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Välkomna till Villaägarnas dag 
lördag 25 september!

De flesta småhusägare har 
igen medlemsavgiften flera 
gånger under ett år. Har du 
bekanta som bor i lägen-
het och har sommarstu-
ga kan du tipsa dem att 
gå med i Villaägarna 
för att få bra rabatter 
på allt som behövs för ett 
hus, men också mycket annat som  
t ex resor.

Obs! Kontrollera att det står 
"Täby Villaägareförening", "Näsby 
Fastighetsägareförening" eller "Täby 
VÄF" på ditt medlemskort. 

Står det inte ”Täby” eller ”Näsby” 
är du inte med i någon av de två 
lokala föreningarna i Täby och då 
kommer du att få en högre medlems-
avgift framöver än om du är med i 
”Täby”eller ”Näsby”. 

Kontrollera genom att logga in på 
www.villaagarna.se, ändra där eller 
kontakta regionkontoret, se sidan 8.

Om du precis fått en räkning för 

medlemsavgiften kan du 
ange kod 1161 
för ”Täby” 
och 1160 för 
Näsby Fast-

i ghet säga re -
förening. Är 

du med i lokal-
föreningarna så 

stödjer du vårt 
arbete och får dessutom en lägre med-
lemsavgift.

På Villaägarnas dag kan du prata 
med oss om frågor du skulle vilja driva 
i Täby. Det kan gälla hela kommunen 
eller ett mindre område. Vi har en bra 
dialog med Täby kommun och följer 
deras arbete i frågor som rör småhus-
ägare i Täby. Vi berättar gärna om 
Villaägarnas kostnadsfria rådgivning 
som täcker allt du kan behöva för ditt 
husägande. Du kan bl a få rabatt på 
byggvaror, trädgårdsprodukter, inred-
ning, resor, försäkring och olika tjäns-
ter t ex juridiska frågor

Extra bra rabatter för medlemmar
Träffa oss i Täby Villaägareförening utanför Alcro, Täby Färg & Tapet, 
Fogdevägen 4 i Täby. Ta med medlemskortet för att få de extra bra rabat-
terna. Se sidan 7 för deras annons och sidan 8 hur du blir medlem.

Täby Villaägareförening återkommer 
med inbjudan till medlemsaktivitet 
inomhus någon gång efter att smittlä-
get tillåter det.

Talara kan vara politiker, tjänste-
män och experter. Maila oss förslag 
på vad du vill höra och veta mer om, 
och tipsa oss gärna om bra talare.

Se mailadress på sid 8. Logga in 
på www.villaagarna.se och kontrol-
lera att du har rätt mailadress där och 
att du kryssat i att du vill ta emot mail 
från oss. 

Då missar du inget informations-
mail från oss. Vi kommer maila alla 
medlemmar några dagar före Villaä-
garnas dag.

Kontrollera din 
mailadress

Villaägarnas riksförbund och Täby 
Villaaägareförening bevakar motionen 
från (S) i Stockholm om att återinföra 
fastighetsskatten. Förslaget skulle inne-
bära en skattehöjning med ca 40.000 
kr/år för en 120 kvm villa i Täby.
Följ bevakningen på 
www.villaagarna.se

Återinförd 
fastighetsskatt 2022?

Gå med i Villaägarna och stötta vårt 
arbete, se sid 8.

Vi jobbar varje dag för att du ska 
kunna bo bra i eget hus. Vårt verktyg 
är opinionsbildning och lobbying. Vi 
försöker påverka de politiska beslut 
som rör ditt boende och tar debatten 
åt dig för bättre villkor.

 Villaägarna tar 
debatten



Ordföranden har ordet

Bernt Karlsson
bernt.s.karlsson@telia.com

Hej alla Villaägare!
Nu har sommaren passerat och vi har 
kommit i gång med vardagssysslorna. 
Här i Täby har sommaren varit bra 
med sol och även regn. Vi har kla-
rat oss från extremväder. Naturen är 
grön. Skönt.

Nummer 2 av Villainfo utgick på 
grund av Coronans framfart. Vi har 
haft årsmöte i april digitalt, det var 
första gången vi hade det. Det fung-
erade men man känner sig lite osäker 
på hur det skall gå.

Man vill ju helst träffa er medlem-
mar personligen.

Det kommer ett val till Riksdagen 
nästa år, ja om ett år, om ingen över-
raskning sker i höst så att det blir ett 
nyval redan i år. Politikerna måste 
kunna kompromissa och inte gräva 
skyttegravar. Det kommer alla att för-
lora på.

