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Årsmötet 2015

Allt fler medlemmar i byalaget

Öppet 8 – 22
alla dagar

Nu bygger vi om i butiken på Frukt & Grönt och brödavdel-
ningen för ett utökat sortiment. Välkommen in och tyck till!

10% ”tyck till”-rabatt. Klipp ur och ta med kupongen! 
Gäller 24/3 – 31/3 (ej post, receptfritt eller tobak)

Christer och Catharina med personal

Sandra Leichel, ordförande, 
Ellagårds byalag

För fyra års 
sedan var det 
dags att 
lämna 
huvudstadens 
stadsliv och 
flytta till 
kedjehus i 
förorten. Ett 
av de 
avgörande 
mäklarargu-
menten var 
att det fanns 

ett byalag i Ellagård, som anordnade aktivite-
ter såsom Valborgsfirande och att alla i 
området hälsade på varandra. Såklart att 
Ellagård var stället, där mina barn skulle växa 
upp. 

Med man, ett barn på väg och en 2-åring, 
satte vi gång och renoverade huset. Vi lärde 
känna massor av trevliga grannar, firade mid-
sommar på ängen intill Spindelparken  och 
såg till varandras hus när vi åkte på semester. 

Ja, detta låter nästan ett reklamfilmsklipp 
men jag vågar faktiskt påstå att vår tillvaro 
blev precis så bra som vi hade föreställt oss!

På årsmötet valdes jag till ordförande i El-
lagårds byalag och till vardags jobbar jag med 
ekonomi, pendlar med Roslagsbanan och har 
små barn som går på Giggen och Ellagårds-
skolan. 

Ibland funderar jag över framtida renove-
ringar, tilltagande flygtrafik över Täby, bo-
stadsräntor, inbrottsstatistik och kommunens 
nya detaljplaner. Säkert fler med mig. 

Min önskan är att byalaget med gemen-
samma krafter ska kunna fortsätta att anordna 
firande av traditioner och driva aktuella 
frågor som rör oss fastighetsägare. 

Byalaget behövs och vi tillsammans är 
viktiga för vår egen framtid och utveckling av 
vårt närområde. 

Jag vet att det är många som vill vara 
delaktiga. Kanske är det styrelsens främsta 
uppgift att hitta arbetsformer som gör det 
möjligt för fler att kunna hjälpa till? 

Jag räknar med att vi ses.
Sandra Leichel

”Byalaget behövs – 
 därför ställer jag upp”
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Oron var påtaglig, när ett 40-tal medlem-
mar samlades till årsmöte i Ellagårds 
byalag på Karby gård. Det saknades namn 
på flera poster och framför allt fanns ingen 
efterträdare till Fredrik Lagergren på 
ordförandeposten.
Men plötsligt var allt löst. Vid sittande bord föll 
Sandra Leichel för vädjanden och övertal-
ningar och sa ja till att bli ordförande. Ja, det 
var samma Sandra som ordnade ett sådant fint 
midsommarfirande i fjol.

Och sedan föll liksom bitarna på plats.
– En anledning till att vi flyttade till Ellagård 

var just samvaron inom området och att det 
finns frivilliga som ställer upp. Därför ställer 
jag också upp, sa Pamela Gonzales och plötsligt 
var styrelsen fulltalig, då även Staffan Eriksson 
(cirkusgeneralen) tidigare hade ställt upp för ny-
val. Kvar i styrelsen blir Anna Hedberg, Bengt 
Granath, Susanne Kindwall och Gunnar Tidner.

Valberedaren Johan Taube som var bisittare 
vid mötet såg chansen och vände sig till de 
närvarande för att få någon att ställa upp som 
revisor. Av bara farten sa Sven Allerstrand ja 
om Johan själv tog den ordinarie posten, vilket 
också skedde.

Och att efter detta få en valberedning gick 
också ganska smidigt, när avgående ordföran-
den Fredrik Lagergren ställde upp tillsammans 
med en tidigare ordförande Bengt Åkerström.

