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Årsmötet 2015

Allt fler medlemmar i byalaget

Öppet 8 – 22
alla dagar

Handla för 500:- få 50:- i rabatt
Ta med kupongen till butiken, gäller 13/3 -19/3

 (ej tobak,post och receptfritt)
Välkommen! Christer & Catharina med personal

Det har skrivits mycket om inbrott på 
senare tid. Vi har dock varit relativt 
förskonade från det i Ellagård. Jag tror att 
grannsamverkan gör oss mer medvetna 
om vikten av att hålla koll åt varandra. 

Misstänkta bilar i området, konstiga 
människor som rör sig (och som inte är 
på  ”Pokenad”) och mystiska föremål på 
uppfarter och utanför dörrar uppmärk-
sammas och därmed minskas risken för 
inbrott.

Jag tror att vi behöver bli ännu bättre 
på det inbrottsförebyggande gemen-
samma ansvaret. I skrivande stund är det 
sportlov. Många är bortresta, men hur 
många har bett en granne ta in posten, 
titta till huset eller på annat sätt ordnat 
med tillsyn? 

Tur att vi har grannsamverkan!
Nästa år fyller byalaget 60 år. 1958 

grundades Ellagårds byalag för att ut-
veckla området och skapa trivsel, idrott, 
fester mm. 

På den tiden fanns inte den omfattande 
service som idag tagits över av kom-
munen. Det betyder att det få inte fanns 
nästan någonting av dagens service. 

Alltså startades en förening för att 
skapa allt det som vi tar för givet idag. 
Föreningen fick namnet Byalaget liksom 

de urgamla byarnas byalag. Nu 60 år 
senare kan man fråga sig om det behövs 
ett byalag? Eller kanske vi kan lösa det 
mesta som byalaget gör genom ett inlägg 
på facebook?

Inför nästa års sextioårsfirande behöver 
vi alla som bor i Ellagård fundera på hur 
ett byalag för 2000-talet ser ut. 

Hur mycket av min egen tid är jag be-
redd att ge till den gemensamma nyttan? 

Ett bra sätt att engagera sig är att 
komma till årsmötet som hålls på restau-
rang Triften! Läs mer om det på sidan 5.

Fredrik Lagergren, 
ordförande, 

Ellagårds byalag

Behöver vi ett byalag i Ellagård?

Fredrik Lagergren
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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 10–19 (proffsbutik 6.30–16). Lör 10–17. Sön 11–17.
www.tabyfarg.se 

Det låga utbudet och den tekniska utveck-
lingen med internet har radikalt förändrat 
kontakten mellan mäklare och säljare/
köpare på några få år. Idag är det allt van-
ligare att det gamla ”till salu” har ersatts 
av tjänster som: ”Snart till salu”, ”Kom-
mande försäljning” och ”Visningsklar”.

– Det innebär att en försäljning i princip kan 
inledas ibland så länge som ett till ett och ett 
halvt år i förväg, säger Ellagårdsladets fast-
ighetsexpert Adam Simpson, Svenska Mäk-
larhuset och själv Ellagårdsbo.

Långsiktigheten innebär också att kund-
kontakterna blir fler, att man tar längre tid 
från fundering till visning och försäljning.

– Att man vill ta pulsen på marknaden är 
ett sätt att skaffa sig bättre beslutsunderlag . 
”Snart till salu”- annonsen på nätet ger oftast 
ett antal svarsmejl som vi kan följa upp och 
använda när vi kommer längre i processen.

I detta skede lämnas endast litet informa-
tion om objektet. Det finns sällan några foton, 
utan oftast bara storlek och plats.

– När jag får in ett hus till försäljning har 

Till salu är inte längre till salu
jag idag ofta 50-70 familjer jag kan kontakta 
redan från dag ett, säger Adam Simpson, som 
tycker att den mer utdragna försäljningspro-
cessen oftast är av godo. Kanske hjälper den 
också till att fatta beslut.

I rubriceringen ”Kommande försäljning” 
är beslutet fattat. Man ger mer information 
och detaljer om vad man vill sälja. Nu vet 
säljaren vad man har att röra sig med, tittar 
på vart man själv vill flytta. 