Nu i höst har vi den traditionella 
Villaägarnas dag som vi skall ha den 
25/9, utanför Alcro Täby Färg och 
Tapet där ni kan träffa oss och disku-
tera villafrågor i stort och smått. Se 
särskilt anslag i tidningen.

Vi vill ha ett grönt Täby som inte 
blir sönderbyggt, låt oss ha våra gröna 
oaser kvar. En alltför tät bebyggelse 
är inte bra för psyket och hälsan. Vi 
behöver grönt och luft omkring oss för 
att leva och trivas där vi bor.
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l Det är egentligen ingen elbrist 
utan en effektbrist som uppstår när 
man inte får fram el via nätet pga 
dålig kapacitet. Det är effektbrist i 
hela Norra Stockholm.
l Täby kommun har sålt ut elför-
sörjningen till Ellevio som nu ska 
förbättra elförsörjningen genom att 
bygga ut sitt lokala nät. Under 2021 
–2023 kommer det inte att bli någon 
ökad effekt men 2026 - 2027 ska 
effekten vara fullt utbyggd. Även Vat-
tenfall ska bygga ut sitt elnät.
l Effektbelastningen är störst när 
det är kallt och då kan det uppstå 
effektbrist. Det är Inga problem 
under sommartid. Eventuella elav-

brott under kallare perioder kan bli 
längre då det kan ta längre tid att 
åtgärda felen pga utbyggnaden.
l Vid nybyggnation av bostäder 
ansöker byggföretaget om el hos Elle-
vio som inte kan tilldela mer än vad 
effekten tillåter. Därför måste utbygg-
naden i Roslags Näsby ske i långsam-
mare takt vilket vi hörde på lokalny-
heterna i TV. Där angav Ellevio en 
fördröjning på 5 år vilket stämmer 
med deras utbyggnadsplaner.
l För att avlasta elnätet används 
fjärrvärme till uppvärmning av nya 
bostadshus. Det är också brist på 
fjärrvärme men en utbyggnad pågår.
Enligt Göran Jansson behöver vi som 
bor i villa inte oroa oss för elbrist/
effektbrist på kort sikt trots fortsatt 
nyproduktion av bostäder och f ler 
elbilar som ska laddas varje dag.
På längre sikt kan bara Ellevio och 
Vattenfall svara på hur effektbristen 
påverkar de boende.
l Täby kommun har nu en mer 
utvecklad och förbättrad dialog med 
Ellevio om framtida elförsörjning än 
tidigare.

Kapacitetsbrist i Täbys elnät

I april tog Täby Villaägareförening 
kontakt med Täby kommun för att 
få mer information om den elbrist 
i Täby som man talat om på lo-
kalnyheterna i TV. Göran Jansson, 
teknisk försörjningsstrateg i Täby 
kommun, kunde då ge följande 
information om elförsörjningen i 
vår kommun:

Bygglov kan återinföras  
för attefallshus

Som skäl till bygglovslovskravet anges 
bland annat brandskydd och dimensi-
onering av vatten och avlopp, samt att 
tillgodose närboendes europarättsliga 
rätt till domstolsprövning. 

Utredaren menar att det inte blir 
krångligare att lämna in en bygglov-
sansökan jämfört med att göra en 
anmälan, som är praxis idag. Skill-
naden blir att kommunerna ofta 
har längre tid på sig att handlägga 

Bygglovsutredningen lämnade den 
15 juni sitt betänkande till bo-
stads- och jämställdhetsministern 
Märta Stenevi. Där finns bl.a ett 
förslag att införa krav på bygglov 
för attefallshus som ska inredas 
som bostad. För annat ändamål 
krävs inget bygglov. 

bygglov, och dessutom kan avgifterna 
vara högre.

 Betänkandet skickas nu ut på 
remiss. Tanken är att lagförslag ska 
lämnas till riksdagen under 2022 och 
kunna träda i kraft den 1 januari 
2023.
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Min Villa är en digital tjänst som hjälper dig att hålla koll på hur ditt 
hus mår. Skapa en underhållsplan för ditt hus – ett enkelt och smidigt 
sätt att ha koll på vad som har gjorts och vad som bör göras på huset. 
Med våra experters råd för hur du kan kontrollera och åtgärda eventuella 
brister får du en tryggare villavardag.

Så här fungerar tjänsten
Beskriv din villa för att skapa en 
underhållsplan för ditt hus.

I underhållsplanen visas de kon-
troller du bör göra, hur du utför dem 
och hur ofta de behöver göras.

Behöver någonting lagas, bytas 
eller åtgärdas plockar Min Villa fram 
instruktioner för hur du ska gå tillvä-
ga för att fixa det.

Alla kontroller och åtgärder du 
gjort sparas i en historik. Du kan 

också dokumentera åtgärder som 
du gjort på huset innan du började 
använda Min Villa.