Lättnaden var påtaglig när valen var klara, 
vilket Gunnar Tidner utnyttjade på ett smidigt 

Plötsligt hände det

Byalaget fick en kvinnlig ordförande
sätt. Med elegant uppbackning av mötesord-
föranden Gustaf von Hofsten ändrade man det 
tidigare beslutet om stadgarna. Gunnar presen-
terade en kompromiss om vem som kan söka 
medlemskap och så var även den saken klar.

Att satsa 150 000 kronor på ett 60-årskalas 
i höst var efter detta inte någon större fråga.

Fredrik Lagergren, som väl minns det lycka-
de 50-årskalaset, berättade att man bokat största 
tältet och börjat förberedelserna. Dock har man 
inte bestämt vilken septemberhelg det blir.

Avtackningen av Fredrik för hans många 
år som ordförande kommer att ske vid 60-års-
festen.

Den inledande lite tryckta stämningen var 
som bortblåst och när ordföranden inbjöd till 
den efterföljande buffén kände nog alla att man 
uppnått något mycket positivt. 

– Det har också ett viktigt signalvärde att vi 
nu fått två kvinnor under 40 med i styrelsen, sa 
Fredrik Lagergren och lovade Sandra att finnas 
med som back up den tid den nya ordföranden 
behöver.

Mait Tidner (80+) fick massor av beröm, 
tacktal och applåder för sin buffé. I det beröm-
met kan också Johan Taube ingå. Han var den 
självklare och ständigt närvarande värden under 
kvällen.

Vi som deltog fick med oss en positiv känsla 
hem. Inte så vanligt vid årsmöten, men detta är 
ju trots allt Ellagård.

C-H Segerfeldt

Gustaf von Hofsten ledde årsmötesförhandlingarna med Anna Hedberg som protokollförare.

Pamela Gonzales, 35, kom till Sverige från 
Nicaragua 2008 för studier på KTH, är gift med 
Pethrus Gärdborn och har två barn, 1 och 3 år. 
Efter sin examen fick hon jobb på  Ericsson, där 
hon arbetar med att utveckla 5G mobiltekno-
logi.  

– Familjen valde att flytta till Ellagård ef-
tersom det är ett barnvänligt område och min 
man är uppvuxen i de här trakterna. Vi flyttade 
hit i höstas. 

Eftersom jag läste att byalaget inte hade så 
många som ville engagera sig i arbetet, som inte 
verkar vara så mycket egentligen, så ville jag 
faktiskt göra något för att hjälpa till. Det skulle 
vara väldigt tråkigt för oss med så små barn om 
byalaget läggs ner. 

Pamela Gonzales, ny i byalagets styrelse.

Staffan Eriksson, ny i byalagets styrelse.

Staffan Eriksson, 49,  flyttade 2005 från Lilla 
Essingen till Ellagård och Lövängsvägen till-
sammans med hustru Anna Hamilton. Familjen 
består också av de tre barnen på 12, 11 och 7 år.

Staffan och Anna har i flera år arrangerat den 
mycket populära Cirkusfestivalen i Enhagspar-
ken i september. Kanske finns det fler i området 
som vill vara med och dela det ansvaret?

Till vardags arbetar Staffan på Ingenjörsve-
tenskapsakademin, IVA.
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År 2050 låter avlägset och långt bort, men 
det är nu man måste planera för att Stock-
holm ska kunna växa till cirka tre miljoner 
invånare. De stora övergripande riktlinjer-
na är redan klara i den så kallade Sveri-
geplanen. Nu ska man planera vidare ute i 
kommunerna. Och här spelar Täby liksom 
övriga kranskommuner en viktig roll. 

Bara i nordostkommunerna räknar man med 
över 100 000 nya invånare 2050 och då behövs 
både bostäder och kommunikationer. Enkelt 
uttryckt handlar det om att om staten bidrar för 
att förbättra kommunikationerna lovar Täby att 
bygga lägenheter för över 16 000 personer längs 
Roslagsbanans två grenar genom Täby.

