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Hej i lägenheten !
Dags med lite information om vad som
händer här på Täljstenen. Jag har tidigare
skrivit om den lilla grupp som skapats för
att vi på något sätt skall vara förberedda
inför kommande renoveringar i vårt
bostadsområde, (bl.a. genom studiecirklarna i Marianne Staafs regi, samt
informationsmöten med Uppsalahem och
representanter från lokala hyresgästföreningar i Gränby och på Kvarngärdet).
Tisdagen den 8 april hade vi det senaste
allmänna mötet, där gruppen, som numera
döpt om sig till Plangruppen (nu med
utökat deltagarantal) , presenterade sig och
det de jobbar med för tillfället.
Plangruppen lade i och med detta fram
sitt projekt "Värna Täljstenen".
Projektets syfte är:
- Att värna Täljstenen i sin helhet i
samband med nydaning/förtätning av
Eriksberg.
- Att aktivt deltaga i Täljstenens planerade
renovering och tillvarata hyresgästernas
behov, önskemål och krav.
- Att bidra till att alla som så önskar skall
kunna bo kvar i Täljstenen även efter
genomförda förändringar.
- Att projektet skall bidra till att
förändringarna som slutligen genomförs
skall ske med insikt och varsamhet.
Att detta är krävande mål visar ju
hyresgästernas kamp mot hyresvärdar i
Gränby och Kvarngärdet nyligen.
Förhoppningsvis är förutsättningarna att bli
hörsammade i olika frågor lite bättre nu än
de varit tidigare.

För att genomföra projektet krävs ett
helhjärtat engagemang från de boende. Så
många som möjligt skall vara delaktiga
och känna sig informerade om vad som
händer och så många som möjligt skall
vara nöjda med renovering och Täljstenens
del i det nya Eriksberg samt att alla som
vill bo kvar skall ha möjlighet till det.
För att genomföra det här sker samarbete
med Uppsalahem, Uppsala kommun,
Institutet för bostads- och urbanforskning i
Uppsala och Hyresgästföreningen.
Forskningsinstitutet kommer in i bilden
genom att de kommer att tillfrågas om de
vill vara en aktiv part i detta projekt
genom att följa omdaningsprocessen och
på andra sätt vara behjälpliga och i form av
en vetenskaplig rapport redovisa detta
arbete. För de boende innebär detta intervjuer och enkätundersökningar, information genom Täljstensnytt, allmänna möten
samt en informativ hemsida och utnyttjande av andra kanaler, t.ex. internet.
Medborgarförslag
Plangruppen har också utarbetat ett
Medborgarförslag om q-märkning som,
kommer att skickas till berörda instanser.
(K-märkning eller med rätt benämning qmärkning innebär att kommunen i
detaljplanen kan q-märka byggnader som
har byggnadstekniskt eller kulturhistoriskt
värde).

Plangruppen hos stadsantikvarie Magnus
Elfwendahl.

I förslaget förs Täljstenens särart fram
både vad beträffar byggnadernas utformning, fast inredning samt den yttre miljön.
Skrivelsen utmynnar i följande:
" .... det finns goda skäl att behålla området
orört på grund av de många kvaliteter
området uppvisar ur arkitektonisk
synpunkt, ur miljö och natursynpunkt samt
som ett exempel på en relativt unik
boendemiljö från slutet av 1950-talet,
byggt i Uppsalahems regi.
Slutsats: Med kommande, planerade nydaning av Eriksberg samt renovering av
Täljstenens bostadsbestånd önskar vi att
Täljstenen får behålla sin ursprungliga 50talskaraktär".
Alla som var på mötet tyckte att allt detta
lät bra och gav sitt bifall.
Men vägen till en q-märkning är lång
och svår. Kontakt med tidningar och TV
samt sociala medier och politiker är
naturligtvis en viktig del i allt detta som
erfarenheterna visar.
Här kan alla hjälpa till! Det kan inte nog
understrykas att detta kräver allas
engagemang på ena eller andra sättet!
Har ni synpunkter på allt detta hör av er
till undertecknad eller skriv inlägg på:
www.taljstenen.wordpress.com.
För att få lite bakgrund till omdaningen av
Eriksberg citerar jag från Ingemar Ehlins
och Marja Erikssons bok "Uppsala en
växande stad. Bebyggelse 1951-79".
"...ett annat tema, sprunget ur funktionalismen på 1930-talet, var "Hus i park", som
vidareutvecklades under 1950-talet. Idealet
var ljus och grönska, medan det stadsmässiga var långt borta. Man har rent av talat
om en "stadsfientlig" stadsplanering. De
höga husen i Eriksberg, glest placerade i
skog och på grönytor är ett bra exempel på
en sådan stadsbild".
Arkitekterna hade alltså en klar vision
när de skapande området.

Om Täljstenen:
"Beträffande Täljstenen gällde ""elastiska
bestämmelser"". I den första planen
illustrerades detta med 10 punkthus i 7
våningar (!), men arkitekten Stig Ancker
fick fria händer att utforma området,
förutsatt att boytan inte underskred en viss
areal."
Hjälp med en hemsