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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 

Flera av de företag som ger bra rabatt 
till dig som är medlem i Villaägarna, 
t ex Alcro Täby Färg och Tapet berät-
tar att våra medlemmar inte har med 
sig medlemskortet och ibland inte vet 
om man är medlem eller inte.

Så här ser medlemskortet ut Det 
ska du ha i plånboken, inte i byrå-

lådan. I framtiden hoppas vi på ett 
digitalt medlemskort som du har i 
mobilen.

Kontrollera att du kan logga in på 
www.villaagarna.se och att du har en 
aktuell mailadress och godkänt att ta 
emot  mail från Villaägarna. Då får 
du vårt nyhetsmail några gånger om 
året.

Läs om dina medlemsrabatter när 
du är inloggad på www.villaagarna.se, 
i tidningen Villaägaren som alla med-
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Du är väl medlem - och sparar  
1.000-tals kronor varje år?

lemmar i Sverige får, t ex 15% på bil-
besiktning och 20% på vinterdäck, och 
i VillaInfo som delas ut till alla små-
hus i Täby, även till dig som inte är 
medlem. Du kan läsa VillaInfo på 
www.villaagarna.se/tabyvaf 

Rabatter hos företag i Täby hittar 
du på sidan 8.

Inte medlem? Gå med genom att 
betala medlemsavgiften och ange kod 
1161, se sidan 8.

Efter valet - vad gör kommunen åt…
l	 Framkomligheten och tillgänglig-
heten? Möte i Skarpäng 19/11 sid 5
l	 Medborgardialog/samråd - vad 
är på gång under 2019?
l	 Moderninseringen av de lokala 
centrumen runt om i kommunen?
l	 Årlig översyn av skolpengen? På 
samma nivå sedan 2011 före valet
l	 Storleken på barngrupper och 
skolklasser?

l	 Sluta köpa varor och tjänster från 
svartlistade företag? Se SVT Uppdrag 
Granskning, Sverigefakturorna på 
www.svtplay.se/uppdrag-granskning

Täby Villaägareförening följer 
upp vad kommunen planer och har 
en långsiktig dialog med den. Läs 
mer i kommande nummer av Villa-
Info. Första kommunfullmäktige hölls 

Kontrollera taby.se och valmyndig-
heten
Centerpartiet 5
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 12
Miljöpartiet 3
Moderaterna 24
Socialdemokraterna 8
Sverigedemokraterna 5
Vill du lyssna på möten i kommunfull-

mäktige kan du besöka kommunhuset 
eller lyssna direkt eller efterhand via 
www.taby.se/kommunfullmaktige. 

Ny kommundirektör (chef för 
tjänstemännen) från början av 2019 
är Katarina Kämpe. VillaInfo pla-
nerar en intervju med henne om hur 
hon ser på Täby och vad som behöver 
göras i kommunen till ett kommande 
nummer. 

Mandatfördelningen i 
Täby kommun: 2018-2022

5:e november med val av ordförande 
mm, därefter 26:e november och 17:e 
december.
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2 VILLAINFO NR 4 NOVEMBER 2018 VILLAINFO NR 4 NOVEMBER 2018 3

Bernt Karlsson.
Ordförande
bernt.s.karlsson@telia.com

Ta med dig ljusen 
dit du går!

Varje år brinner ett antal villor, rad-
hus och kedjehus ner till grunden. 
Ibland är det bara något enstak rum 
som brandskadas och bara materiella 
skador, som kläder och möbler, men 
varje år är det  småhusägare som 
omkommer och skadas.

