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Lördagen den 2 september firar vi Villaägarnas Dag på, Alcro, Täby Färg & 
Tapet, Fogdevägen 4 i Täby. Vi ger information om hur du kan få tips om att 
lyckas vid renoveringen, hur du får tillgång till kostnadsfri rådgivning om ditt 
husägande, hur du kan handla byggvaror, larm, trädgårdsprodukter och inred-
ning med rabatt – och hur vi tillsammans kan påverka politiker och beslutsfat-
tare om frågor som rör ditt boende. Se t ex artiklar om kommunikationer och 
planförslag i detta nummer av VillaInfo.

Vi berättar också hur Villaägarna i Täby bevakar kommunen i för oss villaä-
gare viktiga frågor. Se även inbjudan till vårt Debattkväll här intill.

Välkomna mellan 10.00 och 16.00!
Ta med medlemskortet för att ta del av några riktigt bra erbjudanden! Se 

annons på sidan 5.
Bli medlem redan idag – se sista sidan. De flesta villaägare har igen medlems-

avgiften flera gånger om under ett år.

Villaägarnas Dag
Lördagen den 2 september

’Det finns inga kända kapacitetsproblem för fordonstrafiken 
i området’ säger den trafikutredning som presenteras av 
kommunen i samrådsunderlaget.

Vi har dock varit ute i verkligheten kl 
8.00 en vardagmorgon, se bilder.

Stopp i trafiken på Rösjövägen, 
inga cyklister. Samma sak Täbyvägen 
och Enebyberg. Vi körde ej Enhags-
slingan mot motorvägen eftersom det 
var stopp där. Totalt 2 st cyklister från 
Skarpäng till Mörby syntes i början 

av juni månad, det regnade dock lite. 
Tid Skarpäng – Sthlm C 1 timme 

20 minuter med bil. Tiden med buss 
Skarpäng-Mörby tar något längre än 
med bil pga många hållplatsstopp. 
Vägen går ej att bredda pga cykelvä-
gar.

Trafiken på Rösjvägen Trafiken på Täbyvägen Trafiken på Täbyvägen 
genom Enebyberg

Kom till debattkvällen 
7/11 om kommunika-
tioner i Täby!
Villaägarna har som tidigare bju-
dit in alla politiska partier i kom-
munalfullmäktige.

Vad har de för visioner och 
mål, så här 1 år innan nästa val?

Debattkvällen hålls i Bibliote-
ket, Hörsalen och börjar kl 19:00

Håll utkik på hemsidan, och 
registrera din mailadress hos  
www.villaagarna.se om du är med-
lem eller blir medlem, så mailar vi 
en påminnelse.

Synpunkter på planförslag 
för Skarpängs centrum



Hej alla villaä-
gare!

Vädret har 
verkligen varit 
omväxlande i 
sommar, inte ens 
m e t r o l o g e r n a 
hade koll.

Vi startar hös-
ten med att fira Villaägarnas dag på, 
Alcro, Täby Färg & Tapet, Fogdevä-
gen 4 i Täby (vid Mio Möbler) den 2 
september.

Det följer vi upp med en debatt-
kväll om trafik- och kommunikations-
lösningar i Täby och nordostsektorn  
den 7 november där Täby Villaäga-
reförening inbjuder samtliga partier i 
kommunfullmäktige 19.00. Täby Bib-
liotek, hörsalen.

E18 håller på att byggas om igen 
vid Roslags Näsby och det kommer att 
påverka samtliga trafikanter som ska 
passera där med köer och trafikom-
läggningar fram till slutet 2018.

Kom och lyssna till vad partierna 
har för visioner och mål. Läs också 
andra artiklar i detta nummer av Vil-
laInfo.

Villainbrotten ökar tyvärr, ta 
hjälp av låssmed att förbättr dina dör-
rar och fönster samt skaffa larm och 
förstärk grannsamverkan. Läs mer 
om det i tidningen.

Vi stödjer Grannsamverkan och 
grannsamverkansbilen. Det ser vi som 
en viktig del av vårt arbete att försöka 
hindra inbrott i våra hem.

