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Täby Villaägareförening arrangerade valdebatten med Tä-
bys politiker i kommunfullmäktige den 11 juni i Grindtorps-
kyrkan. Den var välbesökt men många fler hade fått plats 
och kunna ställa sina frågor direkt till politikerna. 
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Välkomna till  
Villaägarnas dag 2018!

Lördagen den 1 september firar vi 
Villaägarnas Dag under Byfesten i 

Rönninge by. Precis som förra året 
samarbetar Täby Villaägareförening 
med Alcro, Täby Färg & Tapet, Fogde-
vägen 4 i Täby. Ta med medlemskortet 
för att ta del av deras erbjudande. Se 
sidan 7 för deras annons och sidan 8 
för hur du blir medlem.

De flesta villaägare har igen med-

lemsavgiften flera gånger om under 
ett år.

Vi ger information om hur du kan 
få tips om att lyckas vid renovering-
en, hur du får tillgång till kostnadsfri 
rådgivning om ditt husägande, hur 
du kan handla byggvaror, larm, träd-
gårdsprodukter och inredning med 
rabatt – och hur vi tillsammans kan 
påverka politiker och beslutsfattare 
om frågor som rör ditt boende.

Vi berättar också hur Villaägarna 
i Täby bevakar kommunen i för oss 
villaägare viktiga frågor.

Välkomna att träffa Täby 
Villaägareförening på lördag  
1 september i Rönninge by 
mellan 10.00 och 16.00!

Valdebatten 11 juni
med Täbys politiker i kommunfullmäktige

Vi hoppas att ni som inte var med 
läser sammanställningen på sid 4–5, 
och kontaktar politikerna direkt, 

besöker deras valstugor på Täby torg, 
läser vad partierna står för på deras 
hemsidor, och provar valkompassen 

på t ex www.svt.se.
VillaInfo har sammanställt vad 

Täbys kommunfullmäktige politiker 
svarade på ett antal av frågorna under 
debatten, och vad de har sagt i andra 
sammanhang. Sammanställningen 
finns på sid 4–5.

Läs mer om partiernas ställning 
till några frågor i VillaInfo nr 2, som 
du kan läsa på www.villaagarna.se/
tabyvaf.

Politikerna som deltog var Thore 
Wiberg - SD, Eva Petreus - MP, Anni-
ca Gryhed - S, Annica Nordgren - C, 
Hans Ahlgren - L, Erik Andersson - 
M, Tobias Karlström - KD. Modera-
tor var Mats Söderberg

Det är många och vitt skilda frå-

Bli m
edlem på 

villa
agarna.se

Se sista sidan
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Bernt Karlsson.
Ordförande
bernt.s.karlsson@telia.com

Fortsättning från sid 1

Dags att försvåra för tjuven genom att 
stärka skalskyddet.

Sätt som mål att ha det klart till 
mitten av oktober och du kanske slip-
per inbrott under höstlovet.

Det här behöver du göra:
l Ha ordentliga lås på alla dörrar, 
 på alla våningsplan
l Montera fönsterlås på alla öpp- 
 ningsbara fönster på alla vånings- 
 plan
l Montera brytskyddslister på alla  
 dörrar, köp på byggvaruhus eller  
 låssmed
l Skruva fast alla fönsterkasetter på  
 fasta fönster, på alla våningsplan

Varje år sker inbrott där tjuven 
använt stege för att komma in på 
övervåningen.

Lås därför fast din stege med kät-
ting och ett rejält lås, och be grannar-

na att också göra det.
Ett inbrott görs på ett par minu-

ter och tjuvarna fokuserar på sovrum 
och badrum då de letar efter guld och 
smycken.

Köp Märk-DNA och topsa alla 
dina värdeföremål, och sätt upp deka-
ler att du har Märk-DNA. Det mins-
kar risken för inbrott rejält.

