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Snö! Äntligen tyckte barnen, trafikkaos 
tyckte de vuxna. Själv mötte jag säsongens 
första snö i de norska fjällen för ett par 
veckor sedan. Det var tidigt där också, men 
härligt att sträcka ut på längdskidorna. 

Vi får hoppas 
och se fram emot 
att vi får en riktig 
snövinter så att 
man kan åka längd 
i spåren i Ellagård. 
Längdåkning är fin 
motion för alla!

Men innan vi får 
snö på riktigt så 
har vi ju en mörk 
period framför oss. 

Solen går ner 
tidigt och allt blir 
svart. Låt mig på-
minna om vikten 

av reflexer på er själva, på barnen och på 
hundar mm. Det finns massor av lysande, 
blinkande prylar att lysa upp sig med. 

Min dotter har just skaffat en hög med 
reflexgarn och stickar en halsduk med 
invävda reflexegenskaper. Fantastiska möj-
ligheter till synlighet – om man kommer 
ihåg att ta på sig dem förstås. 

Men efter mörkret så hoppas vi så klart 
på snö. Det blir ljusare och trevligare. Ytter-
ligare ett sätt att få det lite ljusare i Ellagård 
är ju att sätta upp ljuskedjor och andra 
lysande, blinkande bling i våra trädgårdar. 

Jag har tidigare föreslagit att låta andra 
advent bli helgen då vi verkligen tänder upp 
i Ellagård. Låt oss se hur ljust vi kan få till 

det! Det gör stor skillnad när träden bör 
belysta och julen närmar sig.

Vi håller på att utveckla vår facebooksida 
lite. En fråga är om den skall vara öppen 
eller sluten? Idag är den öppen, men om 
man gör den till sluten så kan bara medlem-
mar läsa den – och det går inte att ändra 
tillbaka. 

En annan fråga är vilka som skall till-
låtas bli medlemmar. Vi har hittills valt 
att släppa in  alla med ”anknytning” till 
Ellagård. Till exempel ungdomar som växt 
upp här, men flyttat vidare. Eller folk som 
är på väg tillbaka hit. 

Men hur skall vi ha det? Vad tycker ni?
En annan idé är att starta ytterligare en 

sida endast för betalande medlemmar i El-
lagårds byalag. Där skall vi samla infor-
mation kring om- och tillbyggnader och 
liknande. Det är ju tacksamt att få ta del 
av andras erfarenheter när man själv skall 
bygga om eller ändra något. 

Hur var det egentligen med fönsterku-
porna? Är de felbyggda eller vad gäller vid 
ombyggnad? Eller avloppen, fönstren och 
alla andra husdetaljer som kräver omvård-
nad. Det finns enormt mycket kunskap 
samlat i Ellagård som kan vara bra att ta del 
av innan man sätter igång. 

Läs gärna Gunnar Tidners artikel på 
sidan 5.

Tills vi hörs nästa gång får jag tillönska 
er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År!

Fredrik Lagergren, 
ordförande,

 Ellagårds byalag

Öppen eller sluten 
Facebookgrupp – det är frågan
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Årsmötet 2015

Allt fler medlemmar i byalaget

Öppet 8 – 22
alla dagar

Julbord i Rösjöhallen!
Nu dukar vi upp vårt traditionella julbord med julens alla 

läckerheter! Välkomna lördagen 9/12 kl. 11–15.
Christer & Catharina med personal
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När jag startade Ellagårds byalags Face-
bookgrupp fanns det inte i min vildaste 
fantasi att vi skulle ha 800 medlemmar 
med ständigt ökande antal i alla åldrar 
idag fem år efter starten. 

Min ursprungliga tanke var informations-
spridning men det har utvecklats till ett forum 
för tips och idéer, hjälp och råd samt plats för 
diverse åsikter om allt från brist på reflexer 
när det är mörkt ute till koppellösa hundar. 

Min och ordförandens hållning kring nya 
medlemmar har varit att det ska vara personer 
med anknytning till Ellagård. Vi har varit 
förhållandevis flexibla och inte begränsat till 
Ellagårdshusen utan även Ellagårdsvägen, 
Byvägen och Ella Park eftersom flertalet har 
barn i Ellagårdsskolan. Vi har medlemmar 
som vuxit upp i Ellagård, familjer med för-
äldrar i olika hushåll (varav ena i Ellagård). 