Du som inte redan är medlem års-
avgiften för nya medlemmar är endast 
395kr för ditt första år. Det har aldrig 
varit mera lönsamt att vara med i Vil-
laägarna, se även alla förmåner på  
www.villaagarna.se.

 LEDAREN TRAFIKEN I TÄBY

Ordföranden har ordet
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Bernt Karlsson.
Ordförande
bernt.s.karlsson@telia.com

Fortsättning från sid 1
l	 Stopp i trafiken redan idag på 
morgon och kväll.

l	 Hur ska det bli när också 
Gripsvall, Bodals, Bromsen samt 
Östra Eneby Torg blir bebyggda med 
nya bostäder. Ett totalt grepp om tra-
fiksituationen för buss, bil och cykel 
måste tas.

l	 P-platser för infartsparkering sak-
nas. Idag ’lånas’ privata platser.

l	 Endast en lekyta är planerad

l	 Dagvattendammarna hur ska de 
utformas för att bli barnsäkra.

Vid Roslags Näsby station har nu vänthallen på den västra 
sidan monterats.

Första vänthallen på 
plats i Roslags Näsby

hallarna kommer resenärerna kunna 
nå plattformarna både via hissar, rull-
trappor och vanliga trappor.

Ombyggnaden innebär att Ros-
lags Näsby nu får en ny fräsch och 
modern station med stora förbätt-
ringar när det gäller såväl kapacitet 
som tillgänglighet, säkerhet och bul-
lerskydd.

Det krävdes en mobilkran på 500 
ton för att lyfta upp den cirka 50 ton 
tunga modulen, tillverkad av svenskt 
stål, som nu vilar på de nybygg-
da betongfundamenten. Snart kom-
mer även vänthallen på den östra 
sidan att lyftas på plats.

Från respektive sida av järnvägen 
leder hissar och trappor upp till den 
nya gångbron över spåren. Från vänt-
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Enligt artikel i SvD den 22 juli 2017 
finns det i Stockholms län ett ’jätteut-
bud av nyproduktion till salu’.

I juni var utbudet 6 528 nya lägen-
heter, vanligen under produktion, 

Med anledning av all den nybyggnation som planeras i Täby:
medan det begagnade utbudet stan-
nade på 5 161 st.

I höst är det upp till bevis att kundernas 
antal och köpkraft trots allt matchar den 
stora produktionen i landets dyraste län.

En ros är 
vacker men har 
också törnen.
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Fortsättning  från sid 1

Här avser bla Lidl och Pizza Hut 
att uppföra nya lokaler, även en ny 
tennishall är planerad närmast E18. 
Planförslagets bostadsdel innebär 
radhus samt halvöppen kvartersbe-
byggelse om 2-6 våningar och omslut-
na gröna gårdar. Hagmarken i östra 
delen ska bevaras och här planeras 
för att anlägga tex en naturlekplats. 
Planen har bedömts medföra bety-
dande miljöpåverkan och därför 
har en MKB upprättats (Miljökon-
sekvensbeskrivning). Av Samrådsre-
dogörelsen framgår att MKB:n bla 
måste kompletteras avseende natur-
värden, risk farligt gods, buller samt 
en reviderad dagvattenutredning. 
Dagvattenlösningen ska innehålla 
fördröjning samt rening så att utsläp-
pen till Stora Värtan (Östersjön) inte 
innebär att miljökvalitetsnormen inte 
kan uppnås. Läs mer på:  

Planförslag Viggbyholm,
74:2 norr om Viggbyholms trafikplats
Aktuellt planförslag omfattar ca 230 lägenheter samt lokaler för handel och idrott som  
placeras närmast E18 och ska fungera som en störningsbarriär för trafikbullret.

www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/Pagaende-detaljplaner/

Tankar runt Trafiksituationen i Täby
Saxat från Täby Kommuns hemsida:

”Täby växer med fler invånare och 
vi får fler arbetstillfällen vilket inne-
bär att trafiken också ökar. I framtiden 
måste trafiksystemet användas smar-
tare och mer effektivt än idag och de 
trafikslag som kan transportera många 
människor på liten yta måste ges mer 
plats. Det är bra för både miljön, häl-
san och ekonomin. Cykelbanorna i 
Täby byggs ut för att fler ska kunna 
välja cykel. Vi strävar mot ett mer 
långsiktigt hållbart trafiksystem.”