Var uppmärksam om du ser något 
som inte stämmer och om du hör 
något avvikande ljud som glaskross 
eller trä som bryts av. Kontrollera då 
vad som hänt, gå över till grannen 
om det behövs, notera om det är ett 
inbrott på gång eller något annat som 
hänt och larma sedan: UPPMÄRK-
SAMMA - AGERA - LARMA. Ring 
112 vid pågående inbrott och fotogra-
fera med din mobiltelefon.

Vet dina barn hur de bör agera 
om de ser att inbrott pågår? De ska 
ringa polisen direkt, inte till dig som 
förälder. Sedan kan de ringa dig som 
förälder.

Hej alla Villaägare.
Vädret har varit väldigt varmt i som-
mar med upp till 35 grader, jag hade 
39 grader i skuggan på balkongen en 
dag, vad händer med vädret egent-
ligen? Är det naturliga svängningar 
eller beror det på oss människor?

Den 11 juni hade vi ett möte med 
Täbys Politiker, inför valet. Viktiga 
frågor för oss villaägare och Täbybor. 
Mötet hölls i Grindtorpskyrkan som 
är stor och bra att ha möten i. Många 
kom och ställde frågor till politikerna. 
Det blev ett bra möte med vassa frå-
gor och många förklarande svar från 
politikerna. Mer om det i tidningen.

I år firar vi Villaägarnas dag 1 
septembr 2018 i Rönninge by, väl-
komna. 

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

Villaägarna i Täby bevakar kom-
munen i frågor som berör oss i en 
lång rad frågor såsom planfrågor, tra-
fikplaneringen och andra frågor som 
direkt eller indirekt påverkar oss.

Välkomna som medlemmar i Vil-
laägarna, ni som inte hunnit bli det än 
och ni som inte förlängt medlemska-
pet ännu, gör det, det lönar sig verk-
ligen, årsavgiften för nya medlemmar 
är endast 395kr till och med sista 
december 2019. Anmäl er nu på www.
villaagarna.se. Skriv även 1161 som 
är vår föreningskod och ni som bor i 
Näsbypark skall skriva 1160.

Höstens projekt hemma
Gör det riktigt svårt för tjuven att ta sig in.

gor som engagerar oss Täbybor och 
det framkom under valdebatten.

T ex kommunikationer, trygghet, 
förskola, skola, äldreboende, bostäder 
för unga, miljö och hälsa, byggpro-
jekt…

Täby Villaägareförening har 
sedan lång tid en löpande dialog med 
Täby Kommun, både tjänstemän och 
politiker. Vi är remissinstans och läm-
nar synpunkter och överklagande till 
kommunen, t ex för byggande i Näsby 
Slottspark.

Vi vill att du som vill engagera 
dig tar kontakt med oss – vi behö-
ver blir fler som bl a bevakar bygg-

projekten i kommunen. Maila oss på  
styrelsen@taby-villaagare.se.

Inför byggprojekt ska Täby 
kommun bjuda in alla Täbybor till 
medborgardialog, det görs bl a på  
www.taby.se.

Mötena kan hållas både i kom-
munhuset, i skolor och andra lokaler 
i de olika delarna av Täby. Det här 
samarbetet har blivit bättre med åren, 
men det händer varje år att det inte 
blir så bra som det alltid borde vara. 
Det kan var otydlig kommunikation 
mellan politiker och tjänstemän, men 
också att boende i ett område missat 
att det funnits en inbjudan till dialog. 
Så besök www.taby.se regelbundet.
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Men det är inte fel att göra rent 
sina ventilationskanaler samt 
imkanal med jämna mellanrum. 
Imkanalen är en separat kanal 
som går från köksf läkten och ut.

Hur ofta bör man då göra 
rent kanalerna undrar man kan-
ske, vart 6:e -10 år kan vara en 
bra idé. Mycket beror på hur 
mycket mat man lagar mm då 
fett samlas i kanalen som i sin 
tur binder damm till sig vil-
ket är en grogrund för kvalster 
och bakterier. Har du en från-
luftvärmepump så minskar luft-
mängden, vilket i sin tur inne-
bär att värmepumpen inte kan 
jobba effektivt (elpatronerna går 
oftare och medför en ökad elför-
brukning). 

