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Detta är Byalaget
Ellagårds Byalag är en förening för oss som bor i Ellagård. 

Den bildades 1958. 
Byalagets mål är att värna om Ellagårdsmiljön och genomföra 

aktiviteter som ökar trivsel och gemenskap inom området. 
Valborgsmässofirande och midsommarfirande, höstfestival för 

hela familjen och pubafton är exempel på vad Byalaget varje år 
arrangerar. Byalaget driver också frågor där det gäller att påverka 
kommunen. Inte minst gäller det trafiken i och kring vårt område. 

I vissa frågor fungerar också Byalaget som 
remissinstans för Täby kommun.

På Facebook finns en Ellagårdsgrupp som fångar upp aktuella 
frågor om våra hus, tips och idéer, försäljning av prylar etc. 

På Ellagårds webbplats www.ellagard.nu finns verksamheten 
beskriven mer utförligt. 

ELLAGÅRDSBLADET
Tidningen för oss i Ellagård
RedaktöR Eva Neveling
Skiftesvägen 121, tel 0703-650 450
eva.neveling@scriptura.se

UtgivningstideR 2018:
Nr 1 Mars/manusstopp 28/2
Nr 2  Juni/manusstopp 23/5
Nr 3 Sept/manusstopp 20/9
Nr 4  Dec/manusstopp 27/11

tRyck: Tryckeri AB Orion
www.tryckeri-orion.se

Redaktören förbehåller sig rätten att 
redigera i allt inkommet material.

OmslagsBIlD:
När sommaren gör sitt inträde kom-
mer luftballongerna svepande över 
Ellagård. 
(Foto C-H Segerfeldt)
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Sommarvärmen har gjort en tidig entré i 
år och syrenerna står i full blom i hela 
Ellagård. Vårt område är slående vackert, 
grönt och lugnt. 

För bara några veckor sedan var det 
Valborg och jag höll mitt allra första tal 

till våren. Det 
är ju såklart 
glädjande att få 
välkomna vå-
ren och värmen 
men kanske är 
jag all ra mest 
glad över att vi 
firar Valborg 
tillsammans i 

Ellagård. Och vilket Valborgsfirande det 
blev!

Det var så roligt att se hur både stora 
och små engagerade sig. Stegar hämta-
des för att kunna toppa brasan till max, 
brandposter som grävdes fram ur lekplat-
sens byggmassor, ivriga små som erbjöd 
saft till alla brasbyggare, fjärdeklassarnas 
uppdukade försäljning och uppslutningen 
av en härlig skara städare dagen efter. 

Låt oss fortsätta att ha roligt 
tillsammans! Härnäst kommer 
gemensamt midsommarfirande och vi har 
lyckats boka in fjolårets succépar som 
står för sång, dans och musik i år igen. 

I september är det stor fest för byala-
get som firar 60 år. Planeringen är i full 
gång och mer information kommer efter 
hand. En sak är dock säker, vi kommer 
att behöva vara många som hjälps åt att 
arrangera denna brakfest.

Jag vill passa på att tacka Eva! 
Vår egna ständiga redaktör för 
Ellagårdsbladet, som har valt att lämna 
över uppdraget efter tio år och ca 40 
tidningar. Vilken fantastisk insats! 

Min förhoppning är också att vi lyckas 
hitta en ny redaktör och fler skribenter, 
så att vårt uppskattade Ellagårdsblad kan 
leva vidare.

Längtan efter semester gör sig påmind. 
Kanske fler med mig som har fått den 
känslan extra tidigt i år. 

Jag tänker prova på yoga på Ellavallen, 
ta med barnen till den nya fina båtparken, 
läsa en bok i hängmattan, passa grannens 
hus, fixa med huset, spela tennis med 
familjen, lära en småtting att cykla, ladda 
ner appen Safeland, plantera äppelträd 
i trädgården och kanske rent av bygga 
en delad redskapsbod med grannen. En 
tid för avkoppling och umgänge står för 
dörren.

Trevlig sommar!
Sandra Leichel, 

ordförande, 
Ellagårds byalag

Låt oss fortsätta ha roligt tillsammans
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Ellagårdsbladet söker redaktör
Efter tio år slutar Eva Neveling som redaktör för Ellagårdsbladet. Byalaget söker nu en efter-
trädare som kan börja så snart som möjligt för att kunna göra höstens första nummer med 
planerad utgivning i slutet av september. 
   Tidningen är på åtta A4-sidor och utkommer fyra gånger per år. Innehållet fokuserar på 
livet i Ellagård, kommunala förändringar som berör vårt område samt aktiviteter som byala-
get anordnar.
Kvalifikationer och arbetsuppgifter:
• Du är en van skribent, kan redigera andras texter, fotograferar, bildbehandlar och har
erfarenhet av tidningslayout.
• Du bor i Ellagård och är medlem i byalaget.
   Det är en fördel om du kan leverera tryckfärdigt original. Om inte är det möjlighet att få 
hjälp från tryckeriet med att göra original. 
   Vill du veta mer hör av dig till Susanne Kindwall, tel 070-483 62 60 eller mejla till 
susanne.kindwall@telia.com 
   Välkommen att skicka din intresseanmälan snarast möjligt och senast 20 juni.

Så här går det till när ellagårdsborna samlas till sång och leker på midsommarängen. Så blir det även i år. (Foto Eva Neveling)

Varmt välkomna till Ellagårds 
midsommarfirande i Spindelparken

Kl. 13 smyckar vi tillsammans stången med 
björkris och blommor. 

När stången är rest börjar firandet. 
Även i år leder Linda & Fredrik Gyllenberg 

sång, dans och musik.
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Många är vi nog som hajat till när vi 
passerat nybygget i slutet av Polovägen i 
Ellagård. Vad är nu detta? Ett 3-vånings-
hus bland våra vanliga kedjehus? Och 
dessutom ett så stort hus helt byggt i trä? 
Ellagårdsbladet beslöt sig för att stilla 
nyfikenheten och knackade på.

– Nja, det är faktiskt ett tvåvåningshus med 
inredningsbar vind, berättar Erling Johansson 
som hälsar mig välkommen tillsammans med 
hustru Denitsa. Men visst ser det annorlunda ut 
än många av husen i närheten. 

Erling, Denitsa, Alexander, 11 år, och kat-
terna Daisy och Tiger flyttade in i december 
2017. Under byggperioden bodde de på Mark-
nadsvägen för att kunna följa hela byggskedet. 
Erling är byggnadsingenjör och vet att man 
måste ha koll på allt i en byggprocess.

Att flytta till Täby var inget svårt val, inte 

minst eftersom de hade flera vänner i närheten. 
Men det är kanske det enda som varit lätt i den 
långa processen att bygga ett nytt hus.

– Det gäller att vara noggrann i alla steg, säger 
Erling. Vi har till exempel haft fortlöpande kon-
takter med vår arkitekt, kommunens handläg-
gare och byggnadsinspektör för att säkerställa 
att vi följer den gällande detaljplanen. 

Dessutom har de tagit kontakt med de gran-
narna runt omkring, för att förankra beslutet 
att bygga ett hus som skiljer sig från husen i 
omgivningen. 

– Man får också många goda råd när man 
pratar med grannar som nyligen byggt egna 
hus. Alla har gjort några misstag och också varit 
villiga att dela med sig av dem. Det har givit oss 
både trevliga nya kontakter och god råd.

Spännande nybygge
på Polovägen

Husbygget på Polovägen reser sig litet högre än bebyggelsen runt omkring. Det gamla gröna 
trästaketet från tidigare ägare omringar fortfarande trädgården.

Erling, Denitsa och Alexander Johansson.

Både Erling och Denitsa gillar nya spännande 
lösningar och har också kunnat genomföra 
många av dem i sitt nya hus. Det är Denitsa 
som står för inredningsdetaljerna och Erling 
som tillsammans med byggexperter löser de 
tekniska uppgifterna.

Huset är byggt av en finsk byggfirma och 
helt i trä med inslag även av cederträ. De höga 
kvalitetskrav som firman ställer är något som 
de båda gillar. Uppvärmningen sker med berg-
värme och isoleringen är gjord för att klara även 
kallare klimat än det vi har i Täby.

– Täby kommun ställer höga krav på att bygga 
kostnadseffektivt och miljöanpassat och det 
uppskattar vi, säger Erling.

Men samtidigt sänder han ett varningens ord 
till dem som tänker sig att bygga nytt.

– Det är väldigt mycket att tänka på, planera 
för och sätta sig in i. Även om du har en bra 
arkitekt och ett pålitligt byggföretag så måste 

du själv ha koll hela tiden. Vi blev till exempel 
lurade av en av de inblandade entreprenörerna 
som tog emot handpenningen och sen helt enkelt 
försvann. 