Vad man underförstått kan läsa ut 
i denna text är att står det att man inte 
satsar på trafikleder för bilar.

Bilfabrikerna i världen jobbar 
stenhårt med miljöeffektiva fordon, 
var skall dessa få plats?

I bostadsområdena tillåter man 
att färre bilparkeringar planeras. Hur 
tänker man här? Ska man bara få ha 
en bil i vartannat hushåll? Och nästan 

inga besöksparkeringar planeras.
När Roslagsbanan stängde för 

ombyggnad så fick min fru, 70 år, tips 
på vilka cykelvägar hon kunde använ-
da i stället!

Spårbunden trafik är dyr att bygga 
och kan inte byggas överallt. Roslags-
banan förbättras och byggs ut vilket 
är jättebra för dem som bor nära. 
Men även matartrafiken till Roslags-
banan måste förbättras samt infarts-
parkeringar byggas.

Hur ska föräldrar hinna med att 
skjutsa sina barn till dagis, skolor, 
fotbolls- och idrottsträningar etc? Ja, 
cykel går ju bra om man har nära 
samt om man är ung och vältränad. 
Det fordras också att man har till-
gång till dusch och omklädningsrum 
på jobbet samt gillar att cykla även 
när termometern visar minusgrader.
Tillgång till en säker förvaring av cykeln 
är också en oerhört viktig fråga att lösa 

om samhället vill få oss att cykla. Vad 
gör du t.ex. när du kommer till stationen 
och ska hämta två barn på dagis och kan 
konstatera att cykeln är borta?

Vi som bor i villaområdena har 
i de flesta fall bil, vilket nästan är 
ett villkor för att komma till jobbet, 
dagis, skola och affärer som exempel-
vis i Arninge och Täby Centrum. När 
man handlar blir det så att man bär 
på paket och påsar som skall hanteras. 
Absolut enklast är att ta bilen, speci-
ellt när det är mörkt och utomhustem-
peraturen sjunker.

Nej, vi måste också satsa på biltra-
fiken liksom alla de andra trafikslagen 
för en totallösning av kommunikatio-
nerna.

Därför har vi inbjudit alla par-
tier i Täby kommunfullmäktige till en 
debattkväll den 7/11 kl. 19.00 i Hör-
salen Bibliotekshuset.

Bernt Karlsson
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  GRANNSAMVERKAN VISSTE DU ATT…

Välkommen på villavandring!
Nu kan du gå på upptäckts-
färd i villan och se exempel 
på vilka typiska skador som 
kan drabba en villaägare. 

Har du gjort allt för stoppa tjuven att ta sig in i ditt hem?
Är du och dina grannar tillräckligt uppmärksamma?
Det är fortfarande många som inte 
monterat fönsterlås på samtliga öpp-
ningsbara fönster och som inte monte-
rat fast fönsterkassetterna på de föns-
ter som inte går att öppna.

Har du inte gjort de här två åtgär-
derna bjuder du in tjuven, det är bara 
en tidsfråga innan du för ovälkommet 
besök. 85% av inbrotten är fönster-
relaterade.

Om du har tummen mitt i handen 
eller inte har tid eller ork  - anlita en 
låssmed. Som medlem i Villaägarna 
har du rabatt hos de som finns i listan 
på sista sidan i VillaInfo.

Passa på att ordna ett brytskydd 
till altandörren och köp Märk-DNA, 

hos låssmeden, Stöldskyddsförening 
eller hos Villaägarna. Medlemmar 
i Villaägarna har rabatt hos ett par 
av företagen. Stöldskyddsföreningen 
har en film som visar hur Märk-DNA 
fungerar.

 Samla grannarna och gå med i 
Grannsamverkan - kontakta Polisen 
så kommer de till ditt område och 
informerar.

BRÅ har gjort en undersökning 
som visar att Grannsamverkan är den 
åtgärd som minskar risken för inbrott 
mest.