Villaägare  
luras om 
krav på 
OVK

Oseriösa företagare 
erbjuder OVK till villaä-
gare per telefon.  
OVK = Obligatorisk 
Ventilations Kontroll).
Anlita bara en seriös 
firma.
OVK togs dock bort som 
obligatorisk för villor 
för flera år sen.

Min Villa  
- tar tempen på ditt hus

Kontrollera att du har skrivit in din 
aktuella mailadress och godkänt att få 
information från Villaägarna - annars 

får du inte uppdaterade medlemser-
bjudanden och kan inte ta del av de 
rabatter som Villaägarna förhandlar 
fram, och du får inte 
heller lokal informa-
tion från Täby Villaä-
gareförening via mail.

Min Villa är en 
digital tjänst som hjäl-
per dig att hålla koll 
på hur ditt hus mår. 
Skapa en underhålls-
plan 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 eventu-

Tjänst för dig som medlem i Villaägarna och du loggar in på 
www.villaagarna.se. 
Om du inte är medlem så gå med på den hemsidan och ange 
Täby Villaägareförening och/eller kod 1161. Se även sid 8.

ella brister får du en tryggare villa-
vardag.

Så här fungerar 
tjänsten
l	 Beskriv din villa 
för att skapa en under-
hållsplan för ditt hus.

l	 I underhållsplanen 
visas de kontroller du 
bör göra, hur du utför 
dem och hur ofta de 
behöver göras.

l	 Behöver någonting 
lagas, bytas eller åtgär-
das plockar Min Villa 
fram instruktioner för 
hur du ska gå tillväga 
för att fixa det.

l	 Alla kontroller och 
åtgärder du gjort spa-
ras i en historik. 

l	 Du kan spara offerter, räkningar, 
besiktningar, försäkringshandlingar 
och foton och koppla ihop det med 

utförda kontroller och åtgärder. 
l Samla kontaktuppgifter till de 

leverantörer du anlitat och till dina 
favorithantverkare.

Lycka till!
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Tryggheten i Täby

Kommunikationer

Samverkan med andra

Viggbyholm - avstäng 
överfart Roslagsba-
nan, orsakat köer vid 
cirkulationsplatsen vid 
Bergtorpsvägen, är 
en risk för brandkår, 
ambulans m fl

Skolpengen i Täby 
har varit oförändrad 
sedan 2011 och alla 
grannkommuner har 
högre skolpeng. Vad 
tänker ni gör åt det? 
Vi kräver en indexreg-
ler eller årlig översyn 
så att Täby ligger i 
topp

För att göra Täby tryggare 
och minska villainbrotten 
behövs f ler poliser som kan 
rondera. Grannsamverkan 
och grannsamverkanbilen 
är också viktiga och utökad 
kamerabevakning.

Det finns anledning till själv-
kritik kring köproblemen.
Förbättringar påbörjas 20/9 
med påfartsfiler till Berg-
torpsrondellen.
Undergångar behövs längs 
f lera gator som t ex Mark-
nadsvägen. Vi vill ha längre 
tågset på Roslagsbanan och 
få in den till Odenplan.

Vi skrev brev till alla fören-
ingar i Täby för vi vill ha mer 
dialog och lyfter fram goda 
exempel som Grannsamver-
kanbilen.

Kommunikation med de 
boende i Viggbyholm var inte 
tillräckligt bra inför avstäng-
ningen.

Den är låg och det behöver 
åtgärdas, speciellt förskole-
pengen för klass 6 år/klass 
0 för att ha aktiviteter under 
sommaren.

