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Firar vi midsommar tillsammans i år?
Bästa Ellagårdare!
Nu är det dags för sommaren. Den kom
över en helg med nära trettio graders värme
för att snabbt försvinna och lämna plats för
vårvädrets återkomst en gång till. Lite
onödigt kan jag tycka eftersom jag redan
anpassat mig till sommarklimatet.
Just nu pågår en diskussion i vårt närom
råde kring planerna på att bygga en enorm
skyskrapa på Storstugans nuvarande par
kering. Förespråkarna säljer in idén genom
att erbjuda en miljon var till de boende i
Storstugan och tio års avgiftsfrihet. Ett fan
tastiskt erbjudande minst sagt. Dessutom
får Täby en så kallad ”märkesbyggnad”
liknande Turning Torso i Malmö.
Det finns många stadsbyggare som anser
att en märkesbyggnad är viktigt för en stads
eller plats framtida identitet. En skillnad
mot Malmö är dock att Turning Torso kom
till som ersättning för Kockums kran som
just fällts och sålts till Sydkorea.
Ilmar Reepalu, som då var Malmös kom
munalråd (och i grunden arkitekt), menade
att det var nödvändigt att snabbt ersätta en
symbol för Malmö med en annan. Det var i
sig en ”trygghetsskapande åtgärd”. Annars
ser det ju ut som att Malmö har försvunnit
från Skånes yta när man kommer åkandes
norrifrån.
Jag tror han menade att en hög ”pinne”,
en markering på den platta skåneslätten där
Malmö fanns, var en viktig symbolhand
ling som visade att staden lever.
Frågan är vad en enorm skyskrapa i Täby
symboliserar?

I Ellagård har vi sedan många år firat
Valborg och midsommar. För att det skall
vara möjligt måste vi gå ihop några stycken
och hjälpas åt.
Idag saknar vi fri
villiga som är bered
da att hugga i lite för
att anordna den här
viktiga dagen. Det
tar bara någon tim
me att ta fram och
k lä m idsom ma r
stången, sätta ihop
lite lekar och mon
tera upp ljudanlägg
Fredrik Lagergren ningen. Det kan du
väl bjuda på?
Får vi inga frivilliga krafter kommer
midsommarfirandet att ställas in – för för
sta gången på många, många år.
Vår Facebookgrupp startades av Anna
Hamilton för ett par år sedan. Den har
därefter växt och blivit till en viktig kanal
för att informera oss om intressanta saker
som sker i vår omgivning.
Men nu har gruppen växt så mycket att
det krävs lite striktare regler och styrning
kring vem som får vara med, vad vi skriver
och hur vi beter oss på sidan.
Vi har diskuterat några regler och prin
ciper som kommer att presenteras här i
tidningen och på facebooksidan.
Glad sommar!
Fredrik Lagergren,
ordförande

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.

Dags för sommarens alla fester. Vi hjälper till med maten. Gå
in på www.ica.se/rosjohallen och se vår meny. Eller titta in i
butiken så löser vi det på bästa sätt.
Välkommen! Christer & Catharina med personal
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Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?

Livliga diskussioner på byalagets årsmöte
Närmare 40 ellagårdsbor kom till
årsmötet den 23 mars. Möteslokal
denna gång var restaurang Triften på
Stockholmsvägen. Mötet startade med
ett glas stämningshöjande bubbel.
Normalt brukar årsmöten vara snabba att
klara av och fokus läggas på den efterföl
jande måltiden. I år blev det däremot omfat
tande diskussioner om den föreslagna
stadgeändringen som på styrelsens uppdrag
gjorts av Gunnar Tidner.
Anledningen till ändringen är revisorns
påpekande att antalet styrelseledamöter
inte varit korrekt och inte heller antalet
revisorer. Förslaget till stadgeändringar
hade också förenklats för att skapa ett mer
praktiskt upplägg för eventuella framtida
förändringar.
Styrelseledamoten Lars Hansen hade
en avvikande uppfattning än majoriteten
på årsmötet.
Han ansåg inte att han haft tillräckligt
med tid för att ta ställning till ändrings
förslagen utan föreslog att hela arbetet med
stadgeändringen borde göras om för att tas
upp på nästa årsmöte. Ändringsförslaget
borde innehålla en definition av vilka som
kan vara medlemmar i byalaget, vilket
geografiskt område som ska omfattas,
när medlemsavgiften ska vara betald och
under vilka omständigheter en medlem
kan uteslutas.
Efter långa diskussioner röstades dock
den föreslagna stadgeändringen igenom.
Styrelsen fick dock i uppgift att komplettera