Reaktionerna på annonsen skapar trygghet 
och man kan ägna mer tid åt sin egen process.

”Visningsklar” är egentligen det gamla 
begreppet ”till salu” och det är först nu alla 
momenten inför en försäljning görs klara: 
homestyling, fotografering, beskrivning av 
objektet, besiktning m.m.

– Den här utdragna processen har förändrat 
vårt jobb. Det är mångdubbelt fler personkon-
takter än tidigare, när uppdraget var mer kon-
centrerat och inriktat på själva försäljningen.

– Det är en intressant utveckling och det 
är självklart bara att hänga på. Både för oss 
och för kunderna.

  C-H Segerfeldt

FAKTA
senaste försäljningsstatistiken i ellaård (1 års 
rullande statistik mellan 2016-03-01–2017-
02-28) 

Kedjehus:
lägsta pris =  5.700.000 kr                                 
lägsta K/t = 1,66
medelpris =   6.770.000 kr                                 
medel K/t = 1,92
Högsta pris = 7.650.000 kr                                 
Högsta K/t = 2,26
totalt 10 försäljningar. Prisutveckling på 
+ 13,84 % sedan året innan. K/t står för 
köpeskilling delat med taxeringsvärdet.

Radhus:
lägsta pris = 3.725.000 kr                                 
lägsta K/t = 1,61
medelpris =  4.980.000 kr                                 
medel K/t = 2,04
Högsta pris = 6.510.000 kr                                 
Högsta K/t = 2,45
totalt 24 försäljningar. Prisutveckling på + 
8,05 % jämfört med året innan. 
total prisutveckling i ellagård (alla typer av 
bostäder) + 9,52 procent.
 

(VETERAN)TENNIS
Ellagårds tennisklubb, som är en avknopp-
ning från Ellagårds byalag, håller till i 
tennishallen på Skiftesvägen med tre banor 
och under sommarmånaderna utomhus på 
två grusbanor. 

Det finns plats för fler spelare i alla åldrar, för 
mer info www.etk-tennis.se

De nya banorna intill hallen har byggts 
av kommunen och på dessa kan alla spela 
gratis. Det krävs ingen bokning.

Själva spelar vi med Veteranerna tisda-
gar och torsdagar kl 09–11 på en eller två 
banor. Vi kommer när vi kan och spelar 
med skiftande förmåga så länge vi har lust, 
oftast dubbel, ingen förhandsanmälan. 

Årsavgiften är 400 kr, spelavgiften 50 kr/
gång - max 700 kr/termin. Vi har plats för 
fler och behöver föryngra oss. 

Hör av dig till lars.v.r.hansen@telia.com 
(070-636 6995) eller lars.tiberg@horsera-
cing.se (08-7682978) om du vill pröva på.

Lars Hansen
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Ellagårdshusen har blivit något av Gör-
Det-Självarnas våta dröm. Här är det trä 
rakt igenom, stora exploateringsmöjliga 
utrymmen, plats för till- och ombyggnader. 
Det byggs ständigt i Ellagård.
Men med de fantastiska möjligheter följer 
också konsekvenser som är svåra för en ny 
ägare att avslöja eller dra slutsatser av. Så 
länge lamporna brinner och apparaterna slår 
på, är det ingen som funderar över elen i 
huset.

– Under mina trettio år som elektriker och 
15-talet besök i Ellagårdshus har jag sett saker 
som varit direkt livsfarliga. Ett under att inget 
värre än kortslutningar har inträffat.

Det säger Fredrik Bengtsson, Frebes El 
AB i Vallabrink, som precis avslutat ett stort 
eluppdrag i Ellagård (se artikel bredvid).

– Det borde vara en självklarhet att man gör 
en elöversyn av sitt hus. Majoriteten av Ella-
gårdshusen har bytt ägare minst en gång och 
det är just vid det tillfället man bör kolla elen.

Men det finns inga regler eller lagkrav på 
att detta ska göras. Besiktningen omfattar helt 
andra saker och elen är svår att utvärdera utan 
ingrepp i fastighetens väggar och tak.

I Danmark är det lag på att man ska kolla 
elen vid överlåtelser. Det ingår i besiktningen. 
Då blir det också en prisfråga om det upp-
dagas fel. Ett totalt byte av ledningar och 
kontakter i ett Ellagårdshus kostar ca 75 
000-80 000.