Genom Grannsamverkan utbildas 
du i att vara uppmärksam, att rappor-
tera sådant som verkar misstänkt, att 
hjälpas åt att hålla kolla på grannar-
nas hus när de inte är hemma, samt 
att verkligen sätta in fönsterlås och 
skruva fast fönsterkassetterna.

Tjuvarna försvinner om de blir 
iakttagna eller tilltalade - så hälsa 
gärna på alla som passar i ditt områ-
de.

Du kan också hjälpa till genom 
att köra Grannsamverkanbilen som 
patrullerar i Täby. Den körs av enga-
gerade Täbybor, och man är alltid 
två i bilen. 

Syftet med Grannsamverkanbi-
len är att UPPMÄRKSAMMA när 
något avvikande händer, AGERA 
mot bakgrund av vad man observe-
rat och LARMA polisen så att de kan 
ingripa.

Täby Enskilda Gymnasium bjuder 
på lunch under skolterminerna för de 
som kör dagspass.

Anmäl dig till Jan Lundin:   
jan.lundin.07@bredband.net, med 
namn, e-postadress och telefonnum-
mer.

UPPMÄRKSAMMA - AGERA 
- LARMA
kan du tillämpa i ditt område.

Hur gör du om du hör ett ljud som 
att glas krossas hos grannen?

Hur gör du om du ser att någon 
är inne på grannens tomt när de inte 
är hemma?

 Läs gärna mer i förra numret 
av VillaInfo, för du har väl spa-
rat det numret? Om inte så hittar 
du det och flera andra nummer på  
https://taby-villaagare.blogspot.se/

 Fönsterlås kan monteras uppe och 
nertill på fönster. Prata med en lås-
smed.

Vandringen innehåller fakta och 
goda, förebyggande råd. Som en 
bonus, kommer du att få rapporten 
”Jag och min villa” med personliga 
tips och inspiration om hur du kan få 
ett tryggare och bättre villaliv.

Besök www.villavandringen.se 
som är utvecklad tillsammans med 
Villaägarnas FörsäkringsService.

Inbrotten ökar markant i Täby
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  GRANNSAMVERKAN VISSTE DU ATT…

Telefon: 08-756 20 15, www.skandiamaklarna.se/taby

Ta del av din medlemsförmån, 
kontakta SkandiaMäklarna 
Täby 08-756 20 15.

Går du i säljtankar?

Visste Du att…
Sveriges vanligaste fulspolning 
är snus. Varje dag spolar svensk-
arna ner ca 4 miljoner snuspril-
lor eller påssnus. Det blir drygt  
1 100 ton snus per år vilket mot-
svarar 100 normalstora lastbilslass. 

Avloppsreningsverken är inte byggda 
för att ta hand om farliga ämnen 
som till exempel kadmium från snus 
som då hamnar i naturen i stället.  
www.svensktvatten.se

Naturskyddsföreningen har 
följande tips:
En tumregel för att äta säsongsanpas-
sat är att i första hand välja färska 
frukt och grönsaker från Sverige, i 
andra hand Nordeuropa och i tredje 
hand från Sydeuropa. Grövre grönsa-
ker är alltid i säsong, eftersom svenska 
rotfrukter går att få tag på året runt.

Under vintern är det bra att välja 
grövre grönsaker som vitkål, rödkål 
och morot istället för att slentrian-
mässigt välja sallad, tomat och gurka. 
1 kilo morötter orsakar bara en 

femtedel så mycket växthusgaser som 
1 kilo tomater.

Därför är det bara att byta en tomat 
mot en morot ibland.

Rotfrukter, svensk säsong hela året: 
Morot Kålrot Palsternacka Rotselleri 
Rödbeta Potatis

Grövre grönsaker svensk säsong: 
Blomkål ( juni-nov) Broccoli ( juni-okt) 
Gul lök ( jun-apr) Purjolök (maj-dec) 
Zucchini ( juli-okt) Vitkål ( juni-mars)

Salladsgrönsaker svensk säsong: 
Tomat (mars-okt*)  Gurka (april-okt*) 
Isbergssallad ( juni-okt) Ruccola ( juni-
sept) Salladskål ( juni-nov*)

* Odlad i växthus

… detta är en återkommande 
spalt i VillaInfo dit Du som läsare/
medlem är välkommen att lämna 
egnahemsanknutna tips? Skriv – 
kort! – till: 
Styrelsen@taby-villaagare.se 
om det Du vill att vi ska ta in här. 
(När införanden sker anges i regel 
ej namn.) Nätlänkar som visas 
här – och på andra sidor – är 
aktiva/klickbara om Du går in på 
nätet och läser VillaInfo där. Se 
vidare sidan 8, spalt 1, upptill.