Paret Johansson valde Ellagård för att de 
förstått att här finns grannsamverkan och 
engagemang. 

– Vi har fantastiska grannar och trivs redan 
väldigt bra i området.

Ännu återstår mycket arbete, inte minst 
med att få ordning i trädgården. Fruktträden 
blommar som allra bäst när jag besöker dem, 
men högar av överskottsvirke och jordhögar 
påminner om allt arbete som återstår.

– Det ska vi fixa, säger Denitsa. Till som-
maren ska vi ha det fint här.

Lycka till på Polovägen säger vi till nybyg-
garna.

Text och foto: 
Eva Nevelilng

Ny lekplats vid Ellavallen
Ännu är det en enda 
stor byggarbetsplats 
intill tennishallen vid 
Ellavallen, men snart 
ska den nya lekpar-
ken vara klar.
  Passa på att komma 
till invigningen 
tisdagen den 19 juni 
kl 16.

Spännande nya lekredskap och små hus att krypa in i blir det i 
den nya lekparken vid Skiftesvägen intill tennnishallen.
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Även i år firades våren in i Ellagård. På 
Ellavallen började valborgsmässobålet ta 
form redan under morgonen under överin-
seende av några hjälpsamma eldvakter. 

På kvällen samlades barnen vid Giggens för-
skola för det traditionsenliga fackeltåget ner mot 
majbrasan. När elden tagit sig klev byalagets 
nya ordförande Sandra Leichel upp i talarstolen 
för att hålla sitt första vårtal. 

Två klasser från årskurs fyra i Ellagårds-
skolan svarade för försäljning av kaffe, bullar 
och andra godsaker. Det blev ett bra tillskott till 
klassernas kommande skolresa. 

Och så avslutades kvällen med det storstilade 
fyrverkeriet. Byalaget vill framföra ett stort tack 
till alla som var med och gjorde en insats under 
dagen och hjälpte till att städa upp Ellavallen 
morgonen efter. Med små insatser från många 
ellagårdsbor kan vi fortsätta att arrangera det 
gemensamma uppskattade valborgsfirandet.  

Text och foto:
Anna Hamilton, Staffan Eriksson 

Traditionellt 
Valborgsfirande

Ellagårdsborna passade på att lämna sitt trädgårdsavfall på brasan och många var de skott-
kärror som rullades till Ellavallen den 30 april. Brasvakter fanns på plats hela dagen för att se 
till att inget otillbörligt kastades på brasan. Så blev det också ett riktigt fint bål som gladde alla 
senare på kvällen.

Foto Gustaf von Hofsten

Ellagårds valborgsmässobrasa lockar många till Ellavallen, där fackeltåget tradionsenligt 
tände på vid 9-tiden.

Det har varit mycket om GDPR i medier 
och mejl senaste tiden. Givetvis gäller för-
ordningen för Byalagets medlemsregister. 
Även vi måste hantera personuppgifter på 
rätt sätt.

Grunden för registret består av en tabell med 
namnet medlem. I tabellen finns en rad för 
varje medlem. Medlemskapet i Ellagårds Bya-
lag är knutet till fältet adress = gatuadressen  
som står först i raden och är unikt. 

De enda personuppgifter som finns i registret 

är namn och kontaktuppgifter. Begär gärna 
att få ett registerutdrag om du vill se hur dina 
personuppgifter ser ut. 

Vilka uppgifter det är frågan om framgår av 
bildrutan. För och efternamn på Person 1 och 
2 finns i registret i fyra grundläggande fält. 
Fältet e_namn2 skall vara tomt om personerna 
har samma efternamn. Från dessa fyra skapas 
övriga namn med automatik.

När medlemskap har upphört kommer per-
sonuppgifterna att raderas och adressen blir 
inaktiv. 

Övriga uppgifter såsom fastighetsbeteck-
ning, kvartersnamn, etc får stå kvar i väntan på 
att ny medlem aktiveras på adressen.

Medlemsregistret används som underlag för 
avisering och påminnelse om betalning av med-
lemsavgift. Mottagen betalning registreras med 
bland annat datum för betalning och eventuell 
dubbelbetalning. Registret kan också användas 
vid anmälningar till något av de evenemang som 
byalaget bjuder in till. 

