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Låt oss fira 2018 tillsammans
I byalaget påbörjar vi redan nu planeringen av
den jättefest som vi tänker genomföra med
anledning av att byalaget fyller sextio år nästa
år.
För tio år sedan hade
vi ett formidabelt femtioårsfirande och det tänker
vi ha igen. Då hade vi
ett stort tält på Ellavallen och middag för över
trehundra personer.
Hur tycker ni att vi
skall fira den här gången?
Ska vi ha en tältfest? ElFredrik Lagergren
ler ska vi istället försöka
hitta en annan lokal att ha
middagen i?
Hur skall vi göra med barnen? Förra gången
lyckades vi låna Giggen och ordna med barnvakter, vilket var mycket uppskattat. Eller ska
vi ha barnen med på middagen? Vilkens sorts
musik och underhållning ska vi ha?
Alla är välkomna med förslag till hur vi skall
genomföra detta tillsammans. Just det – tillsammans! Fester brukar bli bättre ju fler som är med
och arrangerar. Därför behöver vi gärna just
din insats för att detta skall bli genomförbart.
Känner du att du vill vara med och arrangera en
jättefest för oss alla i Ellagård så får du gärna
höra av dig. Skriv på byalagets facebooksida
eller kontakta oss.
Nu till byalagets framtid. Jag har suttit med i
styrelsen i över tio år och ganska många år som
ordförande. Nu känner jag att jag vill lämna över

byalaget till nya förmågor.
Vid årsmötet i våras flaggade jag upp att
detta blir mitt sista år. Personligen passar det
bra för mig att lämna vidare i samband med ett
jubileum. Det är också dags att förnya verksamheten lite.
Å ena sidan vill vi värna om traditionerna
som Valborg, midsommar och cirkusfestival,
å andra sidan kanske man skulle förnya med
nya spännande idéer. Vi har också vår bod och
vårt utlåningssystem att värna om. Periodvis är
trycket mycket hårt på utlåningen av glas, porslin, stolar och bord. Även här kanske vi skulle
förnya oss och skapa ett bättre bokningssystem?
Vi har vår webbsida och vår facebooksida
och vårt fantastiska Ellagårdsblad så att vi vet
vad som rör sig i och omkring våra hus. Vi har
också skapat grannsamverkan som vi tyvärr
verkar behöva mer än någonsin tidigare.
Och inte minst så har vi vår långa historia
och därmed vårt anseende hos exempelvis
kommunens beslutsfattare. Ellagårds byalag
bidrar också till att ryktet om Ellagård har blivit
ganska spritt vilket gör att allt fler vill flytta
hit. Det ökar i sin tur efterfrågan – och därmed
värdet – på våra hus!
Allt detta och lite till finns på plats. Att
engagera sig i byalaget ger en kul möjlighet att
utveckla området Ellagård vidare i framtiden
samtidigt som vi kan skapa en trevligare omgivning för oss själva.
Hör av dig!
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.

Hösten är här – dags för lamm!
Vi erbjuder helt eller halvt finstyckat lamm för 99:-/kg.
Kom in eller ring butiken och beställ, tel 08-758 93 13.
Välkommen! Christer & Catharina med personal
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Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?

Grillfest

med grannar
skapar gemenskap
Varje år i augusti ordnas grillfest hos rote
27, den del av Skiftesvägen som ligger strax
innan tennistältet i norra Ellagård mot
Ellavallen.
I roten ingår 14 hushåll och traditionen är den
att varje år utses två familjer till värdar för att
planera och arrangera nästkommande års grillfest. De bjuder sedan in och ordnar så att stolar,
bord samt grillar finns på plats.
När alla är samlade berättar rotefogde Susanne Kindwall lite om året som gått innan alla
plockar fram medhavd matsäck, tallrikar och
bestick. Grillfesterna har pågått i närmare 15
år – om inte längre.
Det är alltid lika trevligt och ett lättsamt sätt
att träffa grannar och också mycket uppskattat.
– Det är också ett bra sätt att lära känna nya
grannar som flyttat in under året, säger Susanne
Kindwall.
Många gånger visar det sig att man har stort
utbyte av varandra när man funderar på olika
byggprojekt eller renoveringar. De flesta är
också med i Grannsamverkan och hjälps åt att
titta till husen när någon är bortrest.
– När man besöker ett Ellagårdshus blir man
alltid lika förundrad över hur olika husen är
inuti när de ser så lika ut utifrån, säger en av
grannarna.
De som bott längst i denna del av Ellagård
är Max och Sieglinde Weber, som flyttade in

