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Hej!
Nytt decennium, 20-talet är här. Solen 
strålar in genom fönstren och många av 
oss har ambitioner om mer motion, miljö-
omtanke eller mindre av ekorrhjulet. 
Det känns som att det är i år det händer! 
I facebookgruppen, som numer endast är 
öppen för boende i området, är det full 
aktivitet. Inläggen handlar om allt från 
renoveringstips och rekommendationer 
av hantverkare, upphittade husdjur och 
plånböcker som söker sina ägare, erbju-
dande om barnvaktstjänster och andra 
som vill påminna oss om att använda re-
fl exer eller sänka hastigheten i området, 
till inbjudningar till garageloppisar. Det 
är kul att se engagemanget och omtan-
ken bland boende i området.
Det kan vara i år vi slår rekord i antal 
medlemmar och vi behöver fylla på med 
nya krafter och kompetenser i styrelsen, 
missa inte Byalagets årsmöte den 10 mars.

Vi har också bokat in nya datum för 
gemensamma aktiviteter under året, 
fl er än vanligt faktiskt och temat för 
vårpuben är Trädgård. 
Väl mött,

Sandra Leichel,
Ordförande i Ellagårds byalag

Boka den 10 mars för Byalagets årsmöte
Medlemmarna i Ellagårds byalag kallas härmed till årsmöte.
Tid: Tisdag 10 mars 2020 kl 19.00
Plats: Triften, Stockholmsvägen 114

Byalaget bjuder de medlemmar som kommer på årsmötet på förtäring. 
Obligatorisk förhandsanmälan till Byalagets kassör Gunnar Tidner,
kassor@ellagard.nu, senast den 4 mars. Ange namn, gatuadress och 
eventuella allergier i anmälan.

Nu är det dags att betala medlemsav-
giften i Ellagårds Byalag för år 2020. 
Beloppet är oförändrat 200 kr per gatu-
adress/hushåll. Avgiften betalas till PG 
41 28 42-7, helst med internetbetalning. 
Avgiften kan även betalas med Swish 
till nr 1233874914. Ange gatuadress 

och medlemmens namn. Det är 
viktigt att vi får dessa uppgifter även 
om du betalar genom ditt företag 
eller närstående. Lämna gärna andra 
uppgifter som epostadress, mobil-
nummer och hur länge du bott där.
Skicka din betalning senast 2020-03-11.

Dags för medlemsavgiften 2020

På höstpuben diskuterades Grannsam-
verkan med Jan Lundin och Åsa Ben-
jaminsson. Under januari har det tyvärr 
varit tre inbrott i Ella Gård. På Arrende-
vägen, Ellagårdsvägen och Lövängsvä-
gen. Inbrotten har skett under dags- eller 
kvällstid. Vid samtliga inbrott har dörrar 
eller fönster brutits upp. Många är med 
i Grannsamverkan mot brott, vilket 
enligt polisen försvårar för tjuvar och 
gör att de är mindre benägna att försöka 
göra inbrott. Glöm inte att då och då gå 
igenom vad grannsamverkan innebär. 
Enkla saker som kan avskräcka tjuvar: 
Prata med dina grannar, tilltala personer 
som du inte känner igen. Enligt polisen 

Grannsamverkan är viktigt
räcker det med ett enkelt ”hej, letar du 
efter något?” för att avskräcka. Tjuvar 
vill inte bli sedda och absolut inte till-
talade. Tips på hur du kan förebygga 
inbrott och säkra din bostad hittar du 
på www.samverkanmotbrott.se. Be en 
granne parkera bilen på din uppfart 
om du reser bort, gå runt och titta till 
husen, fl ytta runt några saker så att 
det ser ut som att någon är hemma. 
Har du sett något som du tror har 
samband med inbrott kontakta 
polisen på telefon 114 14 eller lämna 
tips på www.polisen.se. Vid pågående 
brott ring alltid 112. 
Staffan Eriksson
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På valborgsmässoaftonen kommer Byalaget att tradi-
tionsenligt anordna valborgsmässobål, med efterföljande 
fyrverkeri för att fi ra vårens ankomst. Förra året var det 
publikrekord! Även i år kommer vi att välja ett fyrverkeri 
med omsorg om båda djur och miljö. Som vanligt blir 
det fackeltåg möjligheter för skolklasser att sälja kaffe, 
bakverk och andra godsaker för att samla in pengar till 
en kommande klassresa. Alltid skönt att kunna få i sig lite 
varmt i det oberäkneliga valborgsvädret! 
 Det kräver en hel del förberedelser som att ordna med 
vattenposter, brandslangar, brasvakter så att fi randet kan 
genomföras på ett tryggt sätt. Vi behöver din hjälp med 
städningen efteråt. Som belöning blir det städlunch efter 
avslutat värv. Hör av dig till någon i Byalaget om du kan 
hjälpa till. Du hittar namnen i tidningen/gula katalogen!
Staffan Eriksson

Valborgsfi rande på Ellavallen 2020

Vårpub 16 april
Välkomna att träffa grannar och prata trädgård med Mia 
(Maria) Rudbäck, trädgårdsmästare med egen fi rma samt 
säsongsanställd i trädgården på Waldemarsudde. Hon är 
också väl förtrogen med Ella Gårdsträdgårdar då hon har 
fl era återkommande uppdrag i området.
Den gamla ”trötta” trädgården-Den lättskötta trädgården-
Den torktåliga trädgården 

Oavsett om du är nybliven trädgårdsägare 
eller bott här länge, frågeställningarna är 
många: Var, hur och när ska jag börja? Hur 
välja bland en uppsjö av redskap och trädgårdsböcker? In-
köp av gödning, jord, växter och hur plantera rätt? Beskär-
ning? Vanliga fallgropar, anlita proffs eller göra själv?
Var: Triften, Stockholmsvägen 114.
Tid: Torsdag 16 april kl 19.00- ca 20.00

Kom laddad med frågor! Mia stannar så länge det 
fi nns frågor kvar.