Mötet startade med bubbel i baren på restaurang Triften. Gustaf Fjelkestam och
C-H Segerfeldt tillsammans med Gunilla Taube.
ändringarna på några punkter.
Lars Hansen valde efter detta att avsäga
sig sitt uppdrag i styrelsen vilket beklaga
des av årsmötet.
Johan Taube, som fungerat som valbered
ning, skickade också med några punkter till
den nyvalda styrelsen: kontakta kommunen
om det dåliga gatuunderhållet i Ellagård.
Andra förslag från församlingen är att
uppmana ellagårdsborna att parkera sina
bilar på den egna uppfarten i stället för
på gatan.
Text och foto:
Eva Neveling

Styrelsen 2017
Styrelsen består av följande:
Fredrik Lagergren, ordförande
Gunnar Tidner, kassör
Anna Hedberg, sekreterare
Bengt Granath, ledamot
Susanne Kindwall, ledamot
Suppleant och webbredaktör:
Stefan Söderholm
Adresser och telefonnummer till
samtliga finns på sid 2.

60-årsfest
nästa år
Nästa år fyller Ellagårds byalag 60 år.
På årsmötet lovade ordföranden
Fredrik Lagergren att det ska firas.
– Då sätter vi sprätt på pengarna i kassan
och ställer till med en riktig brakfest, lo
vade Fredrik.
Alla som var med på 50-årsjubileet i
september 2008 anar vad de har att se fram
emot. Den festen blev en stor succé med
Bengt Granath som festgeneral.
Mer information kommer när det närmar
sig.

Så här muntert var det på byalagets 50-årsjubileum i ett partytält på Ellavallen.

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Står boden för nära allmän mark
– då är det bara att flytta den!
– Vi gjorde det som vi tyckte bäst passade in i miljön, när vi byggde vår Friggebod. Vi tog bort en anskrämlig häck
och planterade en ny. Innanför denna
satte vi vår Friggebod.
Men att göra det bästa är inte alltid det
samma som att det blir bra. Det fick en
familj i Ellagård erfara sedan en anonym
anmälan resulterade i krav om flyttning av
boden. Den stod nämligen närmare allmän
mark än föreskrivna 4,5 meter.
Familjen föredrar att vara anonym, då de
inte vill skylta med vare sig sin obetänk
samhet eller sin syn på anonyma anmäl
ningar. De anonyma anmälarna är dock
inte så anonyma, då de bifogat fotobevis
till sin anmälan.
Glöm inte lagen
De som dagligen rör sig i Ellagård kan se
fler exempel på Friggebodar och staket som
strider mot §5 kap 11 i Plan- och bygglagen.
Endast i undantagsfall beviljar byggnads
nämnden dispens från regeln om 4,5 meters
avstånd.
Familjen har nu en omfattande dokumen
tation och korrespondens med kommunen
i ärendet och där kunde också saken varit
avslutad.
– Självklart skulle vi flytta boden, men
detta var i november efter en snöstorm.
Vi ville göra detta till våren då tjälen gått
ur marken och vi bättre kunde överblicka
placeringen.
Tvärnej från kommunen
– Men det blev tvärnej. Antingen gjorde vi
det omedelbart eller så hotade böter på
50.000 kronor.
En ny grund grävdes därför i slutet av
november och en kran lyfte boden från
häcken till husgaveln.
Ellagårdsbladet kontaktade Senad Gla
mocak, bygglovschef i Täby kommun, för
att få en förklaring till varför omedelbara
åtgärder var så viktiga? Friggeboden hade
ju stått på samma plats i ett par år.
Senad Glamocak vägrade svara. Han
ville inte ställa upp på en intervju eller
kommentera sin ”handläggning av ett
enskilt ärende”.
– Ni får komma in med en skrivelse som
vi kommer att behandla på vanligt sätt.
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Detta är inte ok. Här stod Friggeboden under flera år innan en anonym anmälan lämnades in till kommunen. Avståndet måste vara 4,5 meter till allmän mark.
Enligt uppgift finns ytterligare två an
mälningar gjorda.
Det finns all anledning att vara extra
noga när man placerar byggnader vid tomt
gränsen. Byggnader som stått fel i mer än
tio år klarar sig dock såvida de inte använts
som bostad.
Text och foto: C-H Segerfeldt