Här är alla samlade till kvällens grillfest hos rotefogde Susanne Kindwall, som står i andra
raden trea från höger.
här som första ägare till sitt hus 1960. Husen i
denna del byggdes 1959.
De berättar att övervåningarna på husen
då inte var inredda, det fick varje husägare
bestämma själva. När de skulle gräva framför
huset så visade sig den vara full av småbitar från
armeringsrör. Deras framsida hade använts som
plats för att såga till rören och de bitar som blev
över blev liggande på marken som sedan täcktes
av ett jordlager.
– Det var väldigt svårt att gräva när vi skulle
anlägga rabatter och gräsmatta, säger Sieglinde
Weber.
De kan också berätta historier om Ellagårdsskolan – den gamla på kullen, som hade
torrdass.
Under många år var det inte så stor inflyttning
i roten men det har ändrats radikalt under senare
år. Till allas glädje har många barnfamiljer
flyttat in och skapat liv och rörelse i kvarteret.
Text och foto: Madeleine Drake

Glada grillare. Från höger Lennart Fridén
med två av de tre värdarna, Päivi Pölkki och
Bert-Olof Gottås samt Karl-Gunnar Hellström.

Sieglinde och Max Weber har bott här sedan
husen byggdes 1960.

s

Hela gänget samlat hemma hos rotefogde
Susanne Kindwall.

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Ellagårds byalag 60 år

Indelningen i rotar startade
när Giggen skulle byggas
Ellagård är ett hett område både hos
mäklare och i lokaltidningar. Nästa år är
det 60 år sedan byalaget bildades. Någon
form av jubileum blir det även om form och
tidpunkt ännu inte är bestämd.
Många nya familjer har flyttat in sedan förra
jubileet 2008. Dags för litet fakta om nybyggartiden och förklaring till varför byalaget
bildades.
Lottie Pauli, dotter till legendariske Stellan
Pauli, bor inte längre i området men minns
mycket från uppväxten i Ellagård.
– Jag var fem år när familjen flyttade in i
huset som låg på ett lerigt fält, i stort sett en
byggarbetsplats, berättar Lottie, som sen många
år bor i Brottby.
– Jag kommer ihåg hur lastbilarna sneddade
över kanten till vår gräsmatta för att ta sig fram
till byggena längre upp. Lera, lera överallt.
Barnen gick i skolan i gården Ella som hade
två vanliga skolklasser och en specialklass.
Skolbespisning fanns det också med stränga
tant Olsson som övervakade att barnen åt upp
allt som fanns på tallriken.
Tillsammans byggde ellagårdsborna Giggen
som blev en central punkt med daghem, eftermiddagsverksamhet för skolbarn, möten och
fester. Området delades in i rotar och alla fick

Lottie Pauli växte upp på Klövjevägen och minns att det alltid fanns barn att
leka med på gatan. Och i nästan alla hus fanns en hemmamamma.
olika uppgifter i bygget. Därmed var byalaget
bildat, ett system som till dels fungerar än i dag.
– Pappa kallades ofta för Ellasheriffen, säger
Lottie. Han var så engagerad i allt som rörde
området och blev upprörd när mopeder och
bilar körde för fort. Då drog han sig inte för att
ingripa. Han uppmanade också alla att hälsa på
varandra när vi möttes på vägarna.
Och alla som bott länge i Ellagård minns
Stellan Pauli som den självklare vårtalaren vid
Valborgsmässofirandet på Ellavallen.
Lottie minns att det kändes konstigt och
ovanligt att komma hem till kompisar där det
inte fanns en mamma hemma på eftermiddagen.
– De allra flesta var ju hemmafruar då och
det fanns alltid en mamma som plockade fram
bullar när vi barn dök upp.
Spontanlek på gator och gräsmattor är sällsynt i dagens Ellagård.

– När jag var liten hittade man kompisar på
gatan eller ängarna så snart man gick ut.
Många kändisar har bott i området: kompositören Gunnar de Frumerie, artisten Robert
Broberg, Ebba Beckman, i många år Fröken Ur
i radion, är bara några exempel.
Bastun, som låg bredvid tennishallen, var en
institution i många år, framför allt för männen,
som samlades där på lördagarna. Tisdagskvällar
tror Lottie var damernas kväll. Idag har bastun
fått ge plats för tennishallen som ersatte det
gamla tennistältet för några år sedan.
Hur Ellagård kommer att utvecklas när så få
vill vara med och bidra är det väl ingen av oss
som vet. Låt oss bara hoppas att vi ska bry oss
så mycket om vårt område att vi ställer upp de
gånger byalaget kallar till insatser.
Eva Neveling

När Giggen i hörnan av
Klövjevägen och Polovägen skulle byggas delades
området upp i rotar för
att fördela arbetet. Här
grävdes för hand och
både gammal och ung
deltog i arbetet.
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Ellagård har en aktiv grupp på Facebook – du är väl med?