Men det finns några saker som är tydliga 
varningssignaler på att något inte står rätt till:

- omotiverade och upprepade säkringsut-
lösningar.

- säkringsutlösning när du har igång flera 
maskiner

- varma ledningar
– De vanligaste orsakerna till elfel utöver 

dåliga installationer hittar man i takarmatu-
ren. Framför allt i plafonder som blir varma 
och torkar ut plasten kring kopparn, säger 
Fredrik Bengtsson.

Att man aldrig ska röra några fasta instal-
lationer är en självklarhet för de flesta, men 

Ellagårdshusen fixarens dröm

Har du koll på elen i ditt hus?

det är frestande. Och till synes enkelt.
– Jag har sett hur man lagt spänning på 

gul-grön jordad kabel, inte säkrat ledningar 
som går genom metall, bytt ut bottenpluggen 
i säkringsskåpet för att öka säkringsstorleken.

– Vi installerar alltmer elektronik i våra 
hus. Då ligger nära till hands att man gör 
egna ellösningar. Tekniken och tillbehören 
finns att köpa överallt.

Fredrik Bengtsson blir allvarlig när han 
beskriver vad han sett.

– Det är märkligt att man är mer rädd för 
vatten än för el. Ändå tar det många hundra 
liter innan man hinner drunkna av en vat-
tenläcka. En felkopplad ledning är direkt 
livsfarlig.

Sedan 1996 är det lag på att all nyinstal-
lation ska vara jordad. Jordfelsbrytare och 
petsäkra kontakter har ökat säkerheten.

– Bra, men vet du om det är jordat bakom 
den jordade kontakten?

På väg ut böjer sig Fredrik ner och tittar 
under väggskåpen i tvättstugan.

– Hhmmm??? Fixat själv?
Mer behövs inte. Vi beställer en elöversyn. 

Den lär bara ta någon timma.
C-H Segerfeldt

50 år har Britt-Marie Björkman bott i sitt 
hus på Skiftesvägen. Det har blivit många 
tillbyggnader och reparationer under årens 
lopp, även av elen. 
– Jag blev till och med varnad när jag köpte 
ny tvättmaskin för några år sedan, säger Britt-
Marie. Montören installerade den men ville 
inte ta ansvar för att koppla till strömmen. 
Han såg att den jordade kontakten saknade 
jord bakom  och rådde mig at ta kontakt med 
en elektriker.

Flera obehagliga elfel dök upp. En genom-
gång av husets elanläggning blev nödvändig 
och där kom Fredrik Bengtsson så små-
ningom in i bilden. 

Jobbet i huset med nya ledningar, kopp-
lingar och jordade uttag har genomförts under 
året och är nu avslutat.

– Nu känns det tryggt efter Fredriks ge-
nomgång av allt som är kopplat till el i huset, 
säger både Britt-Marie och sambon Janne. Ett 
helt nytt ”proppskåp” har vi också fått och vi 
behöver inte längre vara oroliga om vi skulle 
köpa någon ny elektrisk pryl. 

Från tvättmaskinen till datorer och teve – de 
flesta av våra nya prylar kräver elektricitet. 
Här använder Britt-Marie Björkman sin vat-
tenkokare i köket. (Foto Eva Neveling)

”Känns skönt att vi 
äntligen fixat 
elen i vårt hus“

– Om säkringarna löser ut är det något som 
är fel, säger Fredrik Bengtsson, Frebes El 
AB. Då räcker det inte med hemmafix!

Beloppet är oförändrat, 200 kr.  Mejl med uppmaning att betala har skickats till 340 
medlemmar med epostadress. Till övriga medlemmar utdelas brev på papper under 
vecka 10. Medlemsavgiften betalas till byalagets pg 412842-7. Betala i första hand 
genom din internetbank. Ange gatuadress och medlems namn i fält för meddelande.

Dags att betala medlemsavgiften i Ellagårds byalag
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Årsmöte i Ellagårds Byalag 
och middag på Triften 23 mars

Kvällen inleds kl 19 med årsmöte under en knapp timme. Styrelsens årsrapport 
delas ut på plats. Motioner kan lämnas till styrelsen senast 16 mars.

