalagets aktiviteter under det
gångna året.
Antalet betalande medlemmar är idag
närmare 450. Cirka 1 000 personer besöker
Valborgsmässoelden med sitt praktfulla fyrverkeri. För den som oroar sig för miljön kan
det vara bra att veta att fyrverkeriet numera
är miljöklassat.
Midsommarfirandet förra året samlade
cirka 200 familjer. Vid Skiftesmiddagen i
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höstas (= belöningen för dem som jobbar för
byalaget) deltog ett 40-tal personer.
På höstpuben i november underhöll Johan
Taube, välkänd trubadur från Skiftesvägen.
Hemsidan har haft cirka 7000 unika besökare och sköts av Stefan Söderholm.
Byalagets Facebooksida är välbesökt och
en snabb informationskanal för drygt 625
medlemmar.
Ellagårdsbladet med undertecknad som
redaktör har utkommit med fyra nummer.
Utlåning av bord och stolar har utnyttjats
vid 57 tillfällen. Många fester i Ellagård!
Grannsamverkan finns i nästan alla rotar/
kvarter.
Efter den uppräkningen måste man ställa
frågan: vilket annat område i Täby har samma

omfattande gemensamma aktiviteter?
Lars Hansen på Arrendevägen fortsätter
som ledamot i styrelsen att ragga medlemmar
och har alltså lyckats över förväntan.
Värre är det att få fler att ställa upp i styrelsen. Vid mötet avgick Nils-Göran Ramberg
och Peter Carlsson men några nya ledamöter
valdes inte in. Någon valberedning finns heller inte trots ordföranden Fredrik Lagergrens
vädjanden.
Till dig som läser det här – kan du tänka
dig att göra en insats? Den behöver varken
bli omfattande eller särskilt tidskrävande.
Kontakta Fredrik Lagergren.
Han kommer att välkomna dig. Alla kontaktuppgifter finns på sid. 2.
Text och foto: Eva Neveling

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

, troligenTvå

För fort och onyktert

Här flyttas ett farthinder på Skiftesvägen tillbaka till sin plats efter en påkörning i början av maj. Fyra tonåringar i en
personbil körde på hindret mitt i natten varvid hindret flyttades flera meter. Enligt vittnesmål smög de efter kraschen
från platsen, troligen berusade. Några dagar efter flyttningen av stenen kördes den på igen och flyttades någon meter åt
sidan. Täbybornas trafikmoral verkar inte särskilt hög. (Foto Eva Neveling)

Att välja färg och måla om huset ingen enkel historia
När sommaren kommer startar husrenoveringarna i Ellagård. Tak läggs om,
häckar planteras, garageinfarter plattläggs. Men framför allt passar många på
att måla om sina hus.
– Många som bor i gula hus är osäkra på
vilken nyans de ska välja, säger Björn Kjellman på Klövjevägen. Vi ser ju också väldigt
många olika gula nyanser i området.
Björn har bott i Ellagård i många år och
har en stark känsla för områdets speciella
karaktär och att exteriören är harmonisk och
enhetlig.
Den röda färgen på våra hus har beteckningen BY 43 och här är variationerna nästan
obefintliga. Däremot börjar de skifta alltmer
bland de gula husen. Ursprungsfärgen har
ingen beteckning, men kan blandas till av
Täby Färg & Taået på Fogdevägen. Då heter
den ”Ellagul” och drar litet åt brunt. Allt
färre väljer dock denna nyans vid ommål-

ning. I stället används allt oftare BY 27, som
är en klassisk herrgårdsgul färg. Bland andra
Skiftesvägen 119 och 121 målades förra året
om i den färgen.
Är man då tvungen att måla sitt hus i de
här färgerna?
I kommunens bygganvisningar för Ellagård från 1992 står följande: Den ursprungliga färgsättningen ska behållas. Vissa nyansskillnader måste accepteras, men inte starkt
avvikande kulörvarianter som stör harmonin.
Dominerande trä- och plåtdetaljer bör också
färgsättas med hänsyn till områdets karaktär.
Anvisningar finns på byalagets hemsida,
www.ellagard.nu
– Riktlinjerna är ett sätt att sammanfatta
vad som är ett områdes särskilda karaktär.
Vill man bevara denna kultur är riktlinjerna
till hjälp, säger Täby kommuns stadsarkitekt
Per Lagheim.
Dessa riktlinjer utformades alltså över 30
år efter det att de första husen byggts och har