Gunnar Tidner, kassör

GDPR gäller även för byalagets medlemsregister

Några ellagårdsbarn stod för saft och för-
friskningar under dagen vilket uppskattades 
stort.
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Täby kommun planerar för fler invånare 
och fler arbetsplatser. Kommunen har pre-
senterat sitt förslag på hur upp till 16.000 
bostäder kan byggas i framförallt centrala 
Täby i nära anslutning till Roslagsba-
nan. Planerna hänger samman med de så 
kallade Sverigeförhandlingarna och för 
Täbys del med Stockholmspaketet, där den 
pågående och planerande utbyggnaden av 
Roslagbanan är en central del. 

Under hösten 2017 var förslaget på fördjupning 
av översiktsplanen ute för samråd. Tjänstemän 
och politiker informerade om förslaget och tog 
in synpunkter från kommuninvånarna. 

Enligt planerna kommer det bo väsentligt fler 
människor i centrala Täby. För Ellagård kommer 
det först märkas när västra Roslags-Näsby är 
färdigbyggt. Därefter följer Pentavägsområdet 
och Attundavägen mellan Stockholmsvägen 
och Roslagsbanans sträckning mot Vallentuna. 

Det har varit stort intresse för samrådsförsla-
get för Täby stadskärna. En hel del synpunkter 
var att förslaget är för omfattande. Att det kan 
resultera i alltför mycket trafik och att gränserna 
mellan stadsbebyggelse och angränsande om-
råden med småhus är för otydlig. Kommunen 
fick inte in speciellt många synpunkter från 
boende i Ellagård. 

Planering för stadsgator

Enligt planförslaget ska Stockholmsvägen och 
Enhagsvägen omvandlad till så kallade stads-
gator. Det innebär vägar för kollektivtrafik, 
bilar, cyklar och fotgängare omgivna av bebyg-
gelse med flerbostadshus med verksamheter i 
bottenvåningarna. 

I framtiden kan det även bli spårväg från 
Näsbypark via Enhagsvägen vidare österut 
mot Sollentuna. Nästa all mark som berörs av 
planerna har privata fastighetsägare. Kommu-
nen kan därför bara genomföra planerna med 
fastighetsägarnas stöd. 

Kommunen bygger bara välfärdsfastigheter 
som skolor, idrottsanläggningar, kultur och 
fritidslokaler. Privata aktörer bygger bostäder, 
kontor och affärslokaler, men även välfärds-
fastigheter. 

– Kommunen måste genomföra förändringen 
i samverkan med de berörda fastighetsägarna, 
säger Joachim Quidling, chef för Samhällsut-
vecklingskontoret. Kommunen kommer inte 
att tvångsinlösa mark för att driva igenom 
planerna.  

Det finns oro för att ny bebyggelse kommer 
att inkräkta på grönområden. Kommunen har 
beslutat att halva Täby ska var grönt. För att det 
ska vara så även i framtiden och samtidigt kunna 
byggas fler bostäder koncentreras bebyggelsen 
till de centrala delarna med tätare stadslik 
bebyggelse. Inga befintliga grönområden inom 
Ellagård kommer att försvinna. Flerbostadshus 
kommer dock att finnas i direkt anslutning till 
Enhagsparken.

Det har kommit kritik mot att gränserna mel-
lan stadbebyggels och småhusbebyggelse är för 
otydliga i planförslaget. Här måste kommunen 
vara tydligare med hur övergången mellan ny 
och befintlig bebyggelse kommer att utformas 
så att det blir en naturlig övergång.

Arbetet med detaljplanen för Pentavägsom-
rådet pågår (där bland annat Mekonomen och 
Pelican Storage ligger). Det kan bli samråd i höst 
eller våren 2019. Hur det går med detaljplanen 
för det området kommer att bli ett test för hur 
det större området kan utvecklas framöver. 

– Detaljplanen för Pentaområdet kommer att 
tydligare klargöra hur gränser och övergångar 
från stadsbebyggelse och angränsande småhus 
kan komma att utformas, säger Quidling. Det 
arbetet kommer att vara ett första test på hur 
den föreslagna fördjupade översiktsplanen kan 
realiseras genom detaljplanen. 

trångt i skolorna

Med växande antal kommuninvånare följer fler 
barn som ska gå i skolan. Några av barnen i nya 
Roslags-Näsby kommer rimligtvis att söka sig 
till Ellagårdsskolan. 