Alltf ler som vill bli medlemmar bor i 
angränsande områden och vill hålla koll på 
aktiviteter i grannskapet. Hur vill vi ha det 
framöver? 

Generellt i denna grupp, som överallt 
annars på nätet, bör medlemmar vara obser-
vanta på att det finns negativa krafter som 
utnyttjar sidor som dessa. Tänk på att inte 
lägga ut bilder på barn med namn till exempel, 
inte meddela när du åker på semester eller 
annan information som kan utnyttjas för 
kriminella syften. 

Trots ett stort antal medlemmar har stäm-
ningen överlag varit god och med syftet 

Allt fler vill vara med
 i Facebookgruppen

att verka för en positiv anda i 
området. Nu när antalet med-
lemmar i gruppen blivit så stort 
och individens användning av 
sociala medier har utvecklats 
är det dags för mig att lämna 
över stafettpinnen. 

Anna Hedberg, även sekre-
terare i byalaget, har tackat ja 
till att vara ny administratör 
för sidan. Med tanke på tra-
fiken på sidan kan det nog behövas fler som 
vill ta en aktiv roll att moderera innehållet och 
bistå med att hantera nya medlemmar. Det 
finns säkerligen mycket mer som kan göras 
för att kunna vara en ännu viktigare källa till 
informationsutbyte för oss som bor i området. 

I samråd med ordföranden har vi flera vä-
gar att gå när det gäller vidare utveckling av 
sidan. Viktigast är att fråga sig om sidan ska 
vara öppen eller stängd. 

En öppen sida innebär att alla kan se in-
lägg men bara medlemmar kan göra inlägg 
och kommentera inläggen. En stängd sida är 
endast tillgänglig för medlemmar på sidan.

En stängd sida kan aldrig göras öppen igen. 
En öppen sida kan vara ett sätt att uppmuntra 
fler till att vilja bli medlemmar i byalaget och 
vad föreningen verkar för. 

Styrelsen tänker lägga ut en enkät på Fa-
cebooksidan i januari om vad ni medlemmar 
anser om att ha sidan öppen eller om den bör 
stängas. Vad tycker ni? 

Avslutningsvis vill jag nämna de ordnings-

regler som har tagits fram för sidan (finns 
i höger marginal på sidan under rubriken 
”description”). 

Jag vill också tacka er för alla kloka inlägg, 
tips och konstruktiva tankar som bidrar till 
att göra vårt fina Ellagård till ett underbart 
ställe att bo på. 

Anna Hamilton

FOTNOT. Planer finns på att starta ytter
ligare en Fb-grupp med fokus på ombygg-
nadsfrågor av Ellagårdhus. Det finns många 
erfarenheter, tips och annat att dela mellan 
grannar. en sådan sida skulle i så fall vara 
sluten och tillgänglig endast för byalagets 
medlemmar. Här kan man lägga upp 
ritningar, foton mm som kan vara bra att ha 
om man vill bygga om eller renovera.
se artikel på sid. 5.

Skiftesmiddag för dem som jobbar för byalaget

Samling på Triften för Skiftesmiddag i byalaget: fr v Stefan Söderholm, Suzanne Kindwall, 
Anna Hedberg, Fredrik Lagergren, Gunnar Tidner, Bengt Granath, Gunilla Taube och 
C-H Segerfeldt var några av dem som deltog.

Varannat år belönas de som jobbar för 
byalaget med en så kallad Skiftesmiddag. 
I år åts middagen på restaurang Triften 
på Stockholmsvägen, Ellagårds kvarters-
krog.

Fredrik Lagergren, ordförande sedan 2009, 
tackade och hoppades att fler skulle vilja 
engagera sig i byalagsuppgifterna.

– Vi jobbar ju alla för samma sak, sa 
Fredrik, att göra vårt område tryggt, 
mänskligt och attraktivt. 

Det blev en glad kväll med god mat och 
dryck och mycket prat och skratt.

Och när det hela var över hade alla pro-
menadavstånd hem. 

– Tänk vad skönt att gå bort hemma, sa 
en av deltagarna belåtet.

Text och foto:
Eva Neveling
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Byalagets Cirkusfestival har blivit en tradition och genomfördes 
i år för femte gången den 17 september. Byalaget bjöd på bal-
longdjursverkstad med flitiga clowner och tipspromenad. Klass 
4c från Ellagårdsskolan sålde fika och korv för att samla in 
pengar till en klassresa – precis som det brukar vara på våra 
fester i området. 