FOTNOT. Den aktuella paragrafen gäller
enbart byggnad mot allmän mark. Mellan
grannar är det bäst med en skriftlig överenskommelse och helst att man markerar
i tomtkartan var boden är placerad. Då
behövs inget servitut

Detta är ok. Mellan grannar skriver man en överenskommelse och då får boden
stå så här nära tomtgränsen.

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

Kommunens säkerhetschef

– Täby har god krisberedskap
– Täby kommun har inga planer för exakta händelser, men däremot en krisberedskapsplan, där man vet hur och vem
som ska agera vid olika kriser.
Så beskriver Täby kommuns nye trygghetsoch säkerhetschef Gustaf Sundman kortfat
tat kommunens ansvar vid krislägen.
Samtidigt betonar han liksom MSB (Myn
digheten för Samhällsskydd och Bered
skap) den enskilde medborgarens ansvar
och roll.
Åtta av tio svenskar instämmer också
med MSB:s rekommendation, att man
ska kunna klara sig 72 timmar (tre
dygn), utan el, vatten, mat, dator och
fungerade kommunikation (mer om i
nedanstående artiklar).

– Mycket har förändrats de senaste
åren, säger Gustaf Sundman. Inte bara
för att det är ett annat samhällsklimat,
utan också för att Täby inte längre
kan agera som en enskild kommun. Vi
ingår i ett större sammanhang, region
Stockholm. Vi är mycket mer beroende
av varandra.
Den händelse som inträffade på Drottninggatan tjänar som exempel. Den fick
direkta återverkningar även i Täby, där
centrum tömdes efter larm.
De centrala behov som individen har
återspeglas på regionnivå.
– I samarbete med Roslagsvatten har
vi planer för nödvatten, tankstationer.
Vi vet vilka viktiga samhällsfunktio-

ner som måste ha tillgång till el, vi har
ersättning för mobiler i det riksomfattande Rakel-nätet.
En viktig skillnad mellan samhällets
respektive individens ansvar förr och
nu gäller mat. Tidigare var det kommunernas skyldighet att ha ett beredskapslager med livsmedel. Idag finns
ingen svensk myndighet med ansvar
för livsmedelsförsörjningen i kris, även
om Livsmedelsverket har ansvar för
risk- och sårbarhetsanalyser för livsmedelsdistribution.
Gustaf Sundman jobbar nu mycket
med att revidera kommunens krisplaner. Kanske kommer det något mer
konkret ut av det arbetet än vad som
framgår i denna intervju.
C-H Segerfeldt

FOTNOT. Läs mer om kommunens säkerhetsarbete, https://www.dinsakerhet.se/
checklistor/

Att vara prepper är att vara förberedd och ta eget ansvar
Hur länge klarar du dig om krisen kommer? Hur länge räcker maten i kylskåpet? Har du vatten
så att du klarar dig de 72 timmar som MSB tycker att vi ska klara de privata behoven?