Byalaget bjuder på en smörgås och öl eller ett glass rött/
vitt vin till de som föranmält sig. 
Föranmälan senast den 10 april, ange eventuella 
allergier.

Kalendarium 2020
10 mars Årsmöte på Triften kl. 19.00. Byalaget bjuder på smörrebröd och vin/öl
14 april Vårpub med tema Trädgård Byalaget bjuder på smörrebröd och vin/öl
30 april Valborgmässofi rande på Ellavalllen
20 juni Midsommarfi rande i Spindelparken
26 september Djungelfestival
  5 november Höstpub
Titta gärna på hemsidan www.ellagard.nu och på vår egen fb-grupp för senaste nytt och uppdateringar.



Uppskattad höstpub
Den 7 november samlades drygt 30 ellagårdsbor på Triften. 
Temat för puben var ”Vad händer i vårt närområde”. 
Många frågeställningar dryftades som eventuell påverkan 
på vattenförsörjning, kommunikationer och miljöpåverkan. 
Medverkande Maria Kling och Niklas Holmén från kom-
munen gav lugnande besked. Byggprojektets detaljplan för 
Roslags Näsby vann laga kraft 2018. 

Roslags-Näsby
Roslags-Näsby ska utvecklas med nya kvarter på den 
västra sidan av järnvägsspåren vid Roslags Näsby station. 
Här byggs bostäder och service med unikt utseende och 
karaktär och har hållbarhet som fokus. Det ska bli möjligt 
att bo i många olika typer av boenden och faser i livet på 
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Kom-
munen har genomfört två markanvisningstävlingar för 
området och har tecknat ramavtal med 19 exploatörer.
För att få variation har femton byggnadsbolag fått i upp-
drag att bygga så många bostäder som möjligt. Flertalet 
är mindre aktörer. Det kommer att bli olika bostäder - 
bostadsrätter, hyresrätter samt studentbostäder som kom-
mer att inrymmas i ett 15-våningars hus. Dessutom byggs 
för trygghets- och vårdboende. Till detta kommer kontor, 
kommersiella lokaler, skola, förskola, restauranter, caféer 
samt service av olika slag.
I planarbetet har gestaltningsfrågor fått stor vikt med tanke 
på fastighetens läge. Det fi nns dock en del utmaningar 
däribland bullerstörningar från Centralvägen som behöver 
hanteras för att möjliggöra en bra bostadsmiljö. Detaljpla-
nen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 1400 nya 
bostäder i en ny hållbar stadsdel med ny struktur och blan-
dade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra 
för handel, vård, kontor, skola, förskola, Detaljplanen be-
döms inte medföra betydande miljöpåverkan. Huvuddelen 
av planområdet ägs av Täby kommun. 

Byalaget anordnade i vanlig ordning ett trevligt och 
uppskattat midsommarfi rande på gräsängen vid Spindel-
parken. Det var många ellagårdsbor med vänner som var 
med och fi rade in sommaren tillsammans. Barn och vuxna 
klädde stången med björkris och blommor. Med gemen-
samma krafter restes stången som sen så stod i full prakt 
mot den blåa himlen. Sång och dans runt stången under 
ledning av Linda Gyllenberg som trots att hon fl yttat från 
Ella Gård kom hit och ledde fi randet. Barnen tävlade i 
säckhoppning och utmanade sina föräldrar om vem som 
kunde hoppas snabbast runt banan – utan att ramla. 
 Eftersom det blåste mycket på midsommarafton be-
stämdes att stången skulle fällas efter fi randet. Då visade 
vara ett klokt beslut då man upptäckte ett visst angrepp 
av röta och stången gick av vid foten. Inför årets midsom-
marfi rande behöver alltså en ny och fi n stång införskaffas. 
Kommunen har varit mycket tillmötesgående och vi får 
en ny från dem.

Staffan Eriksson

Miljö trygghet och trivselaktiviteter
Alla tak kommer att ha grönska för att samla upp regnvat-
ten. Man kommer att kunna boka en odlingslåda för egna 
behov. Belysningen kommer att vara utformad med tanke 
på trygghet för de som vistas i området. En stadsdelspark 
och ett torg samt att bibehålla del av befi ntlig bebyggelse 
och grönska. Olika aktiviteter planeras till exempel jul-
marknad vid stationen.

Parkering för bil och cykel
Parkering kommer att fi nnas ett underjordiskt garage för 
de boende. Dessutom byggs ett P-däck söder om stationen 
samt infartsparkering för cykel, en stadsdelspark, ett torg 
samt att bibehålla del av befi ntlig bebyggelse och grönska.
Första infl yttningen sker 2021 och området ska vara färdig-
byggt 2026.
Har du behov av mer information eller vill ställa frågor så 
kan du hitta det på www.taby.se/roslagsnasby, kommunens 
växel 08/555 590 00, Elverkets projektkontor 
Hållbarhetscentrum

Dramatiskt 
midsommarfi rande 2019