Du kan spara offerter, räkningar, 
besiktningar, försäkringshandlingar 
och foton och koppla ihop det med 
utförda kontroller och åtgärder. 

Samla kontaktuppgifter till de 
leverantörer du anlitat och till dina 
favorithantverkare. 

Lycka till! 
Min Villa

Min Villa  
- tar tempen på ditt hus

Texten finns på sidan: 
https://www.villaagarna.se/formaner/tjanster/min-villa/

Amorteringskravet på 
bolån återinförs 31 
augusti 2021

 FASTIGHETSSKATT 
Nej till godtyckliga höjningar  

av nuvarande avgift
 BOLÅN 

Rimliga räntor och justa villkor
 FLYTTSKATTEN 

Skatten som stoppar upp bostadsmarknaden 
(se förklaringsruta)

ENERGI 
Energi till rimliga priser och  

med vettiga villkor
 TRYGGHET OCH SÄKERHET 

Villainbrotten i fokus
 AVFALL 

Hantering av avfall måste bli  
effektivare och  enklare
GATUKOSTNADER 

Våra gator ska vi bekosta med skatten
TOMTRÄTT 

Inför tak för tomträttshöjningar och rimliga 
priser för friköp

AVLOPP 
Dagens krav på småhusägares  

enskilda avlopp är orimliga
ÖKAT SMÅHUSBYGGANDE 

Alla ska kunna kunna uppfylla  
sin småhusdröm

Läs mer på villaagarna.se/debatt

Villaägarnas  
hjärtefrågor

Flyttskatt är Villaägarnas namn på den reavinstskatt 
man gör vid försäljning av sin villa/radhus/kedjehus/
sommarstuga.
Sverige och Portugal är de enda länderna i Europa 
som har livslång reavinstskatt. I Tyskland betalar 
man ingen reavinstskatt om man ägt sitt hus i 10 år.

Finansinspektionen har beslutat att 
återinföra amorteringskravet på 
bolån från och med 31 augusti 2021. 
Under coronapandemin har du kun-
nat ansöka om amorteringsfrihet på 
bolånet, men denna möjlighet upphör 
nu.

Har du pausat amorteringen? 
Det här händer nu:
Du som varit beviljad amorterings-
frihet under coronapandemin måste 
efter den 31 augusti 2021 börja amor-
tera igen.

Amorteringen dras automatiskt 
den 30 september 2021 tillsammans 
med din ränta. Därefter fortsätter 
dessa kostnader dras månadsvis. 

I Villainfo nr 4 2020 skrev vi att f lera 
bostäder ska byggas i Västra Ellagård 

Samråd uppskjutet för ny detaljplan  
i Västra Ellagård

Fakta om vattenförbrukning

l	 Vi använder ungefär 140 liter 
vatten per person och dygn.
l	 En droppande kran kan förbruka 
55 liter vatten per dygn.
l	 Vattnet från en droppande kran 
motsvarar 11 fyllda badkar på en 
månad.
l	 Om en familj på fyra personer 
stänger av kranen när de borstar tän-
derna kan de spara 100 liter vatten 
på en dag.
l	 Det rinner ungefär sex liter vat-
ten per minut ur kranen när den är 
påslagen.
l	 Ett fyllt badkar rymmer ungefär 

och att ny detaljplan ska tas fram 
för kv. Trädgårdsmästaren 1 och 2 
(de röda husen) samt kv. Tråget 14 
(Blomsterlandet). Samråd kring den 
nya detaljplanen planen och förslag 
till bebyggelse skulle ske kvartal 2 
2021. Detta är nu uppskjutet till kvar-
tal 2 2022.

150 liter. En dusch på tre minuter 
drar bara 36 liter. 
l	 En vattenspridare gör av med 
150-350 liter vatten på 20 minuter.
l	 Det går åt ca 50 liter vatten för en 
maskin tvätt.
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Gå med i Grannsamverkan 
och minska risken för inbrott