Alltmer talas det idag om att vi måste ta ansvar för vår egen
privata säkerhet om krisen drabbar oss. Alltfler privatpersoner förser sig med egna förråd av mat, vatten, möjligheter
att laga mat, alternativ uppvärmning av bostaden. Så kal�lade preppergrupper växer fram, inte minst på nätet. Ellagårdsbladet har träffat två män som båda börjat förbereda
sig. De vill båda vara anonyma – som de flesta preppers.
Anders bor i Ellagård, har familj med hustru och två tonårsbarn.
Han har påverkats av media, bland annat av artiklar om den
solstorm som utbröt på 1860-talet, där bland annat det svenska
telegrafnätet helt slogs ut. Idag skulle en liknande solstorm
störa ut hela vår digitala infrastruktur.
– Det kan ta år att återställa det och jag vill inte vara oförbe
redd, säger Anders.
Han och familjen har börjat bygga upp förråd hemma, värmeoch kokmöjligheter, skydd mot väder, alltså kläder, och vatten
dunkar. Tre dygn kommer de inte ha några svårigheter att klara.
Campingkök med gaspatroner, torrvaror, konserver, ficklampor,
tändstickor, fiskeredskap finns i garaget.
– Målet är att ha en ryggsäck färdig med allt vi behöver för tre
dygn. Vi har också tillgång till en boplats långt utanför Stock
holm, vilket förstås känns som en trygghet.
Anders inser att en solstorm kanske inte är det största hotet ,
men har läst att risken att det inträffar är cirka 15 procent inom
den närmaste 15-årsperioden. Pandemier och massiva stormar
är andra möjliga hot.
– Jag har inte lagt om vårt liv men utan tvekan tänker vi mycket
mer på hur vi ska kunna klara oss i en nödsituation.

– Jag är uppfostrad med att kolla säkerhet, nödutgångar och
att ta eget ansvar. I reservofficersutbildningen ingår också
säkerhetstänk i både stort och smått.
Det säger Johan, som är i 40-årsåldern, småbarnspappa och in
nerstadsbo. Han har blivit triggad av böcker i ämnet, bland andra
Lars Wilderängs och av olika bloggar, som Cornucopia. Att ta
hand om sig själv i krislägen är också ett budskap som sprids av
MSB.
Johan har ett vattenlager hemma som räcker i tre dagar, konser
ver för ett par veckor men också ett förråd av pasta, torkad frukt
och liknande som omsätts kontinuerligt. Sprit- och gasolkök,
fotogenvärmare, batteriradio och ordentliga lager av batterier.
Senaste tillskottet är en vattensäck som kan fyllas med ca 300
liter dricksvatten och exempelvis lagras i badkaret.
– Man behöver inte vara galen för att tänka i de här banorna,
säger Johan. Vi vet ju att om elen slås ut kommer tillgången till
belysning, vatten och värme att strypas. Vi kan inte förlita oss
på att samhället alltid ska förse oss med livets nödvändigheter.
Varken Johan eller Anders talar så mycket om hur de bygger
upp sina förråd eller ens hur de tänker. Det är lätt att få en stäm
pel av galning på sig. I värsta fall kan man också utsättas för att
främlingar vill ta del av ens förråd i en nödsituation.
– De här tankarna har utvecklats under de senaste åren för
mig, säger Johan. Och eftersom myndigheterna också uppmanar
till att ta ett större eget ansvar känns det helt rätt att förbereda
sig på det sätt jag gör.
Eva Neveling
FAKTA. MSB är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

FAKTA. Prepping handlar om att vara förberedd på katastrofer
och att bygga upp ett eget lager av förnödenheter. Rörelsen har
sitt ursprung i USA

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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INSÄNDAREN

