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Ett väldigt bra beslut!

FOTO: SUSANNE KINDWALL

ELLAGÅRDSBLADET

Ganska på dagen för ett år sedan flyttade
familjen Lindrot in i Ellagård, Magnus
och Emilia med barnen Leoni 3,5 och
Love 2 år. Magnus berättar att de
kommer från en 2:a fem trappor upp på
Kungsholmen. – Där vi bodde med båda
barnen. Hissen rymde halva familjen,
ingen balkong och sydostläge på fönstren. Hade vi bott kvar förra sommaren
då hade vi varit grillade!
Varför Ellagård?
Emilia arbetar i stan och bil är inget
alternativ för oss. Själv jobbar jag på
Arlanda så norrort kändes rätt, vi kollade brett över hela Storstockholm.
Ingen av oss hade anknytning till Täby.
Jag hade varit i Täby centrum en gång
men uppvuxen i Sollentuna. Jag cyklade
igenom Ensta, Ellapark och här en gång
för 5-10 år sedan och tänkte här var det
lummigt och fint. Släppte aldrig tanken
på att området skulle man kanske kolla
den dagen det blir aktuellt att flytta.
Utgångspunkt var områden med bra
kommunikationer kombinerat med
småhusområden. Då utkristalliserades Ellagård som ett vettigt alternativ.
I samma veva kom det ut flera hus
härifrån på Hemnet plus att det fanns
ett byalag, läste Ellagårdsbladet. Det
fanns ett sammanhang att bo här. Vi var
på fem visningar och såg vitt skilda hus
eftersom insidan hade gjorts om.
Hela flyttprocessen lite onödigt
spännande, marknaden hade börjat bli
lite svajig. Vi hade vår egen lägenhet
att sälja också, lite körigt med visning
samma vecka som vår son döptes.
Underbart att flytta in i huset. Vi hade

Love och Leoni älskar att åka lådcykel
i alla väder med pappa Magnus.
ingen aning om vi flyttade till ett
område med många barn så det var
en glad överraskning att bara på vår
lilla vägsnutt finns fem barnfamiljer
som har barn på förskolan. Allt är
barnvänligt, önskar att bilarna körde
lite långsammare bara.
Det är fantastiskt med Ellagård, det
är som ett samhälle i samhället och
kommunen verkar lyssna på byalagets
synpunkter. Byalagets Fb-grupp är
suverän. Vi har blivit av med sådant
vi annars åkt till Hagby med samt vi
har skrivit att vi gärna övertar några
rhododendronbuskar.
Trädgården är en glädjekälla. Vi är
båda uppväxta med trädgård. Vårens
trädgårdsarbete har verkligen fått oss
att älska stället. Det tog visserligen
2,5 tim att rensa lössen från rosorna
igår men vad gör det!

Ellagårdsbladet söker redaktör
Efter tio år har Eva Neveling slutat som redaktör för Ellagårdsbladet.
Byalaget söker nu en efterträdare som kan börja snarast. Tidningen är
vanligen på åtta A4-sidor och utkommer vanligtvis fyra gånger per år.
Innehållet fokuserar på livet i Ellagård, kommunala förändringar som
berör vårt område samt aktiviteter som byalaget anordnar.
Kvalifikationer och arbetsuppgifter:
• Du är en van skribent, kan redigera andras texter, fotografera samt
behärskar bildbehandling 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 bildbehandling och 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,
senast 20 augusti 2019

2

FOTO: JONAS FALK

Publikrekord på Valborg
På valborgsmässoaftonen bjöd Byalaget traditionsenligt
in för att fira vårens ankomst. I år var den tidiga våren
ovanligt torr, varför brandmyndigheten hade uppmanat
till extra försiktighet. Därför var det ett lite mindre bål
och lite kortare fackeltåg – men samma glada och trevliga
stämning som vanligt. Två klasser från årskurs 4 på Ellagårdsskolan sålde kaffe, bakverk och andra godsaker för
att samla in pengar till en kommande klassresa. Det fanns
möjlighet att pröva sina färdigheter i att skjuta straffar mot
ett fotbollsmål. En Ellagårdsmästare som fick upp bollen i
högsta hastighet utsågs. När bålet hade tänts sjöng kören,
under Maria Resares ledning, vårsånger med visst stöd av
de närvarande. Byalagets ordförande Sandra Leichel höll
det årliga vårtalet.
När valborgsbålet brunnit en stund och mörkret lagt sig
lystes himlen över Ella Gård upp av ett storslaget fyrverkeri. I år fick fyrverkeriet en extra effektfull avslutning för
att hedra minnet av Olle Malm som gått bort under året.
Olle Malm var aktiv i Byalaget och var den som ansvarade
för valborgsfyrverkerierna under många år.
Stort tack till alla som var med och förberedde genom
att ordna med vattenposter, brandslangar, brasvakter så att

valborsfirandet kunde genomföras på ett tryggt sätt. Tack
också till er som var med och städade dagen efter och var
med på den trevliga städlunchen. Det är roligt när många
hjälper till med en liten insats så att Byalaget kan fortsätta
att anordna våra uppskattade och traditionella arrangemang.
Staffan Eriksson

Midsommar - Linda leder lekarna!
Den 21 juni firar vi midsommar igen. Linda Gyllenberg kommer hit och
leder firandet trots att hon flyttat från Ella Gård. Det tackar vi henne för!
Kom till Spindelparken kl. 13. Alla är välkomna. Packa picknickkorgen, ta
med familj, grannar och vänner! Många hjälpande händer behövs för att klä
majstången och organisera lekar. När majstången är rest börjar firandet.