Så här undviker du det:
l	 Lämna aldrig ljus utan uppsikt! 
Gäller alla ljus, även värmeljus.
l	 Släck eller ta med till det rum där 
du är.
l	 Ha en eller f lera timers för 
adventsljusstakar och -stjärnor, ljuss-
lingor, julgransbelysning och ha dem 
på bara när ni är vakna.
l	 Eldat i öppen spis eller motsva-
rande? Se till att det är ordentligt 
släckt, avsluta i god tid innan ni går 
och lägger er.
l	 Byt ut gamla sladdar, dosor, pryd-
nadsbelysning och elapparater
l	 Läs hur du och familjen brandö-
var och brandsäkrar ditt hem i tidi-
gare nummer av VillaInfo på
www.villaagarna.se/tabyvaf

Häll inte över tex tillblandad kylar-
vätska på en läskf laska. Statistik från 
Giftinformationscentralen visar en 
ökning av anmälda förgiftningsfall.
För ett barn räcker det att få i sig en 
klunk för att det ska orsaka en allvar-
lig förgiftning.
Källa: Råd o Rön nr 2 2018-03-01

Så här i vintertider – 
tänk på att kylarvätska 
ska förvaras säkert

Höstmöte 
Villaägarna 
region ABC
Vi deltog i Villaägarnas ABC Regio-
nens höstmöte i oktober som anordna-
des på Nalen Regeringsgatan 72. 

Vi gick genom Villaägarnas fram-
tidsplaner och inför kongressen som 
hålls i maj nästa år. 

Gunnar Janson Villaägarnas För-
bundsdirektör och Olle Kristensson 
Förbundsordförande, höll presenta-
tionen över framtida planerna för Vil-
laägarna och planer inför kongressen.

Det är en hel del förslag och idéer 
som presenterades. 

Bland annat så har det framarbe-
tats en ny logotyp som är enklare än 
den tidigare och går i färgerna blått 
och svart samt med en tydlig hussym-
bol i ordmärket. Villaägarna kommer 
att smyga igång användningen av den 
nya logotypen och nya färger succes-
sivt. Gå in på Villaägarnas hemsida 
så ser ni den.

Jag kan inte gå närmare in på alla 
förslag och idéer som presenterades. 
Det är underlag som skall stötas och 
blötas och ligga till grund för beslut 
som skall tas på kongressen nästa år. 

Vi fick också träffa den nya intres-
sepolitiska chefen Stefan Johansson 
som berättade om det nu osäkra par-
lamentariska läget. Han gick också 
igenom några av de intressepolitis-
ka områden som Villaägarna jobbar 
med som till exempel elnät, banker-
nas marginaler på bolån och villain-
brott.

Bernt Karlsson

Hej alla Villaägare.
Det lackar mot jul med allt vad det 
innebär. Jag hoppas det blir en God 
Jul och Gott nytt År för alla.

Var rädda om er tänk på varandra 
glöm inte bort att leva, genom allt jäkt.

Tänk på att släcka levande ljus 
när ni lämnar rummen. Det är lätt att 
glömma när man har mycket att stå i.

Nu har vi haft val. Mja hur gick det 
i egentligen jag tror ingen är nöjd med 
resultatet, hur skall Sverige kunna rege-
ras? Jag hoppas att vi slipper nyval igen.

I år firade vi Villaägarnas dag den 
1 september i Rönninge by. Vi stod 
tillsammans med Grannsamverkanbi-
len. Vi i Täby Villaägareförening och 
Näsby Fastighetsägareförening stödjer 
den för att den skall kunna rulla här 
hos oss i Täby och försöka förhindra 
att vi får inbrott i våra hem. Det ser vi 
som en viktig del av vårt arbete. 

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 medlemskapet 
ännu, gör det, det lönar sig verkligen. 
Anmäl er nu på www.villaagarna.se. 
Skriv även 1161 som är vår förenings-
kod och ni som bor i Näsbypark skall 
skriva 1160. 

Det är vi Villaägarna som kan 
påverka när det verkligen gäller och 
ställa upp när det behövs.
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Behöver du byta tak?

Det har visat sig att takpannor många 
gånger håller betydligt längre än 
angiven livslängd, som är 30-70 år. 
Sveriges äldsta takpannor ligger fort-
farande på Skokloster från slutet av 
1600-talet.