Nytt för i år var en leksaks- och barnboksloppis. Den var 
visserligen i mindre skala, men här finns potential inför nästa 
år att återanvända bra böcker och leksaker.

Många små och stora ellagårdsbor, uppskattningsvis när-
mare 300 personer, samlades för en stunds lek, en pratstund 
med grannarna och en kopp kaffe. 

Precis så som det ska vara en lagom solig eftermiddag i 
september.                                          Anna Hamilton

Cirkusfestival för femte året
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Ellagårdsbarnen gillar Cirkusfestivalen och 
det finns mycket att ha skojigt med. 
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Ibland händer det saker i våra hus som vi inte klarar själva. Då känns det bra att kunna 
dela frågor och erfarenheter med grannar i området. Här har en vattenskada i kök och 
intilliggande sovrum lett till stora ingrepp och tidskrävande reparationer.

Byalagets styrelse har beslutat att inrätta 
en kunskapsbank som en service åt 
byalagets medlemmar.  Uppgiften är 
att samla in erfarenheter av sådant som 
händer i våra hus. 

Det kan vara planerade åtgärder, förebyg-
gande underhåll, renoveringar och ombygg-
nader eller förbättringar, typ byte till 3-glas 
fönster, omläggning av tak, bergvärme, 
luftvärmepumpar, solpaneler mm. Men även 
plötsliga händelser, typ läckande eller igen-
satta ledningsrör för inkommande vatten, 
avlopp och det vattenburna värmesystemet i 
husen. 

Även erfarenheter från sanering av mate-
rial innehållande asbest, såsom eternitplattor 
i badrum och eternitrör för ventilation. 

Hus som byggts samtidigt brukar vara 
väldigt lika. Då kan det vara av stort värde 
att bli informerad om inträffade händelser i 
grannhus. Det ger möjlighet att åtgärda pro-
blem som finns i egna huset innan det händer.

Uppgiften blir att sammanställa dessa er-
farenheter, bearbeta, katalogisera och struk-
turera dem så att de blir lättare tillgängliga 
för medlemmarna. 

Insamling av uppgifter och senare presen-
tation av erfarenheterna kan göras på olika 
sätt. Du som genomfört projekt av detta slag 
eller råkat ut för något i ditt hus uppmanas 
att informera oss på lämpligt sätt,  genom 
epost, inlägg på Facebook eller prata med 
någon i styrelsen. 

Är du beredd att låta intresserade komma 
på besök och se med egna ögon, tala om det 
och säg hur de kan kontakta dig! Berätta om 
du sparat fakturor eller andra dokument eller 
fotografier från projektet, som vi vid behov 
kan få ta del av. 

Du som har funderingar på något nytt 
projekt (typ solpaneler) berätta gärna om det. 

Ställ gärna frågor som vi kan sprida i lämp-
ligt forum i hopp om att någon med kunskap 
kan svara.

Hur presentationen av erfarenheterna skall 
göras är något vi får fundera vidare på. Ett 
alternativ är att utnyttja byalagets hemsida 
och där visa en innehållsförteckning som 
fungerar som en meny. 

Med ett klick får man upp informationen 
om det aktuella objektet. Ellagårsbladet kan 
utnyttjas för sånt som är av stort allmänt 
intresse.

Gunnar Tidner
070-215 45 18

gunnar@tidner.se

Kunskapsbank för oss som 
vill renovera och reparera våra hus
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Ellagårdsexperten

”Funderar du på att sälja eller vill du 
bara veta vad din bostad är värd? 

Ring mig så tittar jag förbi, 
kostnadsfritt!”

Marcus Hermanson
Reg. fastighetsmäklare | 073-655 49 15
marcus.hermanson@maklarringen.se

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

Årsmöte 2018
Boka torsdagen den 8 mars i din almanacka. Då 
håller byalaget nämligen årsmöte och det vill du 
väl inte missa.

Tid och plats meddelas i FB-gruppen längre 
fram och på byalagets hemsida, www.ellagard.nu

60-årsjubileum 2018
Styrelsen jobbar med planeringen för byalagets 
60-årsjubileum. Datum är ännu inte fastställt men 
räkna med att det blir någon av lördagarna i sep-
tember, alltså 8, 15 eller 22 september. 
   Information kommer i nästa nummer av Ella-
gårdsbladet.