blivit en bekräftelse på hur man kan bibehålla
ursprungskaraktären i ett unikt grupphusområde. Här spelar färgval och nyanser utan
tvekan en roll.
Riktlinjerna är inte tvingande för den
enskilde fastighetsägaren, men ger hjälp och
stöd till dem som vill bygga om eller måla om
så att det inte blir till men och olägenhet för
andra i området.
Plan- och bygglagen är överordnad riktlinjerna och har till uppgift att ta till vara rätten
både för den enskilde i förhållande till det
allmänna och för den enskilde i förhållande
till andra enskilda.
Där är alltså detaljplanen som reglerar
hela områdets planläggning och byggande
starkast.
Riktlinjerna är alltså inte tvingande, men vi
får väl hoppas att grupptrycket i Ellagård är
tillräckligt starkt för att vi ska slippa se helt
avvikande färger på våra hus.
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Cykelboom

Nu trampar
vi elektriskt

Tennisleken kom först
Upprustningen av Ellavallen går långsamt
och en ny projektledare har utsetts.
–Vi planerar att utveckla lekparken med
båttema och även bygga en gångväg dit
för att göra den lättillgänglig, säger Sandra
Hellström.
– Tennisleken är färdigbyggd. I nästa steg
planeras för en aktivitetsyta längs tennisleken
med en kombinerad innebandy- och basket-

plan, grillplats och utegym. Den ritningen är
för närvarande hos entreprenör som räknar
på vad det kan kosta att bygga. Sedan ska vi
också rusta upp lekplatsen och resten av parken som får nya möbler, träd, plantering osv.
Onsdag 15/6 klockan 17.30 inviger tennisstjärnan Robin Söderling de nya banonarna.
Kommunalrådet Leif Gripestam invigningstalar, kommunen bjuder på kaffe och sen
blir det möjlighet att provspela på banorna.
Text och foto:
Eva Neveling

Tennisleken med flera
olika banor är färdig
på Ellavallen, men
ännu är det inte klart
hur den planerade
allaktivitetsplanen
ska byggas. Just nu
ser det ut som på
bilden, men förhoppningsvis kommer bygget i gång senare.

Karin Hedén gillar
sin elcykel.

Bäst för fasaden!

När våren kommer åker cyklarna fram ur
förråden. I år är del elcyklar som gäller.
Cykelboomen märks även här i Ellagård.
– Jag trivs jättebra med min elcykel, säger
Karin Hedén på Dalvägen.
Karin elcyklar för andra säsongen och är
nöjd.
– Det var hälsoskäl som gjorde att jag köpte
en elcykel, förklarar Karin. Orken räckte inte
ens i lätta backar.
Karin har några råd till den som funderar
på att köpa en elcykel.
Bromsarna är elcykelns svaga punkt. Undersök och prova innan du bestämmer dig.
Träna innan du ger dig ut på längre turer.
Det är annorlunda att hantera en elcykel
eftersom den är tyngre och kräver längre
bromssträckor.
Tänk på att en elcykel är stöldbegärlig och
därför kanske inte kan parkeras överallt.
Elmotor, batteri och liten färddator tillhör
utrustningen på en elcykel. Batteriet tar man
med sig hem när det ska laddas.
Elcykeln har många fördelar men man bör
nog vara van att cykla innan man köper den.
Och att ha hjälm är förstås lika självklart
som när man är ute på en vanlig cykel.
Text och foto: Eva Neveling
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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!

10%
rabatt till alla
Ellagårdsbor!

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

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

Ska du sälja din bostad?
Anlita ditt lokala visningsproffs!

Jag vet hur mycket en väl genomförd visning betyder för slutpriset.
Det är en av flera anledningar till att mina kunder rekommenderar mig vidare.
Vill du också få bättre betalat för din bostad? Börja med en fri värdering.