l	 Prata med dina grannar om hur 
ni kan göra ert kvarter tryggare 
genom att:
l	 Berätta i god tid när ni  är bort-
resta; ha extra koll då, fyll på i sop-
tunnan, töm posten mm
l	 Hälsa på alla som passerar på 
gatan
l	 Visa att ni ser de som åker i bil, 
cyklar, åker moped och MC
l	 Hjälps åt att få det att se ut som 
att någon är hemma hos bortresta 
grannar - skotta (nästa vinter), klipp 
gräset och/eller häcken, promenera 
på deras tomt
l	 Använd timers och anpassa dem 
när det blir ljusare och mörkare om 
du inte har timers eller lampor med 
ljussensor
l	 Prata med dina barn - ser det 
något misstänkt ska de ringa polisen 
på 112, sedan kan de ringa dig som 
förälder
l	 Lås alltid ytterdörren och ha 
fönsterlås på alla fönster som går att 
öppna, lås alla fönster när ni inte är 
hemma - på alla våningar!
l	 Skruva fast fönsterlisterna utom-
hus på fasta fönster i s.k. fönsterpaket 
- de går att lyfta ur på  någon minut!
l	 Ha en mail och mobillista med 
alla grannarna så kan ni höra av er 
om något händer när någon är bort-
rest eller på jobbet
l	 Förvara inte smycken, kontanter 
och andra värdeföremål i sovrummet 
eller badrummet. Göm dem, men 
inte i kylen eller frysen 
l	 Lås fast din stege så att inte tju-
varna tar den och gör inbrott hos 
grannen
l	 Märk mobil, surfplatta, dator, 
smycken, konst (på baksidan, under-
till) med MärkDNA. Om Du är 

Om du inte har Grannsamverkan kan Polisen hjälpa dig och dina gran-
nar att komma igång. Ring eller besök Polisen i Täby Centrum.

medlem i Villaägarna får du rabatt 
på MärkDNA mm
Webadress se nedan
l	 Fotografera alla värdefäremål när 
du märkt dem med MärkDNA
l	 Säkerhetskopiera alla dina foton 
mm till molnet, inte bara foton i 
mobilen
l	 Tänk inte bara inbrott - dina vär-
deföremål kan brinna upp!
l	 Använd inte billiga mobilladdare 
som köps på nätet och ställ mobilen 
luftigt när den laddas
l	 Kontrollera alla brandvarnare 
varje månadsskifte - du har väl mer 
än en per våning?

https://www.villaagarna.se/formaner/sakerhet-och-skyddsutrustning/Medlemserbjudanden/ssf-stoldskyddsforeningen/

Tre olika MärkDNA. Medlemmar i Villaägar-
na har du rabatt på MärkDNA. Logga in på 
www.villaagarna.se för att se dina förmåner.

Vi behöver fler engagerade personer 
till vår styrelse - hör av dig till oss!
För att kunna ha en fortsatt bra dia-
log med politiker och tjänstemän på 
Täby kommun söker vi dig som kan 
bidra på ett konstruktivt sätt. Täby 
Villaägareförening har bl a lämnat 
in yttranden om olika byggprojekt, t 
ex i Slottsparken och i Skarpäng till-

sammans med Näsby fastighetsä-
gareförening, Skarpängsförening-
en och Naturskyddsföreningen. Vi 
bevakar frågor som rör dig som bor 
i småhus i Täby. Hör av dig till oss, 
se sid 8 där det också står hur du 
blir medlem.

l	 Ha minst en brandsläckare och 
brandfilt per våningsplan, och gärna 
släckare och filt i bilen
l	 Elbil? Kontrollera vad som gäller 
vid brand - det bildas giftiga gaser - 
och har rätt utrustning

Grannsamverkanbilen

Grannsamverkansbilen i Täby körs av 
frivilliga förare i första hand vardagar 
dagtid.

Vi kör i hela Täby. Genom våra 
ronderingar skapar vi ökad trygghet 
och propagerar för ökad Grannsam-
verkan, ett koncept som är det kraft-
fullaste verktyget för att förhindra 
bostadsinbrott.

Vi utbildar regelbundet  
nya förare.

Vill du bli GSV-bilförare? Kontak-
ta Janne Lundin, 070-300 65 53,  
jan.lundin.07@gmail.com
l	 Täby Villaägareförening stöttar 
Grannsamverkanbilen. Den finns i 
f ler kommuner och Villaägarna har 
hittat på konceptet
l	 Du är väl medlem i Täby Villa-
ägareförening eller Näsby Fastighets-
ägareförening och stöttar alla våra 
bra aktiviteter? Inte? Se sidan 8.
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Går du i   
säljtankar?

som medlem i villaägarna 
får du 5 000 kr rabatt på 

arvodet när du säljer 
din villa med oss.

08-756 20 15 • taby@skandiamaklarna.se

5000 kr 

rabatt

I utredningen ”Ett moderniserat kon-
sumentskydd” föreslår regeringen att 
ångerrätt inte längre ska gälla för 
reparationstjänster där du kommit 
överens med ett byggföretag om att 
de ska reparera något hemma hos dig.

"Det är ett direkt olämpligt förslag 
som legaliserar verksamheten i dessa 
oseriösa företag."