FlerFamiljshus planeras

För att detta ska bli möjlighet måste delar av 
Täby omvandlas till en stadskärna, alltså fler-
familjshus på båda sidor av gatan. Även om 
översiktsplanen för Täbys kommande stads-
kärna beskriver hela 16 olika områden i Täby 
är det i Ellagårds närområde som de största 
förändringarna måste ske, alltså de områden 
som ligger närmast Roslagsbanan. 

Roslags-Näsbys utbyggnad är redan beslutad, 
men det krävs mer. Just Stockholmsvägen är 
strategisk och planmässigt viktig. Därför vill 
man nu göra Stockholmsvägen mellan Roslags-
Näsby och Ensta till en stadsgata. Även Enhags-
vägen får en liknande utveckling.

På båda sidor av Stockholmsvägen försvin-
ner enligt förslaget de nuvarande villorna och 
flerbostadshus kommer bland annat att byggas 
mellan Stockholmsvägen och Åvalundsvägen.

Det känns märkligt att tänka sig att hela om-
rådet mellan Åvalundsvägen och Stockholms-
vägen kommer att få flerbostadshus, men så 
ser planen ut. En rad villor kommer att beröras 
och som framgått av lokala nyheter är redan ett 
flertal villor inlösta.

Därmed berörs också Ellagård. En tidig dia-
log med fastighetsägare och stadsplanerare har 
genomförts. Idag finns planerna nedtecknade 
och beskrivna och nu vidtar ett samråd, där alla 
Täbybor i princip får säga sin mening.

Ellagård berörs
när staden 
kryper närmare

Några frågor som dyker upp för oss i Ellagård 
är förstås bland annat:

• hur påverkar de tänkta flerfamiljshusen 
längs Åvalundsvägen vårt närområde?

• kommer grönområdena mot Enhagsvägen 
att förbli intakta? Det finns farhågor om att 
de planerade bostadshusen 
längs Enhagsvägen kom-
mer att kräva större yta? I 
beskrivningen framhålls 
dock att Enhagsparken är 
en väsentlig del av även det 
nya området.

• hur påverkas trafiken i 
och kring Ellagård av ex-
ploateringen? 

De planerade utbyggna-
derna ifrågasätts av många i 
Ellagård och många hoppas 
att politikerna ska kunna på-
verkas. Fortsättning följer.

C-H Segerfeldt

FOtnOt. läs mer om 
täbys utyggnad på nätet. 
leta under rubriken stads-
planering på kommunens 
hemsida www.taby.se

s

Både Enhagsvägen mellan Roslags Näsby och Täbyvägen och Stockholmsvägen berörs om 
Täby ska klara sin del av Sverigeplanen. Båda gatorna blir stadsgator med flerfamiljshus på 
båda sidor. Dock berörs inte grönområdet norr om Enhagsvägen, Enhagsparken.

Enhagsvägen med flerfamiljshus planerade 
på båda sidor av vägen.

s

Stockholmsvägen ska enligt planerna få 
flerfamiljshus på båda sidor av vägen.
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Grävskopor gräver nu upp stora gropar på 
ängarna i södra Ellagård. Det är förbe-
redelser för den nya stadsdelen Roslags-
Näsby.

– Vi gräver för att koppla på vatten- och av-
loppsledningar för Roslags-Näsbyområdet, 
berättar Stefan Holmström, som är kommunens 
byggledare. 

Ledningarna kopplas in vid den lägsta punk-
ten som ligger intill gång- och cykelbanan. 

Några meter därifrån har grävts en djup grop 
med en brunn i botten. 

– Det här ska bli en översvämningsyta som 
ska svälja vatten när det blir kraftiga regn eller 
stora snömängder, säger Stefan Holmström. 
Marken är lös här och det blir lätt översväm-
ningar.

Grävningarna för de nya ledningarna kom-
mer att utföras med kortare stycken i taget och 
läggas igen allt eftersom. 

– Det är mycket trafik här på gång- och cy-
kelvägarna så vi vill inte att groparna ska vara 
öppna längre än absolut nödvändigt.