Ligger pannorna på sin plats 
och är hela?
Undersök taket om några pannor har 
gått sönder efter vintern. Om det 
finns trasiga eller om några f lyttat på 
sig i sitt läge, byt och lägg rätt.

Att pannorna bleknar och att det 
lossnar sand är inte ett problem som 
påverkar funktionen. Påväxt av alger 
och lavar behöver inte heller vara något 
som skadar pannorna, men mossa kan 
skada underliggande bärverk. Byt ut 
det skadade bärverket och behandla 
taket, så att mossan försvinner (dör).

Om du är osäker - ta kontakt med 
en certifierad besiktningsman för att 
göra en underhållsbesiktning. Då får 
du en oberoende bedömning av vad 
du verkligen behöver göra. Meningen 
med den är att ta reda på vad som 
snarast behöver göras och vad som 
behöver göras på sikt. Sök besikt-
ningsman - Svenska Byggingenjörers 
Riksförbund

Om taket har en skada och det 
läcker in vatten behöver du oftast inte 
byta hela taket - bara laga skadan.

Mögel på vinden?
Skador av mögel på vinden beror säl-
lan på läckande tak. Problemen orsa-
kas oftast av fukt som läcker upp från 
bostaden genom otätheter.

När behöver taket bytas?
Taket är lämpligt att byta när det påver-
kar underlagstaket så att det far illa av 
att takpannorna är trasiga eller att det 
läcker ned till underlagstaket samt om 
bärverket börjat fara illa. Detta under-
söks lättast med att lyfta på takpannor 
någon gång per år på olika ställen.

Anlita hantverkare planerat 
eller via dörrknackare?
Det är alltid bättre att planera ett 
takbyte och begära in offerter från 
f lera olika entreprenörer och kolla 
upp dess referenser. Det finns ibland 
en tendens att det dyker upp dörr-
knackare som vill sälja in att byta ditt 
tak – tyvärr finns det en del av dessa 
entreprenörer som inte har en seriös 

agenda, använder sig ofta av skräm-
seltaktik med mera. Bättre att du stäl-
ler villkoren med att kolla upp företa-
get som du vill anlita och skriva avtal 
efter era gemensamma överenskomna 
villkor. Använd vår checklista för att 
anlita hantverkare:
www.villaagarna.se/radgivning-och-
tips/infoskrift/checklista-nar-du-ska-
anlita-hantverkare/
samt standardavtal som Hantverkar-
formulär 17.

Ställ dig de här frågorna:
Hur mycket tid vill jag lägga på lag-
ningar per år? Det är ingen garanti 
att takpannor inte kan gå sönder för 
att de är nya. Det kan räcka med en 
storm eller en snörik vinter som med-
för att takpannor följer med. Om du 
märker att många takpannor går sön-
der för att de är spröda, kanske det är 
dags att byta dem?

Att anlita en oberoende besikt-
ningsman vart femte år är en rela-
tivt liten kostnad mot ett helt takbyte. 
Kostnaden kan variera beroende på 
tak och storlek, kanske kan du välja 
att besiktiga andra delar på huset 
också.

Bara för att den beräknade tekniska medellivslängden för ett 
tak med takpannor är 30-70 år, säger det ingenting om i vilket 
skick just ditt tak är. Så låt dig inte skrämmas av takläggare 
som kommer och talar om för dig att ditt tak är för gammalt.

Energimyndigheten 
fyller 20 år
För 20 år sedan startade Energimyn-
digheten med uppdraget att ställa om 
energisystemet i förnybar riktning. 

På www.energimyndigheten.se kan 
du ta del av utvecklingen inom ener-
gieffektivisering, forskning, förnybart 
mm samt en mängd intressanta tester 
av bla LED-lampor och hemelektro-
nik som gjorts av deras testlab.

Jordfelsbrytare och 
Vattenfelsbrytare
Jordfelsbrytare slår av strömmen om 
strömmen försvinner nånstans t ex 
genom en person. Jordfelsbrytare 
minskar även risken för brand. Spe-
ciellt viktigt nu när vi sätter upp en 
mängd julbelysningar där tex sladdar 
skadats under förvaring.