Välkomna!

Viktigt med uppdaterat medlemsregister!
Medlemsregistret används för att registrera betalning av
medlemsavgift. Registret innehåller e-postadresser och
andra kontaktuppgifter.
I matrikeln som delades ut i december 2018 finns artikeln
”Medlemsregister och matrikel”. Där skrev jag att vi vill ha
e-postadresser för att nå så många medlemmar som möjligt
med meddelanden. Det kan gälla avisering av medlemsavgifter, kallelse till möten, inbjudan till aktiviteter eller kompletterande information till något som tidigare annonserats.
Utskick som har gjorts hittills under året till mottagare
med e-post framgår av nedanstående sammanställning och
visar datum, subject, antal mottagare:
6 feb Ellagårds Byalag, Medlemsavgift, Årsmöte på
Triften 364.
1 mars Påminnelse årsmöte på Triften 357
12 mars Påminnelse medl. avgift Ellagårds Byalag 146
3 april Medlemsavgift och Valborg 66
18 april Medlemsavgift Ellagårds Byalag 37
26 april Valborgsfirande Ellagård 353
10 maj Obetald medlemsavgift 15

Medlemmar där vi saknar uppgift om e-postadress har
fått papper i brevlådan med samma innehåll när det gäller
betalning av medlemsavgift, dock färre påminnelser..
I nuläget har vi fått in 429 medlemsavgifter, av dessa är
73 % från de med e-postadresser. Betalning saknas ännu
för 26 gatuadresser som betalade medlemsavgift 2018,
18 av dessa saknar e-post. Det är av stor vikt att meddela
ändrade uppgifter eftersom det har visat sig att flera
e-postadresser studsar tillbaka med meddelande ogiltig
adress. Det gäller e-postadresser, mobil/telefon nummer,
dödsfall, avflyttning och nyinflyttad i Ellagård.
Tack för att du hjälper oss att hålla registret aktuellt!
Gunnar Tidner, Stallvägen 6,
gunnar@tidner.se
070-2154518 08-7583574.
Kassör i Ellagårds Byalag
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Byalagets höstaktiviteter!
Cirkusfestival med loppis
22 september
När det är en regnig dag i sommar
– någon sådan måste ju komma –
passa på och rensa ut det som inte
längre behövs av kläder, leksaker
böcker mm för att sälja på loppis.
Det här är också ett tillfälle att möta
nya grannar och en möjlighet för
barnen att träffa nya lekkamrater.
Underhållning för barnen som clowner och ansiktsmålning. Dessutom möjlighet att köpa hembakat från en klass
i Ellagårdsskolan som samlar pengar till en klassresa.

Höstpub 7 november
Medlemmar i byalaget inbjuds härmed till en kväll med
aktuell information och erfarenhetsutbyte kring livet med
ett Ellagårdshus. Temat för kvällen är inte helt bestämt än
men kanske kommer någon från kommunen och berättar
om vad som händer i nya bygget runt Roslags Näsby station. En annan idé är att bjuda in någon som kan berätta
om solpaneler. Kontakta gärna Byalaget med egna förslag
på föredragshållare och tema.
Byalaget bjuder på förfriskningar. För detta krävs föranmälan. Vi återkommer med närmare information
på FB och på hemsidan.

Information om kommunala projekt i vår närhet.
Texterna hämtade från kommunens hemsida.

Rastgård för hundar
Kommunen har annonserat att man planerar anlägga en
ny rastgård för hundar i Enhagsparken bakom där ST1macken ligger. Det finns redan tre platser där människans
bästa vän kan busa i kommunen och ett hundbad. Men till
hösten kan även Täbyborna ta med sina hundar till Ella gård.
Hundlekplatsen kommer att ligga i Enhagsparken norr om
Enhagsvägen med ett kort avstånd från Roslagsbanan. Det
kommer även att finnas parkering i anslutning till platsen.
Storleken på den här kommer att vara minst 2000 kvadratmeter.
Det är kommunen som står för drift och underhåll och
Täby Hundsällskap har tillsynsansvar.

Kvarteret Strömmingen 1-7
Planområdet ligger i Ella gård direkt norr om rondellen
Stockholmsvägen/Attundavägen och mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan. Utrymmet mellan Stockholmsvägen och järnvägen prövas nu för möjligheten att utvecklas
med bland annat fler bostäder, service, förskoleverksamhet
och grönområde. I översiktsplanen är området utpekat för
bostäder i huvudsak.
Här finns plats för ekosystemtjänster såsom insektshotell, planteringar, dagvattenhantering, plats för cyklar
och bilar samt bilpool och laddstationer.
Utvecklingsområdet ska innehålla både bostads- och
hyresrätter, vilket möjliggör för en social hållbarhet.
Bottenvåningar med inslag av kommersiella lokaler och
offentlig service ger området extra liv och rörelse dagtid.