Arbetet planeras vara färdigt före sommaren.

Grävning 
för Roslags 
Näsby

Delar av Enhagsparken svämmas ofta över 
vid regn och snösmältning. Den nya brunnen i 
botten av gropen ska råda bot för det.

Olle och Margot Axelsson från Ladugårdsvägen inspekterar arbetsplat-
sen tillsammans med byggledaren Stefan Holmström.
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Olle Malm, Ellagårds Krut-Olle, har fyllt 
100 år. Dagen firades med mottagning i 
hemmet på Skiftesvägen och Byalaget upp-
vaktade med blommor och vin.

Jag kommer dit en gråmulen fredagseftermid-
dag och får en pratstund med Olle och dottern 
Katrin över köksbordet. Tillsammans minns far 
och dotter alla åren i Ellagård. Från husköpet 
1963 fram till idag när Olle bor kvar ensam i 
huset.

Och det är ett helt annat Ellagård som växer 
fram när de båda berättar. Ett område där näs-
tan alla kände varandra, där man umgicks och 
tillsammans firade högtider som påsk, Valborg 
och midsommar. Nästan alltid fanns det barn 
som lekte på gatan, hoppade hage och spelade 
brännboll.  

Skolan fanns kvar i den gamla bondgården 
Ella med en klass på övervåningen och den 
andra på bottenvåningen. Några av de gamla 
trotjänarna bodde fortfarande kvar på gården. 
På ängen nedanför skolan, det som i dag är södra 
Ellagård, betade korna.

Olle engagerade sig snabbt i Byalaget och 
tog på sig rollen som fritidsledare. Tillsammans 
med ett gäng kompisar anlade han 2,5 km el-
ljusspår i för löpning och skidåkning i skogen 
norr om Ellavallen. Det blev mycket slit med att 
fälla träd och röja sly.

– Vi fick ståltråd av kommunen men fick 
själva montera lamporna så att slingan skulle 
vara upplyst på kvällarna, berättar Olle. 

Bastun central plats i ellagård

Bastun intill nuvarande tennistältet var en cen-
tral plats under många decennier. Herrarna 
badade bastu på lördagseftermiddagarna och i 
ångorna avgjordes mycket av Täbys framtid.

– Vi hade ju tre av de politiska partiernas 
ledare med i bastugänget, så det är klart att 
vi fick höra mycket innan det fattades beslut i 
fullmäktige. Man kan nog säga att vi påverkade 
mer än vad många anade där i bastun.

När det blev kallt spolades en skridskorink på 
Ellavallen så att pojkarna kunde spela hockey 
och flickorna snöra på sig konståkningsskrid-
skorna. Var det inte kallt så blev det ingen 
skridskoåkning. 

Skidåkning engagerade sig Olle mycket i. 
Svenska Skidförbundet startade Snöstjärnan 
på 50-talet för att inspirera barn och ungdomar 

Hundraåringen 
på Skiftesvägen

Olle Malm med dottern 
Katrin berättar om hur 
det var i Ellagård för 
länge sen.

att åka skidor. Olle såg till
att ellagårdsbarnen lärde 
sig att klara märkestag -
ningen och inspirerade 
säkert många ungar att 
bli riktigt duktiga i skidspåren.

– Man var så stolt när man fick sätta sitt märke 
på anoraken, säger Katrin.

Men fyrverkerierna på Valborgsmässoafton 
är nog det som gjort Olle mest känd i området, 
som givit honom namnet Krut-Olle. Genom sina 
kontakter med Hammargrens fyrverkerifabrik 
blev han licensierad att skjuta stora fyrverkerier. 
De största ”bomberna” gick väldigt högt och 
spred stjärnor och kaskader över hela Ellagård.

– Jag laddade pjäserna själv och såg till att 
det blev riktigt fina effekter som alla kunde se, 
säger Olle belåtet. Och upphissat över de många 
flaggstängerna vid tennisbanorna rann alltid ett 
fyrverkerivattenfall som gnistrade i mörkret. 
Idag köper man ju bara en låda och tänder en 
enda pjäs och så är det klart.