Vattenskador är den störs-
ta skadekostnaden i svenska bostä-
der. Med en vattenfelsbrytare kan 
du stänga av det inkommande vatt-
net på samma sätt som du släck-
er ljuset. Vattenfelsbrytaren upp-
täcker läckage och stänger automa-
tiskt av allt inkommande vatten. 
Kolla med ditt försäkringsbolag vad 
som gäller då flera bolag ger rabatt på 
hemförsäkringen om du installerar en 
sådan brytare.

Julhandla på nätet
Tänk på att om du beställer på 
nätet och varan levereras direkt från 
Kina så behandlas den av Tull-
verket enligt tullreglerna för varor 
från Kina. Detta gäller även om du 
beställt och betalt varan till ett före-
tag inom EU.

Tänk också på att många varor 
på nätet inte uppfyller EU’s krav 
för elsäkerhet och kemikaliein-
nehåll. Vissa kan vara direkt far-
liga att använda, tex usb-lad-
dare, leksaker och kosmetika. 

Visste du att…
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 POLITIKERNS SVAR INFÖR VALDEBATTEN MÄRK DNA   TRAFIKPROBLEM

Du har väl MärkDNA?
Har märkt dina värdeföremål, och satt upp 
skyltar och dekaler?

Mindre än en droppe 
behövs för att märka ett 
föremål på tre ställen, det 
räcker med en punkt min-
dre än 1 mm.

Tavlor märker 
du inte på motivet. 
Har du exklusiv 
konst, prata med en  
rådgivare om 
var det är lämp-
ligt att märka,  
t ex på baksidan.

Beställ på 
webben och få 
hem inom en 
vecka.

Vill du hell-
re köpa i butik, 
besök t ex Täby 
Lås eller Kjell & 
Company.

Se hur det 
fungerar på t ex 

www.stoldskyddsforeningen.se
 www.smartsand.se

www.eurosafe.se och 
www.kjell.com 

Medlem i Villaägar-
na? Då får du rabatt hos 
Stöldskyddsföreningen. 

Logga in på www.villaagarna.se 
Inte medlem - bli det, se sidan 1 

och sidan 8 i VillaInfo.
Priser mellan 500-700 kr, det finns 

mer omfattande paket med fler deka-
ler, skyltar och UV-lampor som kos-
tar mer.

Visste du att alla polisbilar, brotts-
platsundersökare, tullen, gränspolis, 
godsgrupper och alla seriösa pant-

banker har utrustning för att 
läsa av stöldgods, 
om det har Märk-
DNA? Det gäller 
inte bara i Sverige 
utan i stora delar 
av världen.

Hur vet poli-
sen att stöldgod-
set är ditt? Jo, du 
får en kod med ditt 
MärkDNA eftersom 
det lika unikt som 
ditt eget DNA. Du 
registrerar koden på 
webben eller vid post. 
Tar någon minut 
bara.

Kom ihåg att sätta 
upp skyltar i fönster och 
på föremålen.

I Storbritannien som 
använt MärkDNA i 13 år 
visar på vikten av att sätta 
upp de skyltar som följer 
med när man köper Märk-
DNA.

Ett par av produkterna 
har s.k. mikropunkter, som 
går att läsa av med mik-
roskop (som ser ut som en 
smartphone). Med hjälp av 

dessa mikropunkter och ett mikro-
skop kan polisen snabbt hitta ägaren 
till stulna föremål. Alla tre produk-
terna kan annars spåras via labbana-
lys.

Villaägarna har testat märkning-
ar som vi gjort 2015 och gjort nya 
märkningar nu  och konstaterat att 
MärkDNA håller flera år. Det kanske 
är ett EU-krav att många konsument-
förpackningar som tvål, schampo m fl 
har märkning för att användas inom 
12 månader.