Kontakta mig på tel. 0707-78 78 77

Adam Simpson
Reg. Fastighetsmäklare
Svenska Mäklarhuset Täby
Catalinavägen 8
adam.simpson@smh.se
svenskamaklarhuset.se

När blir du nöjd?
En morgon stod en man med grästrimmer (tror jag det heter) några meter ifrån
mig när jag hämtade morgontidningen i
brevlådan. Jag frågade förvånat vad han
höll på med.
– Jag fixar gräskanterna här, sa han
och krängde av sig hörselskydden.
Och det var precis vad han gjorde.
Klippte den smala strängen av gräs
längs gångvägen som den stora gräsklipparna ute på ängen inte klarade.
Han klippte så det såg snyggt
och välansat ut. För oss som går på
gångvägen. Manuellt och tidigt på
morgonen.
Vid frukostbordet funderade jag
vidare. Har vi det inte ganska bra
egentligen? Både här i Ellagård och i
Täby.
Tänkte vidare på hur snabba vi är att
gnälla när allting inte fungerar perfekt.
– Varför har snöskottningen inte

Bäst på visningar

Sista Ordet

kommit igång ännu när det nu snöade så
mycket i natt?
– Tänker de inte sopa bort sanden från
gatorna snart? Jag vill kunna cykla nu när
vädret är så fint (kommentar på vår Facebookgrupp redan i mars).
– Kan inte kommunen snart fixa den
röriga trafiken vid skolan?
Sådana kommentarer möter jag rätt ofta.
Säkert gör du det också.
Jag tycker snöskottningen fungerar bra i
Täby. Inser att gamla täbybor har problem
med snön och halkan, men totalt snöfria
trottoarer får vi aldrig.
Att sanden sopas på våra gator enligt ett
rullande schema tycker jag är begripligt
och lätt att acceptera. Någon gata kommer
först i år men kanske sist nästa år. Och att
sopa gatorna för tidigt kan innebära att
man får göra om jobbet.
I Ellagård kan vi nog vara glada åt att
kommunen äger marken utanför våra

trädgårdar. Det innebär gräsklippning,
trädfällning mm och vi behöver inte
själva ställa upp och göra jobbet som
i många andra
grupphusområden.
”Hälsan tiger
still” säger ett
gammalt ordspråk. Det var
precis det jag
funderade på
den där soliga
majmorgonen när
gräsmattan intill min häck blev klippt
utan att jag behövde anstränga mig.
Kort sagt – vi klagar ofta, gnäller
över sådant som egentligen inte är
något. Vill ofta ha mer av allt som är
bra.
Frågan är om vi inte borde vara
tacksamma och nöjda ibland?
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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MIDSOMMAR
I
ELLAGÅRD

och firamidsommar
midsommaraftonimed
byalaget! Alla är
Även iKom
år firas
Ellagård.
Alla är välkomna med blommor och grönt för att klä
välkomna tillmidsommarstången
Spindelparken/Midsommarängen
kl. 13.00.
När
stången
är
rest
blir
det
danslekar
därefter
tävlingar
midsommarafton kl 12.30. Taoch
gärna
med
blomför barnen.
morMedtag
och grönt
så klär viochstången
gärna picnic-korgen
slå er ned tillsammans.
i gröngräset
tillsammans med era grannar.
När stången är rest kl 13 blir det danslekar och
tävlingar för barnen. Ta med kaffekorg och en
VÄLKOMNA!
filt för en skön
stund i gröngräset med grannar
och vänner.

Medlemsavgiften 2016 Gruppupphandling

Lånepool

En ny version av medlemsmatrikeln baserad
på läget 15 maj läggs i juni ut på byalagets
hemsida, www.ellagard.nu
Vid senaste årsskiftet var medlemsantalet
442. 15 maj hade 437 betalt sin medlemsavgift
för 2016.
Innan året är slut hoppas vi ha passerat
förra årets medlemsantal med marginal.
Matrikeln visar 2015-medlemmar som 15
maj inte betalt avgift för 2016.
Kolla dessa uppgifter och även era kontaktuppgifter. Byalaget är särskilt tacksam få fler
e-postadresser.
Lars Hansen

Dyra och skrymmande prylar som släpvagnar, motorsågar, slagborrmaskiner m m
skulle kunna nyttjas av fler ellagårdsbor i en
lånepool.
Flera har hört av sig och velat låna, men
ingen har ännu erbjudit sig låna ut något. Om
du har något som kan intressera dina grannar
så kontakta lars.v.r.hansen@telia.com eller
telefon 08-758 71 49.
Lars Hansen

– du hinner fortfarande vara med
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. Hör av dig till Lars
Hansen, lars.v.r.hansen@telia.com
Lars Hansen