Att göra-lista för 
trädgården:  
september- 
oktober
Plantera härliga lökväxter nu! Se 
fram mot vårens tulpaner, narcis-
ser m.m.
Planera för julen, kolla med din 
lokala blomsterhandel när amaryl-
lis- och hyacintlökarna måste börja 
drivas upp!
Skörda och spara från ditt grönsaks-
land. Varför inte göra sylt, chutney 
eller någon inläggning?
Rengör och smörj din gräs klippare 
och vinterförvara den torrt och 
frostfritt.
Rengör, olja in och ställ undan träd-
gårdsmöblerna.
Inspektera taket inför vintern, ta 
bort mossa med en takskrapa och 
laga skador.
Rensa rent husets hängrännor och 
stuprör med WC-borsten.
Töm vattenslangar och stäng av 
ev trädgårdsvatten innan frosten 
kommer.
Plantera frosttåliga växter som t ex 
ljung, penséer och kärleksört i kru-
kor som du kan ta in om det blir snö.
Ta vara på nypon, kvistar och annat 
vackert och dekorera inomhus.
Beskär plommon- och körsbärsträd
Läs mer på www.villaagarna.se

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

Fira Villaägarnas dag!
Hos oss får alla medlemmar
kanonpriser lördagen 2/9! 

Obs! Går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. 

20 %
tapeter, Tarkett trägolv

25 %
Alcro färg
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 HUSESYN BRANDSKYDD

Liten skada kan snabbt bli 
stor. Så skyddar du ditt hus
Här är ett antal kontrollpunkter från Byggnadsvårdsfören-
ingen som man kan gå igenom för att undvika obehagliga 
överraskningar.

Kontrollera skorsten och tak. Klättra 
upp på taket och besiktiga skorstenen. 
Sprickor i murverk och plåtbeslag 
som inte sluter tätt upptäcker man 
bara på nära håll. Alternativt kan 
man använda en vanlig fältkikare om 
man inte vill klättra på rangliga stegar 
och branta tak. Fotografera gärna så 
att du kan jämföra mellan inspektio-
nerna om sprickor blir större eller om 
fogbruket vittrar. I hus där man inte 

eldar regelbundet med olja eller ved 
kan vatten och snö i kombination med 
frost orsaka sprickor i skorstensmuren. 
Saknas permanent regnskydd i form 
av en skorstenshuv och sommarhuset 
ska stängas för vintern bör man täcka 
skorstenen med en stadig skiva, gärna 
nedtyngd av en sten. Lägg reglar 
eller klossar under för att tillgodose 
luftning. Hönsnät hindrar fåglar att 
sätta bo i rökgångar och ventilations-
kanaler.

Inspektera att alla plåtbeslag är 
hela och sitter fast, snö och is kan 
rubba dem ur sitt läge. Kontrolle-
ra alla plåtbeslag på skorstenskrön, 

runt skorstensgenomföringen och 
andra öppningar i taket, längs nock 
och vindskivor samt i möten mellan 
takfall. Byt skadade takpannor och 
inspektera samtidigt undertaket. Om 
takpappen känns porös är det sanno-

likt dags att byta. Rensa hängrännor 
och lövsilar vår och höst, och oftare 
vid behov om det till exempel finns 
höga träd runt huset. Gå ut och titta 
när det regnar så ser du om avrin-
ningen på taket fungerar och om vatt-
net rinner bort från huset. Gå upp 
på vinden och inspektera yttertaket 
inifrån, kontrollera eventuella läckor, 
fuktskador och mögelfläckar. 

För att konstatera om fuktskadan 
är aktiv eller gammal kan man rita in 
konturen med blyertspenna och upp-
repa inspektionen vid ett senare till-
fälle och se om den har ändrats. Even-
tuella fläckar kan också vara mögel. 

