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Nu behöver vi fler som ställer upp
Ni har alla sett dem, barn, ungdomar, vuxna
som sakta går omkring stirrandes ner i sina
mobiler. Så har det varit en tid, men i juli i år
tilltog det lite extra. Särskilt i närheten av
Ellastatyn samt på några andra platser i Ellagård samlas de. Det hela ser lite planlöst ut,
men det är det inte.
Nej, de är på jakt. På jakt efter Pokemons
och annat som finns i spelet ”Pokemon Go”
som tagit världen med storm.
Spelet är en modern form av trimorientering. Det går ut på att man skall hitta och
samla in pokemons, en sorts fantasidjur som
finns i spelet. Men de finns på vissa utvalda
platser såsom statyer eller viktiga byggnader
etc.
Spelet har blivit något av en folkrörelse
som dessutom fått den dataspelande generationen att söka sig utomhus och röra på sig.
Man måste nämligen förflytta sig för att ens
infångade Pokemons skall utvecklas. Och det
går inte att fuska genom att åka bil – endast
gångfart fungerar.
Spelet har svept in som en storm över
världen och över Ellagård. Det finns massor
att upptäcka i grannskapet. Kanske spelet blir
en sorts föregångare till hur vi snart kommer
att se på platser vi passerar varje dag. Vi kan
få ta del av andra historier än dem vi känner
vid olika intressanta platser.
Kanske kommer den information vi får se
att variera beroende på vem vi är och vilka
intressen vi har. Det är kul att också Ellagård
blir en del av det globala spelet.
I sommar har vi tyvärr fått uppleva en
rad inbrott i Ellagård. Det verkar som att ett

mönster har etablerats där förövarna först
spanar in lämpliga hus och lägger ut markeringar på uppfarten, på verandan eller på
liknande ställen. Sedan kommer någon på
natten eller dagen och gör själva inbrottet.
Min son har klippt gräs mm i ett antal
hus i Ellagård och vid flera tillfällen fått ta
bort misstänkta markeringar och andra
konstigheter.
I byalaget har vi sedan ett par år tillbaka
en aktiv grannsamverkan där vi har ett antal
grannsamverkare som
mejlar vidare den information som polisen ger oss kring händelser
i Täby.
Men vi behöver nog bli bättre på att titta
till varandras hus och hålla utkik efter konstigheter. I byalaget har vi också fått till en
rabatt på DNA-märkningsmedel att märka
värdeföremål med. Se notis på sid. 3.
För att vi skall få till en starkare grannsamverkan och en tryggare tillvaro i Ellagård
behöver vi fler som drar sitt strå till stacken.
Vi behöver fler som ställer upp som grannsamverkare, fler som hjälper till i byalaget
och fler som tittar närmare på vilka som rör
sig i våra områden.
Säg hej till dem du möter i Ellagård! Det
är det bästa sättet att skrämma obehöriga –
och det trevligaste när man är ute och rör sig.
Fredrik Lagergren,
ordförande,
Ellagårds 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.

Helt eller halvt lamm
Vi finstyckar lamm från Sverige efter dina önskemål.
Kom in och beställ hos oss i charken.

yalaget
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Välkomna önskar Christer och Catharina med personal

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

Allt fler samlar matavfall
I ett år har täbyborna samlat matavfall
i särskilda kärl och alltså fått lära sig
att hantera sopor på ett nytt sätt. Cirka
28 procent av kommunens villaägare
sorterar sitt matavfall. I flerhushållshus
är anslutningen lägre. Endast 20 procent
av dem som erbjudits möjligheten har
anslutit sig.

Anmälningar från nya ”sorterare” kommer i
stort sett in varje dag enligt kommunens
projektledare Caroline Ählström.
Några problem med felaktigt sorterade
matsopor har Caroline Ählström inte fått
rapporter om.
Om någon sorterar fel ska fastighetsägaren
få information från chaufförerna men hittills
verkar det inte som om det har behövts.
Litet skeptisk till den informationen kan
man nog vara när man ser hur snabbt sophämtningen går till. Någon kontroll av soporna sker i alla fall knappast vid insamlingen.
I höst kommer en regional matavfallskampanj med bland annat tevereklam. Allt för att
få fler att börja sortera sitt matavfall. Då blir
det också nya utskick till husägare för att få
fler att ansluta sig.
Det är något lägre avgifter för den som
sorterar sitt matavfall. Har du sophämtning
varje vecka betalar du 193 kr mindre om du

Matsopor i papperspåse är inte alltid så lätt
att hantera. Noggrann måste man vara om
påsen inte ska läcka.
sorterar. För varannanveckas hämtning är
prisskillnaden 96 kronor. Det kan knappast
vara prisskillnaden som får oss att börja
sopsortera, snarare en vilja att vara mer miljömedvetna.
I många kommuner är sophanteringen
betydligt mer specialiserad än i Täby. Då
kan det röra sig om att sortera plast, glas,
förpackningar, matsopor m m.
Kanske får vi i framtiden ännu fler kärl
att hantera.
Text och foto: Eva Neveling
FOTNOT. Många råd om hur du matsorterar finns på kommunens hemsida, www.
taby.se

Bäst för fasaden!
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

Notiser

Medlemsavgifter
En ny version av medlemsmatrikeln baserad
på läget 15/5 redovisas på www.ellagard.nu.
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 Valborgsoch Midsommarfirandena, Cirkusfestivalen,
höstpub mm, allt arrangerat av Byalaget.
Nya medlemmar uppmanas att förutom att
betala avgiften skicka matrikeluppgifterna
gatuadress, efternamn, vuxnas förnamn,
hemmaboende barns förnamn samt e-postadress till lars.v.r.hansen@telia.com, telefon
08-758 7149.
Gruppupphandling av takomläggning och
fasadmålning
Gruppavtalen med företagen DB TAK
(takomläggning) och Klöver Knekt (fasadmålning) har förlängts att omfatta även 2016.
Kontakta lars.v.r.hansen@telia.com om du är
intresserad av takomläggning eller fasadmålning/renovering.
DNA-märkning
Områden där husägare DNA-märker stöldbegärlig egendom har färre inbrott än i andra
områden. Märkutrustningen består av en
vätska som innehåller en unik kod som tillsammans med uppgifter om husägaren registreras av leverantören och görs tillgänglig för
polisen. Med speciell belysning kan polisen
läsa denna kod och därigenom spåra ägaren
till stöldgodset.
Styrelsen har nu genomfört en upphandling för hela Ellagård som har resulterat i en
överenskommelse med Proffsmagasinet att
ellagårdsboende för 622 kr inkl moms och
frakt under 2016 kan köpa en sats SmartWater Märk-DNA-Privatpersonspaketet som
beskrivs på länken www.proffsmagasinet.
se/byggtillbehör/stoldskyddsmarkning/
smartwater-mark-dna-privatpaketet
Köp Märk-DNA-satsen via länken ovan
och ange rabattkoden ”ProffsDNA” (gäller
andra halvåret 2016) när du kommer till kassan för att vår rabatt skall dras av.
Ellagårds lånepool
Den första utlåningen via Ellagårds lånepool
gjordes i sommar, objektet var en tigersåg.
Via Byalagets hemsida www.ellagard.nu kan
du beställa listan över prylar som finns för
utlåning. Där kan du också kungöra att du
kan låna/hyra ut andra prylar.
Ellastatyn. Någon har roat sig med att bryta
sönder stolpen till skylten vid vår Ellastaty.
Trist!

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Motionera
mera
Att vi ska motionera mera vet vi väl alla.
Senaste rön säger att vi ska röra på oss
17 timmar per vecka.

Åtta av Torsdagsklubbens tio deltagare samlade till kvartalsmiddag. Från vänster Kerstin
och Mats Ödman, Gunilla och Björn Kjellman, Per och Nina Dahlbeck, Erik Wejtko och
Angela Mesterton Wejtko. På bildeb saknas Lena och Bengt Åkerström.