Omöjligt att ångra onödiga repa-
rationer Villaägarna förstår att det 
normalt sett kan vara lämpligt att 
reparationstjänster inte går att ångra. 
Men förslaget går för långt och gör 
det omöjligt att ångra reparationer, 
där företagens hembesök har kommit 
till på deras – och inte konsumenter-
nas - initiativ. Att företagen helt enkelt 
har ringt upp eller knackat på dör-
ren för att få reparera något som inte 
behöver repareras. En affärsmodell 
som är vanlig inom den grå och svar-
ta byggsektorn i Sverige, bland annat 
inom service av imkanaler, asfaltering 
och takläggning. 

Bedragare riktar in sig på 
äldre 
Den här typen av oseriös verksamhet 
omsätter årligen hundratals miljoner 
kronor i Sverige och ömsar ofta skinn, 

med byte av frontfigurer, firmanamn, 
organisationsnummer med mera, 
men där de verkliga huvudmännen 
förblir desamma. Företagen i fråga 
riktar främst in sig på äldre och per-
soner med intellektuell funktionsned-
sättning, antagligen för att de tycker 
att det är lättare att lura dem.

Tar för mycket betalt och föl-
jer inte regler om arbetsmiljö

När företagen väl har lyckats ta 
sig innanför dörren, gör de allt som 
står i deras makt för att få dig att gå 
med på att snabbt få utfört en dyr och 
nästan alltid obehövlig tjänst som att 
lägga om taket. Även om taket bara 
är några år gammalt. Arbetena bru-
kar påbörjas nästa dag och priserna 
kan vara det dubbla eller tredubbla 
jämfört med en seriös takläggare. Så 
i stället för att betala 180 000 kronor, 
får småhusägaren betala till exempel 
450 000 kronor. 

Företagen bedriver dessutom 
ofta arbetena i strid mot arbetsmil-
jölagst i f tn ingen 
och med utländsk 
arbetskraft, där 
det kan ifrågasät-
tas om skattereg-

lerna följs. De har i ett stort antal 
fall drabbats av sanktionsavgifter för 
underlåtenhet att följa arbetsmiljö-
reglerna.

Oseriös verksamhet måste 
stoppas – inte gynnas

Den här typen av oseriös verk-
samhet ska samhället inte gynna och 
skydda, utan stoppa. Sådana repara-
tionstjänster går att ångra idag. På så 
sätt kan konsumenterna komma ur 
avtalen helskinnade. Men med reger-
ingens förslag, går det inte att ångra 
sig och blir grönt ljus för affärsmo-
dellen att kontakta konsumenter och 
lura på dem överprissatta reparations-
tjänster som inte behövs.

Villaägarna föreslår därför att 
ångerrätten behålls för fullgjorda 
reparationstjänster när företaget har 
ringt upp, knackat på dörren eller på 
annat sätt kontaktat konsumenten. 
Har konsumenten däremot på eget 
initiativ kontaktat en firma som sedan 
reparerat en trasig fläkt eller något 
annat där hemma, godtar Villaägar-
na att detta inte går att ångra.

Här kan du läsa fler remissyttran-
den från Villaägarna 
https://www.villaagarna.se/debatt/opinionsbildning/remissyttranden/

Adress: Fogdevägen 4, Täby. 
Telefon: 08-768 37 61. 
Öppet: Vard 10–19. Proffsbutik 6.30–16.
Lörd 10–17. Sön 11–17. 
www.tabyfarg.se 

Fira Villaägarnas dag!
Visa upp ditt medlemskort så får 
du bra erbjudanden. Gäller endast 
lördagen den 25/9-21.
Obs! Går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. 

Boråstapeter 

25 %
Tarkett ek 3-stav 

319 kr/m2

Alcro färg

30 %
(Ord. netto pris 349:-/m2)

Lagändring gynnar oseriösa byggföretag
Företag som ringer upp eller knackar på dörren för att lura på konsumen-
ter obehövliga reparationer, som omläggning av tak och reparation av 
asfaltsbeläggning, har blivit ett allt större problem. Regeringens förslag om 
att ångerrätt inte ska gälla för reparationstjänster är ett steg i fel riktning, 
menar Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna. 
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Hur får du bort mossan på taket? 

Lägga tak
Risken med mossa är att den suger åt 
sig fukt som gör att pannorna under 
också blir fuktiga. Utsätts pannorna 
för frost kan de skadas.

– Det finns även en risk att fukten 
sprids ner till bärverket som pannorna 
vilar på. Därför är det bra att kolla 
bärläkten där du har mest mossa. 
Är allt trä friskt är det inga problem, 
säger Malte Rungård, byggnadstek-
nisk rådgivare på Villaägarna. 