Var uppmärksam på lukt, även 
om vissa mögelsorter är luktfria. Om 
huset används på vintern är en vanlig 
orsak till mögelpåväxt att varm och 
fuktig inomhusluft läcker upp på vin-
den och kondenserar mot yttertaket. 

Andra orsaker kan vara uttjänt under-
lagspapp eller för låg luftomsättning, 
främst på modernare hus där takkon-
struktionen som helhet är tätare. 

Om vinden är inredd med isolering 
längs takfallen kan yttertakets insi-

da inte inspekte-
ras. Man får då 
lägga mer krut 
på den utvän-
diga inspektio-
nen. Här får 
inga läckor upp-
stå! Den minska-
de vindsvolymen 
kan inte längre 
jämna ut skill-
nader i fuktig-
het och tempe-
ratur på samma 
sätt och påfrest-
ningen vid isole-
ringen mot ytter-
taket blir därför 

större, till exempel mellan takfall i 
söder- respektive norrläge. Lyft därför 
på flera takpannor fördelat över hela 
takytan – på båda sidorna.Sprickor i skorstenen upptäcks bara 

på nära håll.

WC-borsten passar perfekt när du ska rensa hängrännan.

FO
TO

: H
U

G
O

 K
JE

LL
M

A
N

Om Byggnadsvårds- 
föreningen
Sveriges nätverk för byggnads-
vård är en oberoende, ideell för-
ening som jobbar för skydda, 
vårda och bevara byggnader 
och bebyggelsemiljöer från alla 
tider. Det gör vi genom att skapa 
opinion, sprida och förmed-
la kunskap om byggnadsvård, 
beprövad byggnadsteknik och 
hållbart byggande. Läs mer på  
www.byggnadsvard.se.

FO
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 HUSESYN BRANDSKYDD

Brandskydda ditt hem!

En brand växer fort
Se till att ha fungerande brandvar-
nare i din bostad. Brandvar-
nare larmar snabbt så att 
du kan släcka eller ta dig 
ut. Omedelbart agerande 
kan vara skillnaden mel-
lan liv och död. Brand-
varnare kan ge dig den 
extra minut du behöver 
för att rädda livet, varna 
andra och börja släcka 
branden.
Vanligaste brandsorsaker-
na i ”Villa/radhus” år 2016 
inom Storstockholms brand-
försvar.

Tekniska fel i kompressorer, 
el-kontakter/dimmers, tvätt/
diskmaskiner, torktumlare, 
laddare eller spotlights infällda 
i tak.

Brandvarnare
• Ha minst en brandvarnare 
per 60 kvm/våningsplan
• Placera brandvarnare i eller 
intill sovrum så du hör larmet 
när du sover
•  Placera brandvarnare nära 
köket, där det är vanligt att 
bränder börjar
•  Fäst brandvarnaren i taket 
- inte på en vägg eller på en 
hylla
• Brandvarnarna ska vara 
CE-märkta och märkta med 
SS-EN14604
Testa brandvarnarna minst en 
gång per kvartal och när du 
har varit bortrest
Gör rent brandvarnarna med 
dammsugare en gång om 
året

Pulversläckare
• Ha en pulversläckare på 
varje våningsplan med minst 
6 kg pulver
• Tryckmätaren ska stå på 
grönt
• Slangen ska vara hel
• Plomberingen ska vara kvar
• Godkänd europeisk stan-
dard för pulversläckare är  
SS EN 3

Brandfilt
• Ha en brandfilt i ditt hem
• Placera brandfilten nära  
 köket, där det är vanligt att 
 bränder börjar
• Ha en brandfilt på varje 
 våningsplan
• Brandfilten bör vara  
 120 x 180 cm

Det andra var 
handhavande 

vid eldning 
i olika spisar 

och kaminer och 
hur man hanterat 
askan efteråt.

Som villaägare är det du själv som ansvarar för brandsä-
kerheten i din bostad. Med rätt utrustning hemma kan du 
snabbt förhindra en katastrof och rädda liv och hem. Gör 
även e-learningen med din familj.