Låter krångligt, men är enkelt. Fungerar som ett genomskin-
ligt nagellack som du duttar på dina värdeföremål som t ex 
mobil, dator, bil, båt, klocka, smycken…

MärkDNA på olika material
MärkDNA är samlingsnamnet på produkter som används som rånspray i guld- och värdebutiker

samt som stöldskyddsmärkning av gods (på till exempel privata värdesaker, kopparkablar och bil- och  

båtdelar). Märkningen blir synlig när den belyses med UV-ljus. MärkDNA innehåller en unik signatur som 

kan kopplas till ett specifikt brott. Produkten säkras med 

tops och etanollösning eller skrapas loss med kniv,  

skalpell eller liknande. UV-lampor för detektering av MärkDNA finns i polisbilar 

och arrester, samt hos LOKUS, hos tullen, hos gräns-

polisen och i alla godsgrupper i Stockholms län.

Vill du ha mer information?Läs mer på Intrapolis eller kontakta projektledare  

Ulf Malmqvist på: 010-56 374 57.

safesolution.se 

Skyddas med SmartDNA R

Ljust tyg

Leverantör
Mörkt tyg Hud Plast/gummi Metall Koppar
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En punkt på 1 mm 
räcker.
Bild från Kjell & Co
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 POLITIKERNS SVAR INFÖR VALDEBATTEN MÄRK DNA   TRAFIKPROBLEM

Sitter du  
i styrelsen för 
en samfällighet?

Kontakta Villaägarna och få bra ser-
vice. Undvik misstag som kan bli 
kostsamma för er i styrelsen och för 
samfälligheten. Varje år förekommer 
det att styrelser i samfälligheter fattar 
beslut som inte tillkommit i behörig 
ordning. Då finns det ingen tidsgräns 
för överklagande om styrelsen bryter 
mot samfällighetslagen, annan lag 
eller stadgarna. Felaktiga beslut som 
fattats är t ex anlägga basketplan, ska-
tebordramper, farthinder, bredband/
fiber och laddstolpar där alla betalar 
men alla inte får.

Exempel på frågor från samfäl-
ligheter:
”Kan vi bli skadeståndsskyldiga om 
ett barn skadar sig på vår lekplats?”
”Får man förvara vad som helst i för-
eningens garage?”
”Hur upprättar vi en underhålls-
fond?”

Är du medlem loggar du in på 
www.villaagarna.se och kan se fler 
frågor och svar samt få en smidig kon-
takt med regionkontoret.

Det här får ni:
Samfällighetsförsäkring och 
olycksfallsförsäkring
En trygghet för styrelsen och för de 
andra i samfälligheten.

Kostnadsfri rådgivning
Du får råd och hjälp med frågor som 
rör juridik och förvaltning.

Delägarförteckning
För underlag till korrekt medlemsför-
teckning, kallelse till årsstämma samt 
debiteringslängd.

Rabatter och förmåner
Erbjudanden riktade exklusivt till för-
eningar med serviceavtal.

Medlemsmagasinet Villaägaren
Ett av Sveriges mest lästa magasin - 
till ordförande, sekreterare och kas-
sör.

Egen hemsida på Villaägarnas 
webbplats.

Du som är Täbybo bidrar inte till-
räckligt med insamling av matavfall 
jämfört med andra kommuner.

40% av det som du har i din sop-
påse kan användas till att skapa biogas.

Biogas driver t ex sopbilarna i 
Täby.

En familjs potatisskal från 6 mid-

Lämna in ditt matavfall

dagar räcker för biogödsel till en påse 
chips.

En biogasdriven bil minskar 
utsläppen av koldioxid med 73%.

Läs mer på:
www.sorteramatresten.se och 
www.taby.se/matavfall anmäl dig till 
matavfallsinsamlingen här: 

Kom till möte 19 nov 
med politiker från 
Täby och Danderyd

Träffa politiker och 
framför dina åsikter 
och förslag på förbätt-
ringar.