Okopplade hundar rastas på Ellavallen
Anonyma insändare publiceras ej. Den som inte vill ha sitt namn i tidningen kan välja att skriva
under signatur. Till redaktören måste du dock uppge ditt namn.
I åtta år har jag haft Ellavallen som god
granne, men i vår känns det lite annorlunda.
Fler och fler hundägare släpper nu sina
hundar lösa och tillåter dem springa fritt
runt Ellavallen, alltmedan husse och matte
fullkomligen skriker över gräsmattor och
fotbollsplan för att fånga in dem.
Jag har sett hundägare som helt saknar
kontroll på sina okopplade hundar.
En annan fundering är att det rimligen
borde vara svårt att plocka upp efter sin
okopplade hund, när den får springa fritt
över stora ytor. Var ska man plocka upp?
Jag välkomnar alla till Ellavallen! Det är
ett fantastiskt trivsamt och härligt inslag att

se promenerande, cyklande, hundägare, fot
bolls- och tennisspelare, joggare, skidåkare
och inte minst alla barn och barnfamiljer
njuta av vår lilla ”oas”.
Men, det är bra om vi visar varandra
hänsyn och respekt och följer vanligt sunt
”bonnförnuft”, riktlinjer och regler som
ändå finns för att alla som vill ska kunna
njuta av det härliga området.
Det är till och med inskrivet i de lokala
ordningsstadgarna att hundar måste vara
kopplade under perioden 1 mars – 20
augusti.
”Tidigare hundägare”

Ny fastighetsexpet i Ellagårdsbladet

Ny skylt på
Ellastatyn
När byalagets Ellastaty placerades på Cal
lemos kulle mellan Klövje-, Ladugårds- och
Ellagårdsvägen skrev Stellan Pauli, vår
mångårige ålderman, en notis i Ellagårds
bladet och berättade om statyns proveniens.
2014 lät byalaget tillverka en skylt med
Stellans text (något redigerad) som monte
rades på en stolpe intill statyn. Skyltstolpen
blev en sittplats för trötta Pokemonsökare
och bröts sönder ett par gånger.
Nu har skylten monterats på statyns sock
el och får förhoppningsvis sitta kvar där.
Lars Hansen

Medlemsavgift 2017
Medlemsavgiften betalar du till plusgiro

41 28 42–7. 200 kr/hushåll. Då får du tillgång
till bland annat gratis utlåning av glas och
porslin, medlemstidning m m.

Läs mer på vår hemsida, www.ellagard.
nu

Från Beverly Hills och Hollywood till Ellagård som fastighetsmäklare.
Marcus Hermanson, Mäklarringen, lärde sig
hantverket i Los Angeles. Trots sin ungdom
har Marcus hunnit med en hel del inom sitt
yrke och än så länge har han telefonen på
dygnet runt.
– Det är genom att vara tillgänglig som
man bygger kontakter. När kunden sitter
en sen kväll och söker på Hemnet kommer
också funderingarna och frågorna. Då ska
jag finnas till hands, säger Marcus och ser Marcus Hermanson, Mäklarringen.
ungdomligt förtroendeingivande ut.
– När man har kul på jobbet klarar man att
alltid vara tillgänglig. Och det här är det bästa jobb man kan han.
Jag har ju bara nöjda kunder, säger han och skyndar sig att lägga till.
– Visst händer det att alla inte är nöjda alltid men det går alltid
att rätta till om någon inte är det.
Och som av en händelse får undertecknad anledning att anlita
hans expertkunnande, när det gäller PBL och vad som skrivs om
servitut mellan grannar.
Han gav svar direkt och någon timma senare ringer han upp för
att förtydliga (se artikel på sid 4).
Mäklarringen är ett företag som ägs utav sina medlemmar. Georg
Kanegärd och Peter Ek startade Täbykontoret redan 1997.
– En lokal mäklare lever bara på sitt rykte. Då är den extra
ansträngningen vardag, säger Marcus och blir avbruten av en tele
fonsignal. Det blir bara en signal då Marcus har en del SMS-svar
inprogrammerade: ”Jag har visning just nu. Ringer dig när den är
klar”.
Nästa generation fastighetsmäklare är ett med tekniken.
Text och foto: C-H Segerfeldt
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Vad får du för din bostad?
Ring Ellagårdsexperten idag!
Ellagård blomstrar just nu, ta tillfället i akt
och kontakta mig för ett förutsättningslöst
möte.
Helgen 17-18 juni är jag i just ditt område och gör kostnadsfria värderingar. Är du nyfiken på vad din bostad är värd,
välkommen att kontakta mig så tittar jag förbi.
Marcus Hermanson
Reg. Fastighetsmäklare
Mobil: 073-655 49 15
marcus.hermanson@maklarringen.se