Att Olle inte är imponerad av dagens fyrver-
kerieffekter märks.

Gemenskapen i Ellagård går som en röd 
tråd genom Olles berättelser. Man värnade 
om varandra, stöttade vid behov, ingrep när 
så behövdes. 

 – Visst fanns det problem i stugorna även 
då, säger Olle fundersamt, men vi hjälptes åt 
att hålla ihop och hjälpa till när så behövdes. 

Olle bor kvar i sitt hus med hjälp av hem-
tjänsten och med barnens stöd. Hustrun May 
har flyttat in på ett äldreboende men kommer 
hem och hälsar på Olle varje vecka.

Hundraårsdagens firades med många gäster 
och med champagne.

– Jag drack champagne hela dagen, säger Olle 
och lyser upp vid minnet av den stora dagen.

Till sist visar Olle stolt brevet från kungen, 
som man får när man fyller hundra. Det är 
inramat och undertecknat av både kungen och 
drottning Silvia. 

nu är det dags att betala medlemsavgiften i ellagårds byalag 
för år 2018. beloppet är oförändrat, 200 kr. medlemsavgif-
ten betalas till byalagets pg 412842-7, helst via din internet-
bank. ange i meddelandefältet gatuadress och namn. 

lämna gärna andra uppgifter som epostadress, hur länge 
du bott där och ditt nummer i ordning som ägare. dessa 
uppgifter kan du skicka direkt till kassören gunnar tidner, 
gunnar@tidner.se

Betalning senast 26 mars. 

Medlemsavgift 2018
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Sista Ordet
Rotar låter litet gammaldags och är 
dessutom svårt att förklara för nyinflyt-
tade i Ellagård. Att de en gång gjorde det 
möjligt att bygga den gemensamma gården 
Giggen är det inte så många som kommer 
ihåg längre. 

Den gången var det viktigt – att kunna 
bygga ett hus för gemensamma aktiviteter, 
barnstuga, festlokal och allt annat som 
funnits där på Klövjevägen. 

Kommunen var inte särskilt positiv 
till sådana egna projekt, men byggt blev 
det tack vare indelningen i rotar som fick 
ansvara för bygget.

Det är länge sedan nu, 60-årsjubileet 
står för dörren och ingen har längre tid att 
göra något gemensamt. All tid går till den 
egna familjen, att få möjlighet till ”egen 
tid”, att sköta sitt jobb. Inte tal om att 
engagera sig mer än så.

Därför har oron för byalagets överlev-
nad varit påtaglig i vår. Vi var många som 

kom till årsmötet på Karby gård för några 
veckor sedan med viss oro.

För vad vore Ellagård utan Valborgsmässo-
eld och fyrverkerier? Utan midsommarstång 
på ängen och gemensamma lekar, där inte 
minst barnen ser väldigt glada ut när mamma 
och pappa ställer upp och dansar runt stången. 

Och vem ordnar en Cirkusfestival om ingen 
tar tag i arrangemangen? 

Visst kan vi leva vidare i Ellagård utan de 
här inslagen. Men det skulle det bli bra tomt, 
eller hur?

Vem vill leva i anonymitet utan att känna 
igen ens sina närmaste grannar? Det slår mig 
när jag promenerar i området. De senaste 
veckorna har jag börjat räkna hur många som 
möter min blick när vi möts på gatorna. 

De flesta tittar bort. Eller tittar rakt fram. 
Ingen ser mig längre i ögonen. 

Spelar det någon roll då? Nej, kanske är det 
bara svensk blyghet. ”Inte ska väl jag hälsa. 
Henne känner jag ju inte”. Eller nåt sånt.

Därför känns det extra roligt att få 
presentera tre nya personer i byalagets 
styrelse i det här numret. Tre stycken som 
ställer upp. Som alla har fullt upp – och 
mer än så – men ändå tar sig tid. 