Börja på rätt sätt med trygg-
het – arbeta förebyggande.
Det behövs mer personal 
inom barnomsorgen, och rätt 
utbildad personal där och i 
skolorna. Fritidsgårdar i varje 
kommundel direkt anslutning 
till skoldagens slut. Även ljus-
sättning på gång- och cykel-
vägar behövs.

Underplanerat, för få parke-
ringar och inte plats för cyk-
lar, gäller även för Arninge 
och Galoppen/Täby Park.
Kollektivtraf iken behöver 
utökas mycket, bla för boen-
de och barn får i sig avgaser. 
Allt f ler väljer att cykla och 
f ler behöver göra det för att 
må bättre.

Ge Täbys föreningsliv resur-
ser för att via deras verksam-
het möta barn och ungdomar 
med aktiviteter där de lär sig 
regler och normer i samhäl-
let.

Det här behöver åtgärdas 
med planskilda korsningar, 
planering med SL och samar-
bete med landstinget behövs.

Skolpengen måste öka, perso-
nalen går på knäna. Det saknas 
77.000 förskolelärare i Sverige. 
Pengen har inte ökat med löne-
ökningarna. Ökad psykisk ohäl-
sa ställer större krav på persona-
len. En anledning till bra resultat 
i skolorna är att föräldrarna är 
välutbildade och hjälper barnen 
så kvaliteten beror inte bara på 
vad som sker i skolan.

Det är genom att  minska 
klyftorna, öka delaktigheten 
och stärka polisens brottsbe-
kämpning som vi kan öka 
tryggheten. Lokalt i Täby 
stärka det förebyggande arbe-
tet mot narkotika och droger, 
anställa f ler fältassistenter 
som arbetar mot våra unga.

Alla behöver fundera på hur 
man åker och med vad, det 
behövs f ler och bättre cykel-
parkeringar med tak och 
matarbussar mellan bostads-
områden och Stockholm.
Trafik över kommungränser 
behöver tas upp på regio-
nal nivå. Det passerar 70.000 
resenärer genom Täby.

Ideella organisationer är en 
stor del i den svenska model-
len, en grundbult. Vi vill öka 
samverkan och partnerskap 
med föreningar, t ex för driva 
en skidbacke.

Det är inte lätt att lösa, och 
alla vill ha dubbelspår för att 
få f ler att åka Roslagsbanan.

Nivån är inte tillfredsställande. 
Det är för stora grupper vil-
ket drar ner det pedagogiska 
arbetet, det ska inte behöva stå 
något i pressen varje år. Det 
borde var en heltidspeng för 
alla barn och styrning behövs 
mot mindre grupper. Enkäter 
som visa nöjdhet fylls inte i av 
barnen utan av föräldrar som 
är beroende av personalen.

Inför valet har vi ställt ett 
antal frågor till de partier 
som finns representerade i 
Täby Kommunfullmäktige.
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Det ska vara tryggt i alla 
bostadsområden. Trygghets-
vandringar, belysning av 
mörka platser och beskärning 
av buskage behövs. Grann-
samverkan och Fältassisten-
terna är viktiga. Vi värnar 
om Täbys kommundelscen-
trum – service och butiker 
ska finnas i närområdet.

Vi behöver lära om att inte 
alltid ta bilen, och utveckla 
smarta IT-lösningar där man
delar en bil. Infartsparke-
ringar, alternativ för bättre 
trafikf löde och mer kollek-
tivtrafik behövs i Täby och i 
tvärförbindelser.
Roslagsbanans behöver läng-
re tågset.

Vi har träffat f ler föreningar 
och vill att f ler föreningar 
och Täbybor engagerar sig 
i Fokusgrupper. Framöver 
borde Täy har Fokusgrupper 
i samband med utbyggnader 
som komplement till Sam-
råden.

Det är inte helt stängt, 
utryckningsfordon kan pas-
sera i norra Viggbyholm. Dis-
kussion behövs med SL.