I  projektet med att ta fram 
rekommendationerna ingick:
MSB, BrandvarnareGruppen, 
Boverket, Brandskyddsfören-
ingen Sverige, Svensk För-
säkring, Räddningstjänsten 
Höganäs, Räddningstjänsten 
DalaMitt, Svebra och Fastig-
hetsägarna Sverige.

 En ungefärlig fördelning mellan 
dessa två orsaksområden var omkring 
70% teknik och 30% eldning.

Obs! Fungerar inte med Google 
Chrome.

Gå en e-learning med familjen 
och testa era kunskaper om brand-
skydd: http://bit.ly/1PVDGxG

Läs mer på:  
www.msb.se/brandskydd

MSB - Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap -  och flera 
andra  organisationer har tagit fram 
rekommendationer för brandskydd 
och dessa är en del i att nå målen i 
Nationella strategin för stärkt brand-
skydd för den enskilda människan:

• Antalet döda och svårt skadade vid 
bränder i bostadsmiljö ska minskas 
med minst en tredjedel till år 2020.

• Medvetenheten hos enskilda om 
brandrisker och hur man ska agera i 
händelse av brand ska öka.

• Andelen fungerande brandvarnare 
och brandskyddsutrustning i bostäder 
ska öka. 

Fredrik Palm
Brandinspektör

Storstockholms brandförsvar

Björn Westerdahl
Kommunikatör

Storstockholms brandförsvar

Brandvarna-
re, Pulver-
släckare 
respektive 
Brandfilt

FOTO: MSB
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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 gärna på vår mejladress:  
Styrelsen@taby-villaagare.se

Täbykretsen av  
Villaägarnas Riksförbund  
består av:
Täby Villaägareförening
Ella Parks Villaägareförening
Näsby Fastighetsägareförening

Medlemsservice 
Villaägarnas Riksförbund 
Box 7118, 192 07 Sollentuna 
Besöksadress: Villaägarnas Hus 
Rotebergsvägen 2, Sollentuna 
tel 010-750 01 00  
fax 010-750 02 50 
www.villaagarna.se

ABC-regionen 
Box 7120, 192 07 Sollentuna 
Besöksadress: Rotebergsvägen 3, 
Sollentuna. 
tel 010-750 01 00 
fax 010-750 02 50 
info@villaagarna.se

Bli medlem i  
Täby Villaägareförening 
Medlemsavgift 395 kr år 1, sedan 435:-. 
Ange kod 1161 
Villaägarnas Riksförbund:  
PG 433 41 65-0

Utgivare 
www.taby-villaagare.se 
Täbykretsen av Villaägarna 
c/o Karlsson, Tenorvägen 36,  
187 33 Täby 
Styrelsen@taby-villaagare.se

Ansvarig utgivare 
Bernt Karlsson, 08-768 20 64

Utgivningsbevis nr 30449

Redaktion för detta nummer 
Styrelsen utgör redaktionen

Grafisk produktion 
Anders Kjellberg & Co AB,
kjellbergreklam@bredband.net
0705-77 22 15, 08-755 13 93

Tryck 
Tryckeri: Stockholms Lito Grafiska 
Upplaga: 15 500 ex

Annonser 
Cecilia Wemgård 0700-97 29 48

Distribution 
Eila.Seel@happy.se, 08-768 38 48 
Täby idrottsungdomar och skolklasser
Varje nytt nummer läggs ut på  
https://taby-villaagare.blogspot.se/  
- där de länkar till information på Internet 
som finns i åtskilliga artiklar då blir 
aktiva/”klickbara”.

Vi välkomnar att VillaInfo sprids vidare. 
Samma gäller enskil da, oavkortade artik-
lar - förutsatt att källan anges.