Grannsämja över middagsbordet i 17 år
Alltsammans började för 17 år sedan när
ellagårdsgrannarna bjöd in Angela och
Erik Wejtko på middag för att fira att de
just gift sig.
– Det var så trevligt att träffa grannarna på
en middag så vi bjöd snart igen, förklarar
Erik.
Alla var överens om att det var roligt att
träffas och beslutade att fortsätta i form av
en stafett, där de turades om att vara värdar
– och därmed var Torsdagsklubben bildad.
Torsdagskvällen valdes för att den passade
de flesta.
En middag per kvartal
Fem par, tio ellagårdsbor, samlas en gång i
kvartalet och bjuder varandra på middag. Ett
av paren har flyttat till stan men får fortfarande vara med.
Skönt att slippa laga middag var ett av
argumenten då, men numera är det framför
allt för att ha trevligt tillsammans. De har ju
alla bott nära varandra och dessutom alla varit
aktiva i Ellagårds byalag i olika befattningar,
vilket medfört att de lärde känna varandra
mer än som bara grannar.
Från början var det ärtsoppa och varm
punsch som var standard, men som pensionärer har alla numera mer tid för mer avancerade
matexperiment. En sak gäller dock alltid: att
inleda kvällen med ett, eller möjligen ett par,
glas bubbel.
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På augustimötet är det kräftor förstås, i
övrigt bestämmer varje familj menyn på egen
hand. Allt bokförs så att samma meny inte
ska upprepas.
– Damerna vill ju alltid att det ska vara
litet speciellt så det får vi finna oss i, säger
en av herrarna.
Middagar och resor
Förutom att äta kvartalsmiddag har flera av
deltagarna i klubben rest tillsammans. Ryssland, Bryssel och Mallorca är några av resmålen.
De flesta i klubben har upplevt Giggen på
Klövjevägen som en mötesplats inte bara för
barnen utan även för muntra vuxenfester.
– Den gången det var gåsmiddag räckte inte
Giggens ugn till så då fick vi värma gäss även
i vår ugn, berättar Gunilla Kjellman, som då
bodde granne tvärs över gatan.
Den här fina sommarkvällen har gruppen
samlats i paret Ödmans 40 fots Rawcat, en
rymlig ”bobåt” som kvällen till ära tuffat ut
från stan.
– Jag hoppas vi på det här sättet kan inspirera yngre ellagårdsfamiljer, säger Björn
Kjellman. Idag säger alla att de inte har tid,
men nog har man tid för det man verkligen
vill. Och att lära känna varandra över middagsbord är väldigt trevligt.
Text och foto:
Eva Neveling

I den siffran var all motion medräknad.
Alltså både hur mycket vi rör oss i hushållsoch trädgårdsarbete, cyklar till tåget, promenader till affären m m.
Kankse kan utomhusgym vara något? Det
finns på flera olika ställen i kommunen och är
en trevlig form av motion, åtminstone under
sommarhalvåret. Om du vill pröva så finns
det information på kommunens hemsida.
Där beskrivs vad de olika anläggningarna
kan erbjuda och också vilka åldersgrupper
de passar bäst för.
Text och foto:
Eva Neveling
FOTNOT
Den som vill veta mer om var man kan
pröva utegym kan söka på Täby kommuns
hemsida. på http://www.taby.se/Upplevaoch-gora/Idrott-parker-och-friluftsliv-/
Utegym/

Ninna Öström från västra Ellagård brukar träna både i Ellagård/Enhagsparken
och i Skarpäng. Här tränar hon armstyrka i Cirkusparken (Enhagsparken).

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

Från Ellagård flyttar man inte gärna
Ellagård är ett av Täbys mest uppskattade villaområden. Detta vittnar inte bara
priserna om utan också att omsättningen
på fastigheter är låg. Man vill helt enkelt
bo kvar i ett område som har allt.
Vi människor flyttar i snitt åtta gånger under
vår livstid. Genomsnittligt bor vi tolv år i
villa och åtta år i lägenhet innan det är dags
för byte. I Ellagård är den siffran 16 år.
Detta gör att det i Ellagård endast omsätts
omkring fem procent av husen, medan andra
områden i Täby har betydligt större rörlighet
som till exempel Gribbylund där motsvarande
siffra är tio procent.
En effekt av trivseln är att andelen äldre
ökar och detta bidrar då också till den minskade försäljningen. Den skattemässiga inlåsningen är en faktor, men också den ökande
svårigheten att få lån.
– Under mina tio år som mäklare har det
skett en påtaglig förändring i bankernas
vilja att ge äldre lån, säger Ellagårdsbladets
fastighetsexpert, Adam Simpson, Svenska
Mäklarhuset.
Adam Simpson menar att detta inte bara
är en fråga om låntagarens förändrade
inkomster efter pensioneringen utan lika
mycket för att allt färre har några personliga
bankkontakter.
– Tidigare gjordes alla avslut på banken.
Nu gör vi det på mäklarkontoret. Bankernas