S
ista Ordet
Hoppas vi ses på Midsommarängen
förbindelser, skola och förskola
inom räckhåll.
Här har också funnits en
stark gemenskap genom åren.
Man har hjälpts åt att bygga
gemensamma lokaler (Giggen
på Klövjevägen för länge sen),
ordnat gemensamma fester både
ute och inne.
För nyinflyttade kan det kän
nas litet töntigt att tala om Ella
gårdsanda (tyckte jag också när
Ska vi fira midsommar tillsammans i år?
jag flyttade in), men det är ingen
Ellagård är ett avgränsat område i Täby tvekan om att den gjort oss annorlunda än
med status. Huspriserna är skyhöga och många andra områden.
Men tiderna förändras. En höst, jag tror
många vill flytta hit.
Status kan vara så mycket mer än flotta det var 2015, blev det ingen Cirkusfestival.
hus (det har vi inte), Rolls Royce på ga Ingen, inte en enda familj, erbjöd sig att ta
rageuppfarten (finns det några?) eller hög ansvaret när den tidigare arrangörsfamiljen
kändisfaktor i kvarteren (har jag aldrig drog sig ur efter några år.
I år är vi på väg mot något nytt och
märkt). Hög status kan vara att området
är byggt på ett bra sätt med slingrande ga väldigt tråkigt – det blir nog inget midsom
tor, stora grönområden mellan husen, bra marfirande på Midsommarängen.

Vår ordförande Fredrik Lagergren har
vädjat i olika omgångar och på olika sätt.
Åtta (!) personer har gillat hans inlägg i
Facebookgruppen. Ingen har tagit kontakt
med Fredrik för att hjälpa till. Och ensam
kan ju en ordförande inte fixa festen för
alla som nog egentligen vill bre ut sin filt
och packa upp sin kaffekorg på ängen på
midsommarafton.
När detta skrives är det drygt två veckor
kvar. Än finns det tid att kontakta Fredrik
(se sid. 2). Kanske kommer vi att ses på
ängen i år som tidigare år.
Jag hoppas verkligen att jag har fel när
jag skriver detta och att ellagårdsborna
som vanligt ska kunna
träffas och tillsammans
resa majstången och låta
barnen leka midsommar
lekar.
Allt annat vore väldigt
trist.
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Det stormar i Facebookgruppen
Facebookgruppen för Ellagård har blivit
ett uppskattat forum för ellagårdsbor.
Här ställer man frågor om hantverkare,
grälar på fortkörare, frågar efter bortsprungna katter och hundar på rymmen,
varnar när asfaltläggarna från Irland
och Skottland dyker upp. Oftast är det
praktiska ämnen som ventileras och som
många kan ha nytta av.
I våras ledde ett inlägg om lösspringande
hundar till massor av inlägg. Som alla vet,
eller borde veta, är det kopplingstvång för
hundar under perioden mars till augusti.
Många hundägare nonchalerar detta och
tycker att det har koll på sina hundar. En
motionär i spåren tröttnade på det här när
en okänd hund rusade så tätt förbi honom
att han kände hunden mot sina ben. Lyfte
mobilkameran, tog en bild och la ut den i
FB-gruppen.
Då brände det till. Många bekräftade
obehaget av lösspringande hundar medan
andra blev upprörda över att bild på hundä
garen publicerades.
Kanske är det dags att mer formellt in
formera om vilka regler som bör gälla i en
grupp på nätet.
– När jag startade den här gruppen för
fem år sedan så anade jag inte att den skulle
bli så stor, säger Anna Hamilton på Löv
ängsvägen. Regler och formalia var inte det