Byalaget bjuder mötesdeltagarna på förfriskning. Ingen föranmälan krävs.
Middag

Efter årsmötet kan de som vill stanna kvar och äta middag ihop med trevliga 
byalagsmedlemmar och dryfta gemensamma frågor. 

Triften erbjuder en tvårättersmiddag för förhandsanmälda medlemmar till det 
reducerade priset 195 kr: 
Varmrätt fisk: Torsk med svarta oliver, tomater, vitt vin och vitlök, krossad potatis. 
Varmrätt kött: Lågtempererad, helstekt fläskkarré med choronsås, semitorkade 
tomater och klyftpotatis 
Dessert: Chokladkaka med kolatäcke, serveras med grädde 
Följande drycker kan beställas på plats 
- rött vin Domaine Bousquet Malbec från Argentina, 80 kr/glas 
- vitt vin Purato Carratto Pinot Grigio från Italien, 80 kr/glas
- lättöl/motsv 30 kr/flaska 
- starköl från Roslags Näsby bryggeri (i grannbyggnaden) 60 kr/flaska 
- kaffe/te 15kr/p 
 
Bindande anmälan görs senast 16 mars till lars.v.r.hansen@telia.com 
Meddela namn och vilket menyalternativ (kött eller fisk) du vill ha. Alternativt 
kan man lägga en lapp med motsvarande information brevlådan till Arrendevä-
gen 5.  Antalet platser är begränsat, först till kvarn… Betalning sker på plats 
direkt till Triften. Senare anmälda är välkomna att delta till Triftens ordinarie 
priser och i mån av plats 
 
Välkomna! 
Ellagårds Byalag 
 

Johan Taube är valberedare med uppgift att 
hitta frivilliga till byalagets styrelse. 
(Foto Per Ellström)

Johan Taube, välkänd Täbyprofil på Skiftes-
vägen, är valberedare med uppgift att hitta 
frivilliga som vill ställa upp och arbeta i bya-
lagets styrelse. Han kommer att lämna sina 
förslag vid årsmötet på Triften 23 mars. 

Du som kan tänka dig att ställa upp i 
styrelsen eller har idéer om någon frivillig 
granne – ta kontakt med Johan, tel 070-792 
67 70 eller via mejl (jgtaube@gmail.com) så 
snart som möjligt.

Är det din tur att göra en insats nu?

Byalaget behöver 
fler frivilliga

November 1632. Följ Jon och Sigrid 
på deras spännande färd från 
Vadstena till Lützen i Tyskland. En 
historisk roman skriven av  Nils-
Gustav Svensson, Ella Gård, Täby

www.jonochsigrid.se

12,5 x 6,5 cm

På årsmötet ska vi 
besluta om nya stad-
gar för byalaget. Den 
enda ändringen i sak 
är att byalaget inte 
behöver hålla mer än 
ett ordinarie före-
ningsmöte, årsmö-
tet. Stadgeförslaget 
är resultatet av en 
omarbetning till mer 
överskådlig struktur. 

Du hittar de nya 
stadgarna på www.
ellagard.nu
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Mellan 1 mars och 20 augusti måste du enligt 
Täbys kommunala ordningsstadga hålla din 
hund under extra stor uppsikt på offentlig 
plats. Enligt jaktlagen ska hunden hindras 
att löpa lös i marker där det kan finnas vilt. 
Hunden ska i praktiken hållas i koppel.

Endast extremt väldresserade hundar kan få 
gå lösa under den här tiden. För de allra flesta 
hundar gäller det alltså koppel. Få hundägare 
har så god kontroll över sina hundar så att de 
kan kalla in dem direkt och i alla situationer. 

Även annan tid på året måste hunden hållas 

Våren är här – koppla din hund
under sådan tillsyn att den hindras från att 
förfölja vilt. 

Det innebär att hunden får vara lös inom 
synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller 
kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du 
inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina.

Hundägare har ett så kallat ”strikt ansvar” 
för sin hund. 

Det innebär att du som hundägare till och 
med kan hållas ansvarig för skada som hunden 
orsakar även om någon annan har hand om den. 
I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar 
och regler som gäller.kommer till skada. 