Högtryckstvätt kan göra 
skada
Det krävs en del förkunskaper innan 
du börjar tvätta bort mossa på taket 
med högtryckstvätt. Du ska bland 
annat kunna ändra trycket på mun-
stycket och undvika att vatten trycks 
in i underliggande konstruktion.

– Rikta alltså inte munstycket upp 
under takpannorna eller på annat 
ställe där vattnet kan orsaka skada. 
Det kan gå från dur till moll om det 
blir tokigt, säger Malte Rungård.

Ett annat problem med hög-
tryckstvätt är att taksäkerheten kan 
äventyras.

– Det kan bli väldigt halt när du 
spolar vatten på mossa eller lav. Men 

det beror också på vilken typ av tak-
panna du har, vissa takpannor blir 
mer hala än andra, säger Malte Run-
gård.

Han berättar att det finns borstar 
med teleskopskaft som gör att du kan 
stå på en ställning eller stege vid en 
takfot och spola bort mossa. Vissa 
fabrikat av högtryckstvättar har också 
särskilda förlängningsverktyg.

UV-strålar påverkar  
pannorna
Solens UV-strålar bryter ner cemen-
ten i pannorna och sanden vittrar från 
ytan. Ytan blir då grövre och sanden 
hamnar i hängrännorna. Eftersom 
ytan blir grövre fastnar växtlighet 
lättare och lav och mossa växer fast. 
Betong- och eternittak är de taktyper 
som vanligtvis drabbas. 

– Lertegel får sällan mer påväxt 
än lav. Andra faktorer som påver-
kar mossans spridning är omgivning-
ens mikromiljö, i form av exempelvis 
stora träd som skuggar och närhet till 
högre fuktig skuggig miljö som mos-
san trivs att växa i. Personligen har 
jag hellre kvar träd där fåglarna trivs 
och tar istället bort mossa med några 
års mellanrum samt beskär träden för 
att öka solinstrålningen, säger Malte 
Rungård. 

Tre sätt att bli av med mos-
san på taket 
Det finns några alternativ för att få 
bort påväxten. Metoderna är tillämp-
liga på alla tak med pannor eller plat-
tor (lera, betong och asbest):

– Mekaniskt, det vill säga skrapa 
med en skrapa eller kraftig borste. 
Det tar bort mossan men dödar inte 
påväxten. För att få bort påväxten, 
komplettera med nedanstående för-
slag: 

Duscha ett växtdödande medel 
med lågtrycksspruta över taket och 
låt sedan vädret sköta resten. Det kan 
ta flera år innan allt har försvunnit. 
Behandlingen görs sedan med några 
års mellanrum för att inte mer mossa 
ska börja växa på taket.

Högtryckstvätta bort all påväxt 
och behandla därefter.

Mossa eller lav på taket är vanligt, 
men det kan finnas anledning att 
göra något åt det. I värsta fall kan 
takpannorna bli så fuktiga att de 
skadas eller så kan underliggande 
konstruktion bli skadad. Villaä-
garnas byggnadstekniska rådgi-
vare berättar hur du blir av med 
växtligheten.
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Installationer relaterade till golvbrunn 
är det vanligaste felet i badrum. 

När du köper material till ditt bad-
rum kontrollera att de uppfyller de 
svenska kraven, tex en blandare ska 
vara blyfri.

Badrumsrenoveringar är en av 
de absolut vanligaste branschtvis-
terna, både i Allmänna reklama-
tionsnämnden(ARN) och i tingsrät-
ten.

Kom ihåg att beställa en besikt-
ning efter slutfört arbete. Besiktnings-
mannen ska vara certifierad och kun-
nig på våtrum och VVS.
Källa: Råd & Rön 7/2021

Renovering av badrum 
– att tänka på
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Mopedbilar

– Den som kör en mopedbil släpper ut 
lika mycket partiklar som 164 person-
bilar tillåts göra, säger Heléne Lilja, 
chef kommunikation och samhälle på 
Riksförbundet M Sverige.

Hon vill uppmana både ungdo-

Många omedvetna om mopedbi-
lens höga utsläpp

Fler kör moped – 
antalet skador har 
ökat med 91 procent 
(31/5 2021 IF)

Att köra moped är ett alternativ 
till att ta bilen, cykeln eller att 
åka kollektivt. Det är en frihet 
för många ungdomar att ta sig dit 
man vill på ett smidigt sätt. Det är 
dock inte riskfritt.

Varje år sker omkring 2000 skador 
bland mopedister. Enligt polisrappor-
terade olyckor har cirka fem moped-
ister (5,2) dött per år om man tar ett 
snitt över de senaste fem åren (2016-
2020). Sett till de senaste 10 åren är 
snittet 6,1 dödsfall.