Medlemsavgiften 2018
Avisering om medlemsavgiften i byalaget, 200 kr 
per hushåll, kommer via mejl efter årsskiftet. Till 
dem som inte har tillgång till dator eller mejl 
skickas brev. Senast den 30 april ska avgiften vara 
betald.
   OBS! Skicka inga pengar före årsskiftet! Det 
ställer bara till bekymmer för kassören.
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Sista Ordet

Om alla planer går i lås ersätts både det nuvarande 
Blomsterlandet samt kontorsfastigheterna bredvid 
med bostadshus inom några år. Det lär bli den största 
förändringen i Ellagård sedan affären vid Klövjevägen/
Polovägen ersattes med de nuvarande husen.

Redan för ett par år sedan lämnade fastighetsägaren, 
S-Invest Ellagårdsfastigheter AB, in ett förslag om att 
bygga flerfamiljshus på tomterna, men det underkändes av 
kommunen då man ansåg att ett flervånings parkeringshus 
vid Ellagårdsvägen inte passade in i området. Sedan har 
revideringar gjorts och den ansökan som nu lämnats in 
omfattar totalt 28 radhus och 70 lägenheter. 

Samhällsutvecklingskontoret har gett ett första positivt 
besked och kommer att pröva det nya förslaget, som man 
anser passa väl in. Inte minst för att förslaget bättre tar 
tillvara områdets topografi och smälter in i miljön. 

Detta innebär också att de arbetsplatser och affärsverk-
samhet som nu finns i de tre fastigheterna Trädgårdsmästa-
ren 1 och 2 och Tråget 14 kommer att försvinna.

Som framgår av skissen här bredvid vill man bygga både 
radhus och flerbostadshus på upp till tre våningar med en 
sammanlagd bostadsyta på 8 210 kvadratmeter. 

Nästa steg är att stadsbyggnadsnämnden upprättar en ny 
detaljplan och sedan kan själva planarbetet starta.

Enligt Helena Purmonen på Samhällsutvecklingskontoret 
kan detta preliminärt inledas under 2019. 
Eva Neveling

Nya hus planeras i Ellagård

Så här ser ritningarna ut för ett planerat nytt bostadsområde i Ellagård 
på den plats där Blomsterlandet ligger idag. Kommunens Samhällsut-
vecklingskontor är positivt till nybyggnadsplanerna. Planarbetet inleds 
tidigast 2019. 

Dalvägen

t

Har ni märkt hur våra kontaktvanor har 
förändrats? Alltså hur vi meddelar oss 
med familj, släkt, nära och mer avlägsna 
vänner. 

Den fanns en tid när  man hade en 
telefon därhemma. När den ringde med 
ihållande signaler var det självklart att 
svara. Ingen kom på tanken att bara låta 
telefonen ringa för att eventuellt ringa 
tillbaka senare. Man visste ju inte vem 
som sökte en så man svarade. 

Sen kom mobilerna och 2007 den 
första smarta telefonen. Under tiden hade 
vi vant oss vid mejl, internet, sms och 
messenger för att ”umgås”.

Och så förändrades vanorna. Att ringa 
till varandra blev inte längre nödvändigt 
för att hålla kontakten.

Det piper i telefonen och du har fått en 
meddelande. Det kan besvaras omgående 
eller senare, du väljer själv. 

Problem uppstår förstås om du inte ser 
meddelandet. Det är ju inte så självklart 

att man hela tiden kollar telefonens display. 
Du kanske helt enkelt missar att någon 
messat till dig. Då uppstår självklart ingen 
kontakt. 

När telefonen någon gång ringer tittar 
de flesta på displayen för att se vem det är. 
Kanske vill man inte, orkar inte, hinner inte 
svara. De blir ju ändå inte mer än fyra-fem 
signaler. Låt det vara. Man kan ta samtalet 
senare. 

Och även denna gång uteblir kontakten. 
Att ringa tillbaka är lätt att glömma.

Dina barn och barnbarn gör ofta klart 
för dig att du verkligen inte behöver ringa. 
Snapchat är bara en av många appar som de 
yngre generationerna använder för att hålla 
kontakten. De skriver (obegripliga) texter. 
Skickar bilder. Pratar med varandra gör de 
däremot inte så självklart längre.

Att vara vänner på Facebook är ju lätt 
– men ganska ytligt. Hur håller man en 
närmare kontakte? Att ringa verkar vara 
gammalmodigt. 