Kopplingstvång gäller från 
1 mars till 20 augusti.

Snart är det Valborg och det rar 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 träd-
gårdsavfall, möbler, plast eller icke brännbart material. 

Gott omdöme och sunt förnuft gäller! 
Brasans diameter max cirka 10 meter. Ellagårdsbor 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

Vid kontakt med 
Sandra Hellström, 
Täby kommun, 
framkom att ytan 
intill tennisleken 
byggs ut med en 
asfaltyta för basket 
och innebandy, 
grillplats, utegym, 
sittplatser och plan-
teringar. 
Tennisleken får ock-
så en tydligare entré 
från gångvägen med cykelparkering, plante-
ring och sittplatser. Betongstöden blir till 
kombinerade sittplatser, ”små läktare”, med 
upphöjda planteringar. Du kan läsa mer och 
se översiktlig skiss på hemsidan: www.taby.
se/ellavallen. 

När aktivitetsytan är klar fortsätter kom-
munen att rusta upp Ellavallens lekplats.

Text och foto: Lars Hansen 

Ellavallen byggs ut

Betongstöden är tänkta 
att fungera som sittplat-
ser. Plantering kommer 
också att anläggas på 
dem.
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Sista Ordet

Bäst på visningar

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

Att vara individualist är ett normalläge för 
dagens mellangeneration, alltså den som är 
född på 70-talet. Det är ingen tillfällighet 
att omkring en tredjedel av ellagårdsborna 
röstar liberalt.

70-talet var annars 68-generationens 
starkaste epok. Vänstervågen svepte över 
Sverige precis som över övriga Europa. 
Visst känns det litet speciellt att de som 
föddes 1968 idag är välbärgade snart 
50-åringar som minst av allt ägnar sig 
åt kollektivt tänkande, men mycket mer 
åt sin egen individuella familjebildning, 
framgång och karriär.

Hur märker vi då detta i Ellagård? 
Här finns ju en blandad befolkning där 
yngre familjer blandas med riktigt gamla 
ellagårdsbor på ett sätt som sällan finns i 
nybyggda områden.

Gott så. Vi bor sida vid sida och det ska-
par trygghet och gemenskap.

Men vi har också nått en punkt när de 
som är mitt i livet har så fullt upp av sitt 
eget så de inte har tid att engagera sig i 

mer än just det egna individuella livet. Det 
som handlar bara om dig själv, din familj och 
familjens olika aktiviteter.

Lyckligtvis finns det ellagårdsbor som tän-
ker på oss andra. Som fortsätter att engagera 
sig i grannsamverkan mot brott. Som arrang-
erar Valborgsfirande, midsommarfirande, 
Cirkusfestival för hela familjen, höstträffar 
och litet annat.

Och de gör detta inte i första hand med 
avsikten att ordna event, utan för att de vet att 
evenemangen för oss samman, gör oss syn-
liga och igenkännbara. Det är så man bygger 
trygghet för både vuxna och barn.

Det finns faktiskt ellagårdsbor som kom-
mer ner till Midsommarängen och frågar när 
stången ska resas och varför det tar så lång tid. 
Som inte riktigt förstår att de som sliter med 
att resa stången och fixa allt annat hade blivit 
klara långt tidigare om fler kunde hjälpa till. 

Som inte inser hur mycket arbete som ut-
förts innan stången är klar att resas, musiken 
ljuda genom högtalarna och lekarna börja.

Det blir allt svårare att få tag i frivilliga som 

ordnar det som andra vill ha serverat. En 
anledning är förstås att allt färre får jobba 
allt mer, medan allt fler gör mindre. 

Är det dags att lägga ner? Stänga dörren, 
sätta på tjuvlarmet och ägna oss enbart åt 
vårt eget?  

Det finns några eldsjälar kvar i olika 
åldrar och jag känner 
beundran för dem som 
ser till helheten och som 
fortsätter att bry sig om 
några fler än bara sina 
närmaste. Några är litet 
äldre, men flera är mitt 
i livet med allt vad det 
innebär.

Låt oss se till att det får fortsätta så. Att 
det blir fler som ställer upp, bryr sig och ser 
längre än till den egna tomtgränsen.