Företag med rabatter  
och erbjudanden:
Allglas 758 71 70
Autoeliten 756 56 74
Autoexperten 544 73 770
Blomsterlandet –  
Ella Trädgård 792 29 20
Bra Energi - IVT 420 20 350
Bygma 544 96 000
Bygghemma 664 42 21
Danderyds Måleri 768 12 03
Ditec 756 54 20
Däckhandlarna 758 10 10
Elon 544 99 330
Ensta Lås 758 84 56
Eminenta 0771-322 322
Flügger Färg 622 17 90
Green Garden Home 410 20 806
Garageportexperten 10 13 15
Hagby Trä 510 20 000
Happy Homes 544 44 690
Hemtex 768 17 97
Hyreshuset Maskinuthyrning 643 99 00
HusmanHagberg mäklare 768 31 00
Höganäs Kakelcentrum 077-447 37 50
Jan Jägholm  
Fastighetsmäklare AB 732 50 00
Kajkal 070-732 04 40
Kvicktvätt 758 14 94
Lannebjers Glasmästeri 630 10 45
Mäklarringen i Täby 587 609 15
Moogio 758 12 34
Ramirent 630 85 40
Skandiamäklarna 756 20 15
Svensk  
Fastighetsförmedling 638 05 00
Svenska Termoinstrument 544 445 60
Täby Bad & Värme 630 07 00
Täby Bil- & Båtradio AB 768 00 75
Täby Färg & Tapet 768 37 61
Täby Lås 758 36 00
Täby Mäklarna AB 070-496 23 30
Täby Nyans AB 510 517 20
VUAB 630 30 00

Gå in på www.villashopen.se för att se 
Villaägarnas Riksförbunds alla rabatter 
och erbjudanden för Dig som är medlem. 
Gå även in på vår lokala hemsida  
https://taby-villaagare.blogspot.se/
Visa medlemskort vid köp.
Rabatter och förmåner gäller ej speci-
alerbjudanden, reapriser, nettoprissatta 
varor mm. Reservation för förändringar 
i villkoren.

pms-färger röd 186, blå 2747 
undertexter times new roman fetkursiv 

Typsnitt Times bold italic gemen 
för krets och förening 
höjd = luften mellan logo och linje 
(tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) 
(Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) 
Region versal rak fet text 

Fristående används om logon är så liten (<45 mm) 
att text blir oläslig (<9pt). 
Fristående också där flera organisationsdelar 
presenteras tillsammans.

pms 186  

pms 2747  

cmyk 0-91-76-6 

cmyk 100-79-0-9 
Frizon = höjd på V räknat från logons 
yttersta kanter inkl undertext, 
ca 1/6 = 16% av hela bredden 

VillaInfo ges ut av Täbykretsen inom Vil-
laägarnas Riksförbund och distribueras till 
samtliga villor i Täby med fyra nummer 
per år.  Utdelningen sker  huvudsakligen 
med hjälp av idrottsföreningar och skolor. 
Varje nummer är dessutom tillgängligt på 
digital väg genom föreningens hemsida 
https://taby-villaagare.blogspot.se/. Till 
tidningens uppgifter hör att informera om 
föreningens verksamheter och om sådana 
viktiga frågor inom och utom kommunen 
som berör villaägarna i Täby. Vidare 
ingår i tidningens uppgifter att lyfta fram 
vad Täby Villaägareförening gör för sina 
medlemmar. Tidningen ges ut i mars, maj, 
september och december.

VillaInfo  
söker utdelare

Lämpligt uppdrag för föreningar  
och skolklasser.

Utdelning sker 4 gånger per år.
taby.villaagare@gmail.com

mobil 073-7392473

Vill du bli medlem i Täby 
Villaägareförening?
Medlemsavgift 395kr för resten av 
2017. Girera PG 433 41 65-0. Ange 
namn, adress och kod 1161.

Tips, felanmälan  
via nätet !
Täby kommun har gjort det enk-
lare för dig att få service - gör 
dina ärenden dygnet runt!
På Täby kommuns hemsidas (www.
taby.se) första sidas vänsterkant hittar 
du: Mest besökta sidor.
Klicka på e-tjänster och på denna 
sidas vänsterkant hittar du följande:
Hitta direkt
Felanmälan, frågor och synpunkter
Klicka på felanmälan. Därefter kan du 
exempelvis gå in på Frågor och svar 
eller Kontakta oss.

Genom den här e-tjänsten kan 
du uppmärksamma Täby kommun på 
eventuella brister eller fel som finns i 
exempelvis gaturum, parker eller kom-
munalt ägda fastigheter. 