Husen låg tätt och täbyborna var förfärade över det nya sättet att bygga. ”Negerbyn” kallades Ellagård, ett ord som inte skulle kunna användas
idag. Här ses de första husen, byggda enligt John Mattssons tanke att de skulle påminna om den gamla svenska stugan. De första husen byggdes
1955 och de sista blev färdiga 1970.

Stellan Pauli diskuterar ritningar tillsammans med några kumpaner.

Samtliga bilder är arkivbilder
och uppgift om fotograf har
redaktören inte lyckats få fram.

Spadar och hackor, ung och gammal –
så byggdes Giggen i slutet av 50-talet.

Tidstypisk hemmafru och tidstypisk
lastbil på byggarbetsplatsen.

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Välkommen
till

Cirkusfestival
i Enhagsparken, södra Ellagård,
söndagen den 17 september
kl 12 - 14

festen
s
l
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ä
t
s
r
nväde
Vid reg

in!

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

Vad får du för din bostad?
Ring Ellagårdsexperten idag!
Ellagårdspriserna fortsätter att öka!
Ta tillfället i akt och kontakta mig för
ett förutsättningslöst möte.
Helgen 16-17 september 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

Hur ska vi läsa morgontidningen?
Sextusentrehundrafemtio kronor.
6 350 alltså. Det är vad som stod på
fakturan för morgontidningen för ett
års prenumeration.
För första gången i mitt liv överväger jag att skippa morgontidning.
Uppvuxen med Stockholmstidningen,
sen mest Svenska Dagbladet och på
senare år Dagens Nyheter. Vid nedslag i landsorten för länge sen läste
jag Nya Norrland och Västernorrlands
Allehanda.
Yngre årgångar har redan slutat
med morgontidning – säger att de inte
har tid. Idag är det nätet som förser
de flesta med nyheter. Åtminstone ser
det ut så på bussen eller tåget, där alla
sitter böjda över sin telefon.
Visst kan man hitta många nyheter
via olika appar, sociala media m m.
Man kan skräddarsy vilka nyheter
man vill ta del av. Jättebra, tycker

Sista Ordet

en del som då bara läser sådant som de
gillar, tycker är intressant och spännande.
Tyngre ämnen hoppar man över. Hur går
det då med till exempel samhällsinformation?
Och var får jag tag i kultur, debatt,
recensioner, udda nyheter om stort och
smått? Bioannonser, familjesidor, lokala
nyheter?
Kommer dagspressen att överleva? Om
det är så dyrt så att jag, som amorterat
av det mesta på huset och inte längre har
några barn att försörja, inte vill lägga
drygt 6.000 kr om året på prenumerationen då är Bonniers och Schibstedt illa
ute.
Papperstidningen kan aldrig mäta sig
med de digitala nyheterna när det gäller
snabbhet. Förstasidorna är därför helt
förändrade om man jämför med hur de
såg ut för bara 10-15 år sedan. Nu är det
sällan de stora nyheterna som hamnar på

förstasidan. De har redan spritts via
nätet. Numera är det featurematerial
(googla på det!) och helt andra bilder
vi möter vid frukostbordet.
Jag tänker inte analysera framtidsutsikterna för pressen, men om man
gör det så dyrt att ”vanliga” prenumeranter hoppar
av då har man
använt ett av
verktygen för
nedläggning.
Nu gäller det
alltså att klura
ut vilken av
Stockholmstidningarna som
erbjuder den mest förmånliga digitala
prenumerationen.
Och någon stillsam morgonpromenad till brevlådan blir det inte längre.
Eva Neveling

Besök Ellagårds hemsida – www.ellagard.nu
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Med nya amorteringskrav från årsskiftet kan rörligheten på bostadsmarknaden minska, även i
Ellagård. (Foto Eva Neveling)