Antalet anmälningar om skador på 
mopeder som rapporteras till försäk-
ringsbolaget If har ökat med nästan 
91 procent mellan 2018 och 2020. Det 
beror främst på att antalet försäkrade 
mopeder har ökat kraftigt. Vid årsskif-
tet 2019/2020 fanns det 103 071 EU-
mopeder i trafik. Bland EU-mopeder-
na finns även mopedbilarna, som mer 
än tredubblats i antal på 10 år.

För att få köra en EU-Moped (klass 
1) så behöver du ett AM-körkort sedan 
1 oktober 2009. Utbildningen består av 
både teori och praktiska delar. Moped-
utbildningen ska ske hos en behörig 
utbildare och den ska vara minst tolv 
timmar lång. Den består även av minst 
fyra timmars praktisk träning.

Från SVT lokalnyheter:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/olyckor-med-mopedbilar-har-okat-med-256-procent-pa-fem-ar

mar och föräldrar att tänka efter en 
extra gång innan de tar beslut om att 
köpa en mopedbil. Mopedbilens die-
selmotor saknar helt avgasrening och 
alltså har oerhört höga utsläpp.

Källa: 
https://via.tt.se/pressmeddelande/f ler-kor-moped-antalet-skador-har-okat-med-91-procent?publisherId=391729&releaseId=3300377

Antalet olyckor med mopedbilar har ökat med över 250 procent på bara 
fem år. Nu har oroliga föräldrar ordnat en halkutbildning för sina barn.
– Det här är ungdomar som kör bilar som de egentligen inte har någon 
utbildning för, säger Hans Löfgren, vd på Stockholms säkerhetscenter.

Dramatisk ökning av olyckor 
med mopedbilar 

Mopedbilen syns allt oftare på våra 
vägar, särskilt i Stockholm. Idag finns 
9 458 mopedbilar i Sverige varav 
1 978 är registrerade i Stockholms län. 
Nu visar statistik som SVT undersökt 
att olyckorna med mopedbilar ökat 
kraftigt de senaste fem åren.

År 2015 inträffade totalt 37 olyck-
or med mopedbilar i landet och 2019 
hade den siffran ökat till 132 olyckor.

Utbildningskraven har dock inte 
skärpts i takt med att marknaden 
utvecklats. Kravet för att köra en 
mopedbil är fortfarande samma som 
för en vanlig EU-moped med två hjul.

Det slarvas mycket med bälten och 
annat, för ungdomarna har inte fått 
den riskförståelse som en riktig utbild-

ning ger, säger Hans Löfgren.

Föräldrars oro skapar ny 
utbildning
Mopedbilarnas bromsar måste endast 
uppfylla de krav som ställs på en van-
lig EU-moped. Euro NCAP:s krock-
tester visar också att krockskyddet på 
mopedbilar är dåligt och att utveck-
lingen kring säkerheten för fordonen 
stagnerat.

Flera oroliga föräldrar har nu tagit 
saken i egna händer och ser till att 
deras barn får vidareutbildning. På 
halkbanan i Gillinge har intresset bli-
vit så stort att mopedbilsutbildningen 
antaligen kommer att bli del i det 
ordinarie kursutbudet.

Så har olyckorna med mopedbilar ökat i landet
År Antal olyckor Nyregistrerade mopedbilar

2015 3 830
2016 56 1411
2017 81 2190
2018 91 2480
2019 132 2544

Uppdaterad och publicerad 15 januari 2020

Livsfarliga spa-bad

Är du på väg att köpa ett spa-bad? Var 
då noga med vem du handlar av. Oroa-
de elektriker har larmat Elsäkerhetsver-
ket om bad som inte uppfyller svenska 
säkerhetskrav. Det kan handla om allt 
från instruktioner som inte finns på 
svenska till avsaknad av CE-märkning, 
vanliga tecken på bristfälliga produkter.

– Kvalitet och säkerhet kostar, men 
när det kommer till vatten och el finns 
det inte utrymme för brister då det 
handlar om människors liv, säger Karin 
Dröschmaeister vid Elsäkerhetsverket i 
ett pressmeddelande.

Värsta miljöbovarna?
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Har du bra idéer?
Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du 
kommer med idéer och förslag som vi kan 
ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre 
att bo i.

Du är välkommen med din insats, även 
som extraresurs vid enstaka tillfällen.