Den som köpt ett hus i Ellagård blir gärna kvar och omsättningen på fastigheter är lägre
än i många delar av kommunen. (Foto Eva Neveling)
inställning till kontanter och avgifter på
kontanthanteringen är en av flera anledningar
till att besöken blir färre och därmed även
kontakterna.
– Bankerna tycker inte personliga kontakter är kostnadseffektiva, vilket självklart
påverkar hur man ser på kunden, förklarar
Adam Simpson.
Adam Simpson noterar också att turbulensen från i våras, då det kommande amorteringskravet påverkade fastighetsaffärerna,
nu verkar ha blåst över.
– Det var kanske mer en mental sak än ett

verkligt hinder, men osäkerhet är aldrig bra
när man ska göra affärer. Därför avslutades
endast en av fyra försäljningar, men nu är vi
i princip tillbaka i normal omfattning, säger
Adam Simpson, som kunde notera 35 familjer
vid den senaste visningen i närområdet.
C-H Segerfeldt
Ett års rullande försäljningsstatistik i Ellagård
 Antal försäljningar:                                 40
Genomsnittligt K/T:                               1.92
Genomsnittligt kvm-pris (BOA):    45.987 kr/kvm
(K/T = Köpeskilling delat med taxeringsvärde)
(Källa: Värderingsdata)

Tennisleken
invigd
Lukas, Joel och Isak tillsammans
med Robin Söderling, en av Sveriges bästa tennisspelare under de
senaste åren. Han kommenterade
även tennis under OS i Rio de
Janeiro. Killarna var supernöjda
för autograferna.
(Foto Anna Hamilton)

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Anna Hamilton med delar av familjen: Daniel 9 och Alexandra 11 år.

Alla kan göra någonting
men ingen kan göra allt

Att få tid över för att engagera sig i närområdet har blivit allt svårare – och det
märks när det behövs frivilliga insatser i Ellagård. Många föräldrar sätter
gränsen vid de egna barnens aktiviteter.
Det plus eget heltidsarbete räcker för att
fylla dygnets lediga timmar.
Anna Hamilton och maken Staffan Eriksson
måste nog räknas som eldsjälar i Ellagård.
Sedan de flyttade till Lövängsvägen 2005 har
de engagerat sig i många av de gemensamma
aktiviteterna i området.
– Jag bodde i USA under tonåren och där
var det en självklarhet att engagera sig i det
som hände i det egna området, säger Anna.
Det skapade ett tryggt samhälle där alla kände
varandra och varandras barn.
I Ellagård har Anna varit med i Byalagets
styrelse, fungerar nu som rotefogde/samordnare i Grannsamverkan i det egna kvarteret,
har ansvarat för Cirkusfestivalen i flera år och
gör det även i år.
Tre barn och heltidsjobb på KTH borde
räcka för att få tiden att gå. Men Anna tycker
det är viktigt att engagera sig och då räcker
krafterna.
– Det betyder mycket att alla gör något även
om ingen kan göra allt. Tillsammans kan vi
skapa en miljö där engagemanget leder till en
tryggare miljö. Det är vi som har barn i skolåldern som borde ha mest intresse av det. Och
om vi känner till varandra bättre i området är
det lättare att gemensamt se om det är något
som avviker. Tyvärr sker inbrott, och enligt

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
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Bäst på visningar