Tjänstemännen kan utre-
da vilka fler gator som kan 
öppnas för trafik ut och in i 
Viggbyholm.

Det behövs en regelbunden 
översyn av skolpengen, antal 
som jobbar inom barnom-
sorg/skola och antal barn. 
Inför årlig översyn av både 
skolpeng och kvalitet.

Tryggheten ska öka och brot-
ten minska, bl a genom tun-
nelstrategin där belysning 
och planteringar ses över. 
Fler poliser och engagerade 
Täbybor behövs, t ex inom 
Grannsamverkan. Vi vill stär-
ka äganderätten till bostaden 
och vi behöver utöka kollek-
tivtrafik och närservice.

Kring Roslags Näsby har vi 
trafikproblem och inte till-
räckligt med infartsparke-
ring.

Dialog påbörjad med 
Danderyds kommun om 
Täbyvägen och köerna där.

Roslagsbanan till Oden-
plan och Arlanda.

I vårt valprogram berättar vi 
hur ser på hembygd, trygg-
het till äldre och vi samver-
kar gärna med villaägare. En 
viktig fråga är skatteutjäm-
ningen mellan kommunerna 
där Täby är nettobetalare. Vi 
kan var glada att Täby inte 
är en utf lyttningskommun – 
där är det svårt att behålla 
närservice.

Det finns ingen lösning på 
kort sikt då det tar tid att 
bygga en undergång för bilar, 
cyklar och gångtrafikanter.
En bro är inte aktuellt.

Vanskligt att bara jämföra 
pengar – Täbys förskolor och 
skolor är bra. 72% är nöjda. 
mer pengar löser inte pro-
blem, vi behöver prata om 
kvalitet, ledningen, organisa-
tion och styrning.

Öka kameraövervakningen 
och antal poliser. Kommu-
nen anlitar ordningsvakter 
som patrullerar fn.
Bra belysning ökar trygghe-
ten och vi vill ha digitala 
trygghetsvandringar
där man kan lämna tips.
Vi vill ha färre barn i barn-
grupperna.

Åtgärder behövs på kort och 
lång sikt, som vi driver inom 
Alliansen. Samarbete behövs 
inom Täby och med t ex Tra-
fikverket för att locka hit f ler 
företag.

Dialog med kommunen 
behövs löpande inte bara vart 
4:e år. Hör av er till vårt kon-
taktcenter.

Vi vill att all partier och 
tjänstemän i kommunen sam-
verkar i den här typen av 
frågor.

KD vi ska ha en väl funge-
rande skola och kunna hante-
ra klagomål. Det behövs min-
dre grupper och f ler vuxna.

Otrygghet och inbrott behö-
ver bekämpas med ordnings-
vakter och kameraövervak-
ning. SD är det enda parti 
som vill stoppa de stora 
utbyggnaderna av Täby, vär-
nar om bilister och vill behål-
la Täbys villakarraktär.

Fler p-platser behövs, speci-
ellt vid utbyggnader. Mycket 
av infrastrukturen i Täby är 
från 60- och 70-talet och har 
inte byggts ut.

Det är viktigt med insyn för 
intresseorganisationer, och vi 
tycker att de borde var en 
folkomröstning om Sverige-
förhandlingen som drivit på 
många byggprojekt.

Alliansen har försummat 
vägnätet och har ingen lös-
ningen på problemet.

SD behöver gå ner från 8 
barn/vuxen till 5.5 barn/
vuxen för en bra omsorg. 
Skolan fungerar bra tack 
vare föräldrar och motive-
rade elever.



6 VILLAINFO NR 3 AUGUSTI 2018 VILLAINFO NR 3 AUGUSTI 2018 7

 UNDVIK FUSKBYGGARE BRANDÖVA

10 tips för att undvika fuskbyggare

Att råka ut för fuskbyggare är varje 
villaägares mardröm. Ta referenser på 
hantverkarna du anlitar, gå igenom 
avtalsförslag noggrant och håll ett öga 
på bygget medan det pågår. Ta hjälp av 
vår checklista för att undvika bekymmer. 