En som dessutom tycker att hon har tid 
att bli ordförande. 

Då är det 
ändå gott 
hopp om vårt 
område. Nu 
gäller det bara 
att stötta San-
dra, Pamela, 
Staffan och 
de övriga i 
styrelsen. Jag 
hoppas att de 

ska kunna locka med sig fler – kanske inte 
till styrelsen men att ställa upp upp när det 
behövs.

Eva Neveling

Det blir brasa även i år

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



Hjälp med festarrangemanget
Här kommer information för dig som är ny i Ellagård och kanske inte helt uppfat-
tat vilka förmåner du har som medlem i Byalaget.

I en bod intill förskolan på Klövjevägen 36 finns allt du behöver för festen: 
glas, porslin, kaffetermosar, fällbara bord, stolar. 

Det gäller att vara ute i tid och boka i den kalender som finns på Byalagets 
webbplats, ellagard.nu. Inför vår- och försommarhelgerna (studentfester m m) 
brukar efterfrågan vara stor. Följ anvisningarna om bokning och var du får din 
nyckel till boden så ordnar det sig nog med den stora festen. 

Men förutsättningen för att du ska få tillgång till den här utrustningen är 
förstås att du är medlem i byalaget och har betalat din medlemsavgift på 200 kr. 
Se notis om detta på annan plats i tidningen.

I byalagets bod på Klövjevägen finns mycket att låna 
för hemmafesten för dig som är medlem.

Som Ellagårdsbladet tidigare skrivit om 
(nr 4/17) planerar fastighetsägarna på och 
runt nuvarande Blomsterlandet att bygga 
bostäder i stället för den nuvarande kom-
mersiella verksamheten.

Vid årsmötet på Karby gård i början av mars 
mötte tre representanter upp för att informera 
de ca 40 närvarande Ellagårdsborna.

– Vårt första förslag godkändes inte av kom-
munen som menade att området blev för hårt 
exploaterat. Nu har vi kommit in med ett nytt 
förslag och fått ett positivt planbesked, men det 
lär dröja innan arbetet kan sätta igång. Täby 
har ett hårt tryck på planarbeten de närmaste 
åren, konstaterade projektledaren Bernt-Olof 

Detta händer med Blomsterlandet
Gustafsson, som själv är Täbybo.

Han bekräftade att de tre fastigheterna 
kommer att både innehålla radhus och låga 
bostadshus med 2-4 rumslägenheter samt ett 
garage i flera plan.

– För oss är det viktigt att ha en dialog med 
omkringboende så att vi kan anpassa planerna 
efter eventuella synpunkter innan detaljplanen 
blir verklighet.

Blomsterlandets vd, Jan Larson hade åkt 
upp från Göteborg och kunde bara bekräfta 
att fastighetsägarna var överens om hur man 
går vidare.

– Blomsterlandet kommer inte att kunna 
utvecklas på den här platsen med de nya kraven 
bland annat på hur transporter ska genomföras 

i bostadsområden, sa Jan Larsson.
Beskedet om att området kan få en ny de-

taljplan som då gäller för bostäder kom för två 
år sedan. 

Erfarenhetsmässigt lär det dröja in på 20-talet 
innan det kan bli tal om byggstart.

Flera boende från Dalvägen var närvarande, 
men Bert-Olof Gustafsson kunde inte ge några 
exakta besked. 

– Kommunens planarbete kommer inte att 
inledas förrän tidigast 2019 och först därefter 
kommer vi att kunna ge besked exakt hur 
utformningen av radhus och flerbostadshus 
kommer att se ut. 

C-H Segerfeldt

Valborgsmässoafton i Ellagård
Som vanligt firar vi med ett av Täbys vackraste brasor 

och häftigaste fyrverkerier. 
Det behövs frivilliga krafter för att klara detta. Håll utkik på 
hemsidan,  www.ellagard.nu och i Facebookgruppen och se 

vad du kan hjälpa till med. 
Du kan också vända dig direkt till någon i byalagets styrelse.