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

polisen är uppmärksamma grannar det värsta tjuvarna vet.
I år har Byalaget inte lyckats fylla antalet ledamöter i styrelsen. Fortfarande saknas några. Och på midsommarafton var det väldigt få som
hörde av sig för att hjälpa till trots efterlysningar i Facebookgruppen.
Anna tror inte man ska räkna med att någon anmäler sig frivilligt.
– Frågar man däremot direkt och också talar om vad ett åtagande
innebär så tror jag det blir lättare att engagera folk. Det behöver inte ta så
lång tid att åta sig en uppgift i samband med Valborg, midsommarfirande
eller Cirkusfestival.
Anna vill inte kritisera dem som inte tycker att de har tid för mer än
den egna familjen. Men samtidigt pekar hon på fördelarna med att till
exempel ställa upp vid Valborg och Cirkusfestival.
I år har två 4:or vid Ellagårdsskolan samlat pengar till klassresa genom
att sälja kaffe och bullar på Ellavallen på Valborg. Det blev en rejäl slant
till klasskassan och klasserna hjälpte till med städningen dagen efter. På
Cirkusfestivalen kommer den tredje fjärdeklassen att göra samma sak.
– Jag tror också att vi behöver de här sociala arenorna, säger Anna. Där
har du möjlighet att träffa grannar som du aldrig hinner se annars. Det
skapar trygghet att känna igen dem som bor omkring dig.
Text och foto: Eva Neveling

Knepigt cykla till centrum
Många ellagårdsbor har valt övergången öster om Rigavägen när de cyklat till Täby Centrum. Glöm det! Övergången är nu stängd eftersom
Roslagsbanan byggs om för dubbelspår.
Att ta sig över Tibblebron, som går över spåren litet längre söderut, är
inte längre lätt. Bron är under ombyggnad och passagen är trång. Belysning saknas så se upp om du cyklar i mörket.

Hundägare – dags att ta ansvar
Alla klagar på trafiken i Ellagård och vi
har skrivit om det hur många gånger som
helst.
Ingenting tycks dock förändras. Någon
annan ska fixa. Själv ska jag kunna parkera
precis där det är som mest bekvämt för
mig. Jag ska dessutom kunna köra litet
snabbare när jag har bråttom. Och tycker
jag det känns mest bekvämt att cykla på
vänster sida så gör jag det.
Jag måste väl få bestämma själv!
När vi vuxna beter oss på det sättet tar
barnen förstås efter. De bryr sig inte om
vad vi säger utan de gör som vi gör.
Härom kvällen öste sensommarregnet
ner. Sikten var dålig när jag kom glidande
i mörkret på Dalvägen. Ja, jag gled faktiskt
i låg fart, troligen inte mer än 20 km/timmen eftersom sikten var så dålig. Mot mig
kom en bil i samma låga fart.
Jag hade alltså god uppsyn över den
mörka gatan och såg tonårsflickorna på

Sista Ordet

högra sidan vägen. I sista stund upptäckte
jag den svarta hunden på vänstersidan. Den
mötande bilen upptäckte troligen hunden
i samma ögonblick. Vi tvärstannade båda
bilarna när hunden, troligen skrämd, sprang
ut på gatan mitt i körbanan.
Jo, hjärtat hoppade till. Det hade kunnat gå
riktigt illa. Jag rullade ner rutan och frågade
flickorna varför de inte höll hunden kopplad
i mörkret.
Vadårå?
Det var det sura svaret jag fick. Flickorna
gjorde ingen min av att koppla hunden utan
fortsatte promenaden i mörkret.
Jag har inte hund själv, men inser att hundar
säkert mår bra att få springa lösa. Men är det
något som kan tillämpas i alla situationer?
Även när det är kopplingstvång i Täby anser
de flesta hundägare att just deras hund måste
få springa lös. Jag instämmer inte. Den som
är osäker på reglerna har mycket att läsa på
kommunens hemsida.

Den här mörka kvällen var obehaglig.
Dels därför att vi båda bilförare lätt hade
kunnat köra över hunden, dels därför att de
båda flickorna ansåg att det var deras rätt
att gå på fel sida av vägen, helt sakna reflexer och inte kunna kontrollera sin hund.
Jag är medveten om att många hundägare nu vill protestera. Det vore fint om
ni gjorde det!
Förklara för mig hur
jag ska kunna se lösspringande hundar utan
reflexer i mörkret.
Har jag missat något
som ni kan förklara så
är det fritt fram. Jag ser
fram emot reaktioner.
Om inte – koppla hundarna! Och ta
gärna själva på er reflexer.
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Välkommen

till
Cirkusfestival

i Enhagsparken, södra Ellagård,
söndagen den 11 september
kl 12 - 14

Klass 5B säljer fika, korv med bröd mm.
Kontantbetalning alternativt swish.
Byalaget ordnar ansiktsmålning och tipsrunda
mm. Utöver detta kan vi nog räkna med någon
överraskning.
ten in!
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