Stadsbyggnads-
nämndens ordfö-
rande i Täby Johan 
Algernon (M) samt 
övriga part ier och 
ev. Danderyds kom-
mun kommer att 
deltaga. Vi börjar 
med att polit iker-
na får presentera 
de utredningar och 
planer som f inns. 
Därefter stäl ler v i 
Skarpängsbor våra 
frågor och krav och 
diskuterar hur tra-
f iksituat ionen kan 
förbättras.
ALLA VÄLKOMNA!

 

2018-11-19  
KL 19.00 
SKARPÄNGS 
TRAFIKPROBLEM 
Träffa politiker och framför dina åsikter och 
förslag på förbättringar.  
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) samt 
övriga partier och ev. Danderyds kommun kommer att deltaga. Vi 
börjar med att politikerna får presentera de utredningar och planer 
som finns. Därefter ställer vi Skarpängsbor våra frågor och krav och 
diskuterar hur trafiksituationen kan förbättras. ALLA VÄLKOMNA! 

 

 
 

 Kom och träffa 
politiker från 

Stadsbyggnads-
nämnden Täby 

kommun och ev. 
Trafiknämnden i 

landstinget.  

 

Vad kan göras åt 
framkomligheten  

på 
Enebybergsvägen 

 

 

Vi behöver 
bussförbindelser 
från Skarpäng till 

Roslagsbanan 

 

Förslag att anlägga 
en cykelväg i väst/ 

ostlig riktning 
söder om Rösjön 

 
 

Arrangör: 
Tina Björkegren 
och Skarpängs-

föreningen 
Var: Forsvägen 3 

Täby 
När: 2018-11-19 

kl.19.00 

 
  

Trafikproblem från Skarpäng 
via Enebybergsvägen

www.taby.se/bygga-och-bo/avfall-och-atervinning/sortering-och-atervinning/matavfall/anmalan-till-matavfallsinsamlingen/
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 SKADEDJURSINVATION VILLAÄGARNAS DAG

Mössen flyttar in

Mössen gnager på allt som kommer 
i deras väg så länge det är mjukare 
än järn – och gnaga är något de 
måste göra eftersom deras framtän-
der växer ungefär 10-11 centimeter 
på ett år.

Möss är inte heller speciellt kräsna 
med vad de stoppar i sig. Tvål och 
stearinljus slinker ner i brist på annat. 
Så länge det finns en gnutta näring i 
vad de har framför sig duger det som 
föda. Men om musen själv får välja så 
äter den helst frukt, nötter, skott och 
knoppar.

Gillar stoppning  
och isolering
Att tvålen blir uppätten kanske inte 
är hela världen. Desto värre är det 
om mössen ger sig på inredningen. 
Allt med stoppning ligger i farozonen. 
Madrasser, kuddar och täcken brukar 
vara populära tillhåll, men också iso-
leringen i väggar och golv.

Lyckas musen gnaga sig  
igenom ett vattenrör kan det 
bli dyra vattenskador.
Möss gillar nämligen att gnaga fram 
tunnlar i stoppning och isolering för 
att bygga bo och bunkra upp mat. 
Det är därför också man så ofta kan 
höra trippande ljud i väggar och golv 
när alla har gått och lagt sig för kväl-
len. Men allra värst är det förstås om 
mössen börjar gnaga på elkablar och 
vattenrör.

En avgnagen elledning kan leda 
till strömavbrott och i värsta fall kort-
slutning och brand. Lyckas musen 
gnaga sig igenom ett vattenrör kan det 
bli dyra vattenskador.