Så med all den moderna teknik som vi 
har tillgång till idag verkar vi ha sämre 
kontakt med varandra. Vi pratar inte utan 
skriver bara några ord som kanske inte 
ens når mottagaren. 

Och nog missar vi något väsentligt när 
vi bara skickar iväg ord i all hast i stället 

för att prata och 
höra varandras 
röster.

Det här är inte 
bara en ungdoms-
företeelse. En 
vän, 60-plussare 
faktiskt, sa litet 
uppgivet till mig: 
jag ringer aldrig 
numera. Det 
känns som om 

jag stör. Det är lättare att messa.
Jag gillar inte riktigt det här. Ring mig 

gärna! Jag lovar att svara och inte bara 
klicka bort samtalet.

Eva Neveling

Har vi slutat prata med varandra?

t

Blomsterlandet



– Jo, vi vet att marknaden har tappat, 
men det gäller ju inte vårt hus. 
Den inställningen blir allt vanligare 
bland hussäljare. 

Man refererar till genomförda reparationer, 
regelbundet underhåll, grannen som fick si 
och så mycket för sitt hus i somras eller bara 
att man känner att det egna huset är mer värt 
än vad mäklaren menar.

– Och Ellagård utgör förstås inte något 
undantag, säger Ellagårdsbladets fastighets-
expert Marcus Hermanson, Mäklarringen.

– Priserna har minskat 10-15 procent i 
höst, bekräftar han, men då minskningen 
gäller hela marknaden blir den individuella 
effekten inte så stor.

– Ska man flytta till nytt boende lär ju även 
de priserna ha stagnerat på liknande nivåer.

När marknaden bromsar in får det en rad 
effekter. Inte bara att priserna sänks, utan 
också att varje försäljning tar längre tid.

– I våras genomförde vi i genomsnitt två 
öppna visningar innan köpet var avslutat

– Idag handlar det om fem till sju gånger 
och då ofta på obekväm tid och på spekulan-

ternas villkor. Varje försäljning tar längre 
tid och för säljare som har bråttom är det 
självklart mycket frustrerande.

En sviktande marknad innebär också att 
mäklaren måste ägna mer tid åt att få ner 
förväntningarna hos säljarna, vilket i sin tur 
ofta leder till att de vill jämföra och lyssna 
på fler mäklare.

Detta gör också att oseriösa eller ovana 
mäklare har lättare att få kontakter och 
uppdrag, vilket i sin tur försvårar proces-
sen. Frågan om försäljningspris finns alltid 
närvarande.

Marcus Hermanson sticker därför ut hakan 
(och talar lite grand i egen sak), när han vill 
ge fastighetsägare i säljtankar tips om hur de 
ska gå tillväga för att hitta seriösa mäklare. 

Enligt Marcus är det i dagsläget tre saker 
man som hussäljare måste ha förtroende för 
hos sin mäklare:

1. Byggteknik
– Ellagårdshusen är speciella. De har fel 

och brister som alla hus och dessa måste en 
mäklare känna till. 

2. Området
– Att kunna området handlar inte bara om 

läget, utan också om att veta skillnader och 
förutsättningar i ett område som ytligt sett är 
likartat. Inte minst skiljer sig de olika delarna 
av Ellagård åt.

– Mäklaren måste också veta vad som 
utmärker de olika produktionstiderna i 
området.

3. Uthållig och engagerad
– Arbetssituationen har väsentligt föränd-

rats och ställer nya krav på hur vi jobbar för 
att komma till avslut. Idag måste mäklaren 
lägga ner väsentligt mycket mer tid och an-
strängning till i princip samma ersättning.

– Du ska känna att mäklaren arbetar för 
dig! Många mäklare har ridit på den våg som 
varit i Stockholm med stigande bopriser där 
kunskap och engagemang inte har behövts på 
samma sätt som idag. 

Marcus Hermanson vill också beskriva 
en tydlig varningssignal, när man ska välja 
mäklare i dagens bostadsmarknad.

– Att vid första mötet hissa värdet över 
tidigare försäljningar är idag svårt att stå för 
om det inte är unika objekt. Låt dig inte lockas 
av mäklare som övervärderar värdet för att på 
så sätt få affären.

C-H Segerfeldt

Att sälja sitt Ellagårdshus tar längre tid i höst än tidigare. Husmarknaden 
i Stockholm har saktat in efter många års oavbruten uppgång. (Foto Eva 
Neveling)

Mycket att tänka på
när du ska sälja ditt hus