Fuskbyggare lovar ofta renove-
ringar som är snälla mot plånboken. 
Men det som låter som en bra deal 
kan lätt bli en mardröm.

1. Ta in offerter och referenser från 
f lera företag, kontrollera att de har 
F-skattsedel och är momsregistrerade. 
Komplettera gärna med referenser 
och en kreditupplysning på det före-
tag du valt. Tänk på att ett nytt före-
tag kanske inte hunnit få betalnings-
anmärkningar.

2. Räkna igenom kostnaden för byg-
get och lägg på lite extra för oförut-
sedda utgifter.

3. Gör allt i rätt ordning under bygg-
processen. Att f lytta en köksö på rit-
ningen är betydligt billigare än att 
f lytta den när köket står klart.

4. Gå igenom ett avtalsförslag nog-
grant, gärna med hjälp av en jurist, 
byggkonsult eller annan expert om det 
gäller dyrare projekt. Avtalet ska vara 
skriftligt och inte innebära förskotts-
betalningar.

5. Om det gäller ett större jobb, som 
en tillbyggnation, brukar det vara 
enklast med totalentreprenad. Då har 
du bara en motpart som svarar gente-
mot dig.

6. Speciella önskemål om exempelvis 
extra hög kvalitet på ett golv måste in 
i avtalet, annars kan entreprenören 
välja billigare alternativ.

7. Normalt är fast pris eller takpris 
att föredra. Bygger du på löpande 
räkning, kan kostnaderna lätt skena 
iväg. Ett vanligt undantag är marken-
treprenad och sprängning, eftersom 
man då inte vet exakt vad som finns i 
marken.

8. När du bygger ett småhus eller 
gör en tillbyggnad ska det finnas ett 

färdigställandeskydd. Intyg om fär-
digställandeskyddet ska visas upp för 
kommunens byggnadsnämnd innan 
bygget påbörjas.

9. Skriv i avtalet när bygget ska vara 
klart med ett vitesbelopp per för-
seningsvecka om överenskommelsen 
inte kan hållas.

10. Håll ett vakande öga på byg-
get medan det pågår och fotogra-
fera gärna. När allt är klart och gömt 
bakom ytskikten, är det svårt att upp-
täcka fel.

Här några tips från Villaägarna om hur du undviker fusk-
byggare. Som medlem kan du både läsa om fler tips och 
ställa frågor om just ditt projekt till våra expert. Läs mer på 
www.villaagarna.se och logga in som medlem.

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar som följer 
byggnadens form (www.svensksolenergi.se)

Från första augusti 2018 kommer det 
inte längre behövas bygglov för att 
montera solcellspaneler eller solfång-
are som följer byggnadens form inom 
ett detaljplanerat område.

Den 13 juni röstade riksdagen ige-
nom regeringens förslag som innebär 
att det inte krävs bygglov för att inom 
detaljplanelagt område montera sol-
cellspaneler och solfångare om de 
monteras på ett tak som följer bygg-
nadens form. Kommunerna ska dock 
ha rätt att bestämma om det krävs 
bygglov i detaljplaner för framtida 
områden. För solenergianläggningar 

utanför detaljplanelagt område krävs 
normalt inget bygglov.

Undantaget från bygglov inom 
detaljplan gäller inte byggnader eller 
områden med uppvinklade solcellspa-
neler eller solfångare på platta tak eller 
byggnadsintegrerade anläggningar. 

Bygglov kommer även fortsätt-

ningsvis krävas för solenergianlägg-
ningar på byggnader inom områden 
som klassas som särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt. 