Många av Sveriges skolor som byggdes på 
60- och 70-talet börjar närma sig slutet på sin 
tekniska livslängd. Så även i Täby. Under kom-
mande år planeras de kommunala skolorna att 
rustas upp och byggas ut. 

ellagårdsskolan växer

Närmast i tur är Näsbydalsskolan. Ellagårds-
skolan kommer troligtvis även att expandera. 
Några lokaler finns i paviljonger med tillfälliga 
bygglov. Idrottshallen och matsalen är för små. 
Kommunen har börjat planera för renovering 
och utbyggnad av Ellagårdsskolan, men det 
ligger 2-3 år framåt i tiden. Utbyggnad av El-
lagårsskolan ryms inom gällande detaljplan. 

För fastigheterna där Blomsterlandet (Trå-
get 14) och kontorsbyggnaderna ovanför 
(Trädgårdsmästaren 1 och 2) ligger har kom-
munen givit positiv planbesked. Det innebär 

att planprocessen, som ska leda fram till en ny 
detaljplan, preliminärt kommer att påbörjas 
under 2019. Det är de förtroendevalda kommun-
politikerna som fattar det slutgiltiga beslutet om 
detaljplanen.       

Byalaget kommer att under hösten bjuda in 
till informationsmöte med representanter från 
kommunen för att svara på frågor om pågående 
planarbeten.  

så här styrs kommunens utveckling

Stadsplaneringsområdet regleras främst genom 
Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken och 
Trafiklagarna. PBL reglerar all planläggning av 
mark och vatten samt byggande i Sverige. Lagen 
ska främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en 
långsiktigt hållbar livsmiljö. I lagen beskrivs 
det kommunala planmonopolet, det vill säga att 
kommunerna har den territoriella beslutanderät-
ten. Planläggning finns på olika nivåer och i 
olika former. 

1. Regionplan
2. Kommunal översiktsplan
3. Detaljplan
4. Bygglov
Regionplanen och översiktsplanen visar över-

gripande hur marken ska användas, till exempel 
om det ska vara bostäder, arbetsplatser eller 
kommunal service. Även trafiklösningar finns 
med i dessa planer eftersom de nästan alltid 
hänger ihop med planeringen i angränsande 
kommuner och i övriga Storstockholm. 

Översiktsplanen är vägledande medan detalj-
planen är det juridiskt bindande dokumentet. 
Detaljplan ska upprättas vid nybyggnation, 
omvandling, förtätning eller bevarande av 
byggnader, kvarter eller stadsdelar. Bygglov 
prövas mot gällande detaljplan. Enligt PBL kan 
de som berörs av en detaljplan eller bygglov 
överklaga beslutet. 

Vad kan man göra om man inte är nöjd med 
kommunens beslut? Huvudregeln är att endast 
den som är berörd av ett kommunalt beslut 
som fattats med stöd av plan- och bygglagen 
kan överklaga detta. Beslutet som överklagas 
ska ha gått den klagande emot. Sådana beslut 
som kan överklagas är antagande av detaljplan 
och områdesbestämmelser samt vissa beslut 
om lov och förhandsbesked liksom vissa 
beslut om förelägganden och avgifter. Beslut 
om antagande av detaljplaner och områdesbe-
stämmelser överklagas, sedan den 1 juni 2016, 
till mark-   och miljödomstol och därefter, om 
prövningstillstånd ges, till mark   och miljö  
överdomstolen. Beslut om lov och förhandsbe-
sked samt föreläggande och avgifter överklagas 
till länsstyrelsen som första instans, därefter 
följer  samma  instansordning som för beslut 
i planärenden. 

Staffan Eriksson

När Täby växer påverkar 
det även Ellagård
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Sista Ordet
Dags att sätta punkt

Boka lördagen 
den 15 september

för
Ellagårds byalags 
60-årsjubileum

Planering av firandet pågår för fullt. 
Mer information kommer att pre-
senteras snart på byalagets hemsida 
www.ellagard.nu  och på Facebook. 

Välkomna!

Att lämna mitt uppdrag som redaktör 
känns. I tio år har jag tittat på Ellagård och 
min omgivning med ”nyhetsnäsan” 
påkopplad och litet speciella ögon. 

När jag rört mig i området har frågorna 
alltid dykt upp. Kan det vara något för 
bladet? Nej, men vad gräver de för här då? 
Stopp, här måste jag ta en bild.

Nu när byalaget letar efter en ny 
redaktör måste frågan ställas. Behöver vi 
en papperstidning? Räcker det inte med 
sociala media? Alla människor har väl 
tillgång till nätet numera.