Så här stoppar du mössen
Att helt freda sig mot möss är svårt, 
men det går att göra ganska mycket 
med enkla medel.
l	 Viktigast av allt är att göra huset 
så tätt som möjligt, det vill säga fixa 

trasiga källarfönster, dörrar som gli-
par och sprickor i grunden. Montera 
skydd i nederkanten av fasadpanelen, 
så kallade musband.

l	 Ett bra tips är också att sätta 
metallnät för avloppsbrunnar och 
ventiler.

l	 Täta genomföringar under disk-
bänken och i fasaden för exempelvis 
el, vatten och avlopp.

l Det gäller också att inte locka till 
sig mössen. Öppna komposter, fågel-
mat på marken och soptunnor som 
inte sluter tätt frestar mössen att leta 
sig in på tomten.

l	 Möss, framförallt skogsmöss är 
mästare på att klättra och därför bör 
du helst undvika att ha klätterväxter, 
buskar och träd mot eller nära husfa-
saden. Att ha det välklippt runt huset 
brukar också göra det svårare för 
musen att ta sig in.

Om du redan har möss  
i huset
Om du har fått in möss i huset är det 
slagfällor som gäller till att börja med. 
Du kan ladda fällorna med exempel-
vis nougat, leverpastej eller rökt korv. 
Ost är inte lika bra utan det är bara i 
filmens värld möss älskar ost.

Kolla fällorna varje dag och ha 
på dig handskar när du tömmer fäl-
lorna så du inte råkar få i dig några 
parasiter eller smittor. Har du fått in 
rejält med möss är det dags att ringa 
Anticimex.

Skadedjursförsäkring ingår i Vil-
laägarnas villaförsäkringar.
Källor: 
www.anticimex.com
www.dinbyggare.se
www.expressen.se
www.dt.se
www.granngarden.se

Möss trivs ute i det fria så länge det är varmt och det finns mat. Men på höstkanten flyttar 
de gärna in i ditt hus. Ofta räcker det med en glipa i dörrkarmen eller en spricka i grunden 
för att musen ska kunna pressa sig in.

Söt - men kan bli ack så kostsam.
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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?

Villaägarnas dag på 
Rönninge by

Vi i Täby Villaägareförening infor-
merade om fastighetsskötsel, gratis 
expertrådgivning inom många områ-
den som alla medlemmar har tillgång 
till, hur vi samarbetar och bevakar 
vad Täby kommun gör i frågor som 

är viktiga för Täbys småhusägare, 
och tillsammans 
med två förare av 
Grannsamverkan-
bilen berättade vi 
hur du skyddar 

Lördagen den 1 september firade vi Villaägarnas dag  
i Rönninge by under Byfesten.

Öppettider:
Vard 10–19. (Pro�sbutik 6.30–16.) 
Lörd 10–17. Sön 11–17
 
Fogdevägen 4, Täby
www.tabyfarg.se 

Matt är vackert!
Upptäck Alcro Pashmina. 
Vår mattaste och vackraste 
färg någonsin.

10%
Rabatt på färg, tapeter 

och verktyg mot 
uppvisande av 
medlemskort.*

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

15%

ditt, bl a med MärkDNA.
Under helgen hade vi extra bra 

medlemsrabatter hos Alcro Täby Färg 
& Tapet.

Du har väl medlemskortet i plån-
boken för att inte missa någon rabatt?

Rönninge by har har öppet 
året om, se aktuella tider på  
www.ronningeby.se.

Populära aktiviteter under Villaä-
garnas dag och Byfesten var bl a att 

Grannsamverkanbilen visades upp 
med hopp om att få flera förare.

Villaägarnas tält med grannsamverkanbilen

promenera runt och uppleva miljön i 
byn, rida häst, ta en fika, kanske med 
nygräddade våfflor, äta grillad korv, 
köpa goda biodynamiskt odlade grön-
saker, prova och köpa vackra smyck-
en och kläder, och se Täby Slöjdgille 
färga garn enligt traditionella meto-
der med växter som bas.

Var med på nästa Midsommar-
firande i Rönninge by.
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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, 
anders.kjellberg1948@gmail.com 
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, P06 Västra. 
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 
www.villaagarna.se/tvaf. Till tidningens 
uppgifter hör att informera om förening-
ens 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 med-
lemmar. 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 t o m 31/12 2019 
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. 