viktigaste den gången.
Nu håller både Anna och Fredrik La
gergren, ordförande i byalaget, med om
att det nog är dags att skriva ner de regler
som gäller för gruppen. Allt fler kommer
med och tonläget över huvud taget på nätet
har förändrats.
En annan fråga som dyker upp med
jämna mellanrum är vilka som ska få vara
med i gruppen.
– Framför allt vänder sig gruppen till
dem som bor här, säger Fredrik, men många
kan ha anknytning på annat sätt. Kanske är
man släkt med någon i Ellagård, kanske har
man bott här tidigare eller rent av vuxit upp
i området. Kanske bor man så nära så man
känner sig nästan som ellagårdsbo.
Alla måste dock ansöka om att bli med
lemmar och det är administratören som
avgör.
Kommersiella företag har flera gånger
försökt ta sig in i gruppen men de är inte
välkomna. Politiker från andra delar av
kommunen har heller ingen plats i gruppen.
FB-gruppen ska vara fri från reklam.
Tips om olika företag som ellagårdsbor har
erfarenhet av när det gäller olika hantverks
grenar är dock välkomna.
– Jag hoppas att vi med litet mer formella
regler ska styra upp flödet i FB-gruppen så
att den blir en tillgång och inte ett slagfält
för olika grupper, säger Fredrik.
Eva Neveling

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 9–19 (proffsbutik 6.30–16). Lör 10–17. Sön 11–17.
www.tabyfarg.se

Så här umgås vi
i Ellagårds Facebookgrupp
1. Självklart ska vi få ha olika åsikter och
debattera gemensamma angelägenheter
och då…
– håller vi oss till fakta
– håller vi en god samtalston
– håller vi oss till ämnet
– debatterar vi inte person utan sak
2. Vi följer självklara publicistiska regler
som innebär att vi inte hetsar mot vare sig
grupp eller person eller uppmanar till aktiviteter som bryter mot svensk lag.
3. När vi lägger ut bilder följer vi svensk lag
som stipulerar att bild inte får vara tagen på
privat område eller där fotoförbud uttryckligen gäller eller som på annat sätt misskrediterar den avfotograferade.
4. Vi sprider ingen reklam för varor eller
tjänster.
5. Ju kortare vi skriver desto större är chansen att du blir läst.
Är någon trots detta missnöjd med ett
inlägg kan du göra ett inlägg, där du berättar varför och som administratören kan ta
ställning till. Administratören kan då ge en
tillsägelse, ta bort inlägget eller som sista
åtgärd ta bort personen ur gruppen.

Rösjöhallen jobbar aktivt mot matsvinn
I Sverige kastar hushållen 717 000 ton mat per år, 74 kg per person
och närmare ett kilo per person varje dag. Det är det så kallade matsvinnet. Food2Change är en organisation som vill ändra på det. Ica
Rösjöhallen i Skarpäng är samarbetspartner.
– Vi är fjärde Icabutiken i Stockholm som samarbetar med den här orga
nisationen, säger Jessica Berg, ansvarig för Food2Change i Rösjöhallen.
Det är så mycket här i butiken som vi måste kasta varje vecka och det känns
inte bra. Fullt användbara produkter går nu i stället till dem som behöver
dem och som är ekonomiskt svaga av olika anledningar.
Varje tisdag kommer en volontär och hjälper till att fördela de varor som
butiken plockat ut. Varje medlem, som betalat sin avgift i Food2Change,
har sin egen kasse där varorna plockas ner.
– Jag fördelar de produkter som butiken plockat ut och ser till att kas
sarna får ett varierat innehåll, säger volontären Siv Malm. Jag för också
statistik över svinnet så att organisationen kan mäta till hur stort värde
butiken sorterat ut varor.
Medlem i Food2Change blir man genom att anmäla sig på organisatio
nens hemsida. Månadsinkomsten för den sökande får inte överstiga 13 000
kr före skatt. Bland dem som kommer till Rösjöhallen finns många olika
kategorier: arbetslösa, fattigpensionärer, sjukpensionärer, flyktingar, för
äldralediga. Många kommer även från grannkommuner och antalet ökar
stadigt.						Eva Neveling