Att vara individualist är inget fel. Men låt 
det inte gå så långt så att du förlorar något 
annat på vägen.

Eva Neveling

Att vara individualist inte alltid bäst



Fira Valborg i Ellagård
Program
• Samling senast kl 20.30 vid Giggen
• Avgång fackeltåg kl 20.45
• Brasan tänds ca kl 21.00
• Vårtal
• Vårsånger
• Fyrverkeri (miljöklassat)

byalaget behöver brasvakter på plats under dagen 
kl 09.00 – 20.00 i tvåtimmarspass. volontärer be-
hövs även efter brasan. anmäl dig till bengt gra-
nath, 070-856 09 23 eller ledamot1@ellagard.nu 
eller till Fredrik lagergren, 070-732 19 32 eller 
ordforande@ellagard.nu

Yngre barn måste ha en 
förälder med vid fackeltåget!

Under 2016 anmäldes 173 (176) fullbordade 
och försök till bostadsinbrott till polisen.
Inbrotten i Täby har således minskat något 
men detta gäller tyvärr inte Ellagårdsom-
rådet. 
Artikeln är baserad på en PM och grannsam-
verkansbrev från Mats Hessler, Täbypolisen. 
Siffror inom parantes avser 2015.

Ungefär följande antal inbrott(sförsök) har 
rapporterats sorterade per gata varav några 
endast delvis ligger inom Ellagård:
Allmogevägen  1 (0) 
Arrendevägen  1 (0)
Dalvägen          0 (1)
Ellagårdsvägen   2 (1)
Ladugårdsvägen  1 (0)
Lievägen          3 (0)
Lövängsvägen  1 (0)
Skiftesvägen     1 (1)
Tegvägen         1 (0)
Summa        11 (3)

Av de 173 anmälda inbrotten i hela kom-
munen avsåg 127 villa/radhus och 46 lägen-
heter. 135 av inbrotten var fullbordade, 38 var 
försök till inbrott.

Liten ökning av bostadsinbrotten i Ellagård
I de fall man kan avgöra när inbrottet ägt 

rum fördelar sig dess som följer: måndag 16, 
tisdag 24, onsdag 26, torsdag 34, fredag 17, 
lördag 7 och söndag 6. 

89 inbrott skedde dagtid, 12 nattetid, 72 
kunde inte tidsbestämmas.  

De vanligast förekommande inbrottsvä-
garna var:

Brutit upp dörr  49 (67)
Brutit upp fönster 79 (50)
Krossat fönster  16 (37)
Lyft ur fönster  22 (15)

SkruvmejSel och kofot

De utan tvekan vanligast använda brytverk-
tygen är skruvmejsel och kofot. Tjuvarna kan 
dock använda andra verktyg. Till exempel 
används spadar, grepar, spett och andra verk-
tyg som ibland lämpligt finns stående i våra 
trädgårdar. 

Vid minst 17 tillfällen har stege använts 
vid bostadsinbrott.  

Vid genomgång av anmälningarna under 
2016 framgår att 36 villa-radhus haft larm 
som utlösts vid inbrott. 

7 (7) personer har delgivits misstanke om 
bostadsinbrott. 

Grannsamverkan mot brott i Ellagård är 
organiserat rotevis. På byalagets hemsida 
www.ellagard.nu finns en karta som visar 
roteindelningen och en funktionärslista, där 
det framgår vem som är rotefogde och som 
via e-post sprider polisens veckobrev med 
uppgifter om brottsutvecklingen och tips om 
brottsförebyggande åtgärder. 

Kontakta din rotefogde om du vill ha denna 
information.

läSer du på anSlagStavlan – hör av dig

För dem som inte har tillgång till e-post har 
jag de senaste åren anslagit veckobreven på 
tavlan intill Ellastatyn (intill Ellagårdsvägen) 
och sedan i september även på tavlan på bya-
lagets bod på Klövjevägen. 

Jag är oklar över intresset av detta anslåen-
de och kommer att fortsätta med detta endast 
om åtminstone några personer hör av sig och 
säger att de är intresserade av denna tjänst.

Lars Hansen,
070-636 69 95

  
 