Kontakta oss gärna på vår mejladress: 
tabyvillaagarforening@gmail.com

Täbykretsen av  
Villaägarnas Riksför-
bund består av:
Täby Villaägareförening
Näsby Fastighetsägareförening

Medlemsservice
Villaägarnas Riksförbund
Box 7118, 192 07 Sollentuna 
Besöksadress: Villaägarnas Hus 
Rotebergsvägen 2, Sollentuna 
tel 010-750 01 00 
www.villaagarna.se

ABC-regionen
Box 7120, 192 07 Sollentuna 
Besöksadress: Rotebergsvägen 3, 
Sollentuna. 
tel 010-750 01 00 
info@villaagarna.se

Bli medlem i  
Täby Villaägareförening
Medlemsavgift 395 kr år 1,  
sedan 470:-. 
Ange kod 1161 för Täby Villa-
ägareförening och 1160 för 
Näsby Fastighetsägare- 
förening
Villaägarnas Riksförbund:  
PG 433 41 65-0

Utgivare 
Täbykretsen av Villaägarna 
c/o Karlsson, Tenorvägen 36 
187 33 Täby 
tabyvillaagarforening@gmail.com
Ansvarig utgivare
Bernt Karlsson, 08-768 20 64

Utgivningsbevis nr 30449

Redaktion för detta nummer
Styrelsen utgör redaktionen

Grafisk produktion
Anders Kjellberg & Co AB, 
anders.kjellberg1948@gmail.com 
0705-77 22 15

Tryck
Tryckeri: Stockholms Lito Grafiska 
Upplaga: 16 000 ex

Annonser
Maila 
tabyvillaagarforening@gmail.com

Distribution
På hemsidan, samt i din brevlåda med 
hjälp av Täby FC.  
Vi välkomnar att VillaInfo sprids 
vidare. Samma gäller enskil da,  
oavkortade artiklar - förutsatt att  
källan anges.

Företag med rabatter  
och erbjudanden:
Gå in på www.villashopen.se för att se 
Villaägarnas Riksförbunds alla rabatter 
och erbjudanden för Dig som är medlem. 
Visa medlemskort vid köp.

Allglas 08-758 71 70

Autoexperten 08-544 73 770

Bra Energi - IVT 08-420 20 350

Bygma 08-544 96 000

Ditec 08-756 54 20

Däckhandlarna 08-758 10 10

Elon Danderyd 08-544 99 330

Ensta Lås 08-758 84 56

Eminenta 0771-322 322

Flügger Färg 08-622 17 90

Green Garden Home 08-410 20 806

Garageportexperten 08-10 13 15

Optimera 08-510 20 000

Happy Homes 08-544 44 690

Hemtex 08-768 17 97

Höganäs Kakelcentrum 077-447 37 50

HusmanHagberg 08-768 31 00

icon-architecture 0703-148236

Interflora Fresh 08-510 110 70

Jan Jägholm  08-732 50 00

Kajkal 070-732 04 40

Kvicktvätt 08-758 14 94

Larm och säkerhet villashopen.se/ 
 Kategorier/sakerhet/

Mäklarringen i Täby 08-587 609 15

Moogio 08-758 12 34

Ramirent 08-630 85 40

Skandiamäklarna 08-756 20 15

Svensk  
Fastighetsförmedling 08-638 05 00

Täby Bad & Värme 08-630 07 00

Täby Bil- & Båtradio AB 08-768 00 75

Täby Färg & Tapet 08-768 37 61

Täby Lås 08-758 36 00

Täby Nyans AB 08-510 517 20

VUAB 08-630 30 00

YRC Rental Täby 08-643 99 00

Rabatter och förmåner gäller ej spe-
cialerbjudanden, reapriser, nettopris-
satta varor mm. Reservation för för-
ändringar i villkoren.

VillaInfo ges ut av 
Täbykretsen inom 
Villaägarnas Riksförbund 
och distribueras till samtliga vil-
lor i Täby med fyra nummer per 
år.  Utdelningen sker  huvudsak-
ligen med hjälp av idrottsfören-
ingar och skolor. Varje nummer 
är dessutom tillgängligt på digital 
väg genom föreningens hemsida  
villaagarna.se/taby. Till tidning-
ens uppgifter hör att informera om 
föreningens verksamheter och om 
sådana viktiga frågor inom och 
utom kommunen som berör vil-
laägarna i Täby. Vidare ingår i 
tidningens uppgifter att lyfta fram 
vad Täby Villaägareförening gör för 
sina medlemmar. Tidningen ges ut 
i mars, maj, augusti och november.

Tips,  
felanmälan via nätet!

Täby kommun har gjort 
det enklare för dig att få 
service - gör dina ärenden 
dygnet runt!
På www.taby.se rulla ner en bit 
och under "Självservice >" väljer 
du "Felanmälan". Du kan även 
ladda ner en app till din mobil.

Genom den här e-tjänsten kan 
du uppmärksamma Täby kom-
mun på eventuella brister eller fel 
som finns i exempelvis gaturum, 
parker eller kommunalt ägda fast-
igheter.