Så enkelt är det förstås inte. 
Sociala media är bra för snabba nyheter. 

För korta repliker. För tips om allt som rör 
vårt boende och våra bortsprungna katter, 
hundar som rymt hemifrån och borttappa-
de nyckelknippor. Alltså så som Ellagårds 
Facebookgruppen fungerar idag. 

Men i en papperstidning finns det plats 

för litet längre artiklar, som kan förklara på 
djupet vad det handlar om. Staffan Eriksson 
reder till exempel ut begreppen om kommu-
nens planer för utbyggnad. Den rätar troligen 
till en del frågetecken kring kommunens 
alla ut- och ombyggnadsplaner. Den artikeln 
måstee få ta plats.

Tidningen återvänder man också till om 
man blir avbruten. Man lägger den åt sidan 
för att kunna fortsätta läsningen senare. 

Hur ofta återvänder du till en sida på nätet 
som du en gång lämnat? Nästan aldrig skulle 
jag vilja säga. 

Nätet och informationsspridningen vill vi 
inte vara utan, men den lokala papperstid-
ningen verkar ha stor förankring i området. 
Om våra utdelningskillar någon gång skulle 
missa en brevlåda så hör husägaren av sig. 
För den familjen vill också kunna läsa om 
Ellagård.

Dessutom finns det fortfarande många i 

våra kvarter som inte är hemmastadda 
på nätet, som kanske lämnade arbetslivet 
innan datorerna gjorde sitt intåg. Dem vill 

vi också ha med i 
flödet. 

Många äldre 
ellagårdsbor blev 
ledsna när den 
tryckta medlems-
matrikeln försvann 
för ganska länge 
sedan. Den utveck-

lingen var nödvändig av många skäl, men 
att avveckla tidningen finns alltså inga 
planer på.

Ellagård är ett av Täbys mest eftertrak-
tade områden. Låt oss hoppas att vi får 
fortsätta jobba tillsammans för det. 

Och låt oss hop pas att det kommer en 
ny redaktör för bladet redan till hösten.

Eva Neveling



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 

Nu har broschyren Om krisen eller kriget 
kommer trillat ner i alla brevlådor. Det är 
första gången sedan början av 1960-talet 
som en liknande broschyr ges ut. För de 
flesta av oss är mycket av innehållet både 
nytt och intressant.

I slutet av broschyren uppmanas vi att ta reda 
på var vårt närmaste skyddsrum ligger. Ella-
gårdsbladet kontaktade därför Ellagårdsskolans 
rektor efter att ha hittat informationen om 
skyddsrum på MSB:s hemsida (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap). Där kan man 
hitta skyddsrumskartan som informerar om var 
skyddsrummen i alla svenska orter finns.

Rektor Magnus Johansson, Ellagårdsskolan, 
svarar så här:

– På skolan använder vi skyddsrummen 

Vet du var närmaste skyddsrum finns?
till förvaring och viss arkivering. De 
kan tömmas och iordningställas vid en 
krissituation med det varsel som lag och 
förordning föreskriver. Något ansvar 
för skyddsrummen har vi däremot inte 
på skolan.

Kommunens säkerhetschef Gustaf 
Sundman svarar inte på frågor via mejl 
utan hänvisar till webbplatsen taby.se. 
Där kan man läsa att skyddsrummen 
oftast används som förråd av olika 
slag, men ska kunna återställas inom 
48 timmar. Det ska finnas en skylt 
på den fastighet där skyddsrum-
men finns. Kommunen ansvarar för 
skyddsrum i kommunalt ägda fast-
igheter och dit hör Ellagårdsskolan.

Eva Neveling

Lägg påsarna på soptunnan om du har fått 
för många där hemma.

Har du också för många bruna påsar därhemma 
avsedda för matavfallet? Renhållningsbolaget 
Ragnsells är generöst med utdelning av påsar. 
Vi är många som har fått alldeles för många 
bruna påsar.

I kontakt med kundtjänsten fick jag beske-
det att lägga påsarna på sopkärlet vid nästa 
hämtningstillfälle. Sagt och gjort. Personalen i 
sopbilen blev förvånad när de såg min hög med 
påsar men tog med dem i bilen.

Rådet är alltså att lämna tillbaka påsarna och 
inte kasta dem i de vanliga soporna. Allt för 
miljön är ju det som gäller.

För många påsar?