Nya amorteringskrav ger
fler Ellagårdshus till salu?
Vid årsskiftet kan det bli dags för nästa
åtstramning för låntagare. Då är planerna
att höja amorteringsbeloppen och för en
Ellagårdsvilla kan det plötsligt bli tre
gånger så mycket pengar att amortera.
– Vid införandet av amorteringskraven förra
sommaren ökade villapriserna extremt mycket.
De flesta ville skynda sig att teckna lån innan
man skulle tvingas amortera, säger Ellagårdsbladets fastighetsexpert Marcus Hermanson,
Mäklarringen.
Nya amorteringskrav är på gång vilket kommer att medföra ökade amorteringar. Kraven är
fler och hårdare, reglerna är många och snåriga,

men kortfattat är tanken att dessa regler skall
gälla från årsskiftet:
Kravet på amortering sätts i relation till
hushållets bruttoinkomst per år, den s.k. skuldkvoten.
- Om lånen är under 50 procent av
bruttoinkomst gäller 1 procent i amortering
- 50-70 procent = 2 procent i amortering
- Över 70 procent = 3 procent i amortering
Detta får en rad effekter enligt Marcus Hermanson. Utöver att det kortsiktigt bör innebära
ökade priser, då efterfrågan ökar innan lagen
träder i kraft, blir det angeläget att en köpare
säljer och köper ungefär samtidigt. Eller på
mäklarspråk: på samma marknad.

– Detta gäller i hög grad för fastigheter i mellanprisklassen, där bland andra Ellagårdshusen
befinner sig.
– Här vill ju köparna först sälja och sedan
köpa för att minska stress och oro, men med
tanke på den korta tid det är kvar ökar tempot
på marknaden. Fler kommer ju att agera på
samma sätt.
– Det är sannolikt att trycket på marknaden
kommer att öka och att de flesta vill avsluta
affärerna före årsskiftet, betonar Marcus Hermanson.
När sedan amorteringskravet är en realitet
2018 får vi troligen se en något ändrad bild.
Ett genomsnittligt Ellagårdshus kostar idag
runt 5 miljoner. En familj med en statistisk
normalinkomst tjänar ca 700 000 kronor. Av
detta kan man få lån med max 450 procent av
årsinkomsten, alltså 3 150 000 kronor.
Om lånen uppgår till över 70 procent av bruttoinkomsten trefaldigas amorteringskravet och
förändrar nu i hög grad möjligheterna för en
normalinkomsttagare att köpa eget hus.
– Här befarar vi också en ökad inlåsningseffekt. Dels för att de som betalt mycket på sitt
hus sitter kvar tills de är säkra på att de vid en
försäljning får mer än de betalt.
– Dels för att rörligheten på marknaden kommer att dämpas. Alltså att det sker som politikerna hoppas ska innebära att prisökningarna
på fastigheter i alla fall avtar.
Som Ellagårdsbladet tidigare skrivit om är
rörligheten (utbudet) i Ellagård lägre än i andra
Täbyområden, men kanske kan amorteringskraven öka utbudet, i alla fall fram till årsskiftet.
C-H Segerfeldt

Kultur på hemmaplan

Visst hittar du till Karby gård
Precis norr om Norrortsleden ligger Karby
gård, en gård med anor från 1200-talet. I
modern tid och sedan tidigt 60-tal har det
bedrivits kulturverksamhet på gården.

Föreningen Karby gård, tillsammans med ytterligare nio Täbybaserade kulturföreningar,
driver verksamheten som innefattar konstutställningar, akvarellkurser, musikkvällar mm.

Karby gård ligger inte
långt från Ellagård.
Här kan man njuta aav
utställningar och musikunderhållning plus ett mysigt
café. (Foto Eva Neveling)

Under vår- och höstterminerna arrangeras
den så kallade ”onsdagsmusiken”. Varje onsdag med början kl 19 bjuds det musik i olika
genrer. Första musikkvällen har redan klarats
av, men redan den 13 september är det dags för
nästa föreställning. Alla är välkomna till ca två
timmars musikunderhållning. I samband med
musikkvällarna är caféet öppet.
På Hennys Café kan man njuta av hembakade
bullar och kakor eller äta pajer och smörgåsar i
mysig sekelskiftesmiljö. Caféet är öppet lördagar och söndagar 11-16 när det är utställningar.
Karby gård innefattar fyra byggnader varav
föreningen hyr huvudbyggnaden, Hönshuset
och Västra flygeln. Både huvudbyggnaden och
Hönshuset hyrs ut till fester och högtidligheter.
I västra flygeln hittar du Täby konsthantverkare.
Mer information om allt som händer på Karby
Gård hittar du på nätet, www.karbygard.se
Johan Taube