– Det faktum att en del kommuner 
kräver bygglov medan andra har tagit 
bort kravet när solenergianläggning-
en följer byggnadens form har länge 
varit ett problem, säger Johan Lindahl, 
talesperson Svensk Solenergi. Därför 
uppskattar vi att regeringen lyssnat på 
branschen och fått till en ändring som 
innebär att det är samma förutsätt-
ningar i alla kommuner.
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 UNDVIK FUSKBYGGARE BRANDÖVA

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?

Brandöva hemma!

Då har du goda förutsättningar att 
släcka en eld, men hur gör du om 
hemmet behöver utrymmas från alla 
våningsplanen – har du brandstege 
t ex?

Du testar väl brandvarnarna varje 
gång du varit bortrest – t ex efter 
sommarsemestern, efter höst- och jul-
ledigheter?

Gå igenom tillsammans hur ni bör 
utrymma varje våningsplan och från 
varje rum, beroende på var det brin-
ner. Ta för vana att brandöva varje år 
t ex under september.

Gå en e-learning tillsam-
mans och testa er kunska-
per om brandskydd varje år på  
http://bit.ly/1PVDGxG och läs  
mer på www.msb.se/brandskydd.
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Kom ihåg - ta med dig ljusen dit du går!
Annars släck dem ordentligt.

Nu när det börjar bli höst tänder  
många levande ljus, som kan  
välta om du vädrar och det  
börjar brinna. Vad gör du då?  
Har du brandsläckare och  
brandfiltar på alla vånings- 
planen, och brandvarnare  
i eller intill sovrum och  
nära köket?

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. (Pro�sbutik 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 helgen 1-2/9

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

20 %
tapeter, Tarkett trägolv

25 %
Alcro färg
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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
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

Tryck 
Tryckeri: Stockholms Lito Grafiska 
Upplaga: 16 000 ex

Annonser 
Maila styrelsen@taby-villaagare.se

Distribution 
På hemsidan, samt i din brevlåda med 
hjälp av Täby FC, F06 Skarpäng. 
Vi välkomnar att VillaInfo sprids vidare. 
Samma gäller enskil da, oavkortade artik-
lar - förutsatt att källan anges.

Företag med rabatter  
och erbjudanden:
Allglas 08-758 71 70

Autoeliten 08-756 56 74

Autoexperten 08-544 73 770

Bra Energi - IVT 08-420 20 350

Bygma 08-544 96 000

Danderyds Måleri AB 08-768 12 03

Ditec 08-756 54 20

Däckhandlarna 08-758 10 10

Elon 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

Hagby Trä 08-510 20 000

Happy Homes 08-544 44 690

Hemtex 08-768 17 97

Hyreshuset Maskinuthyrning 643 99 00

Höganäs Kakelcentrum 077-447 37 50

HusmanHagberg 08-768 31 00

Interflora Fresh 08-510 110 70

Jan Jägholm  08-732 50 00

Järva Trädvård 0700-92 66 77

Kajkal 070-732 04 40

Kvicktvätt 08-758 14 94

Lannebjers Glasmästeri 08-630 10 45

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

Svenska Termoinstrument 544 445 60

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 Mäklarna AB 070-496 23 30

Täby Nyans AB 08-510 517 20

VUAB 08-630 30 00

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

Rabatter och förmåner gäller ej 
specialerbjudanden, reapriser, netto-
prissatta 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 
villaagarna.se/tvaf. Till tidningens upp-
gifter hör att informera om föreningens 
verksamheter och om sådana viktiga frå-
gor inom och utom kommunen som berör 
villaägarna i Täby. Vidare ingår i tidning-
ens uppgifter att lyfta fram vad Täby Vil-
laägareförening gör för sina medlemmar. 
Tidningen ges ut i mars, maj, augusti och 
november.

VillaInfo  
söker utdelare

Lämpligt uppdrag för föreningar  
och skolklasser.

Utdelning sker 4 gånger per år.
styrelsen@taby-villaagare.se

Vill du bli medlem i Täby 
Villaägareförening?
Medlemsavgift 395 kr för resten av 
2018. 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. 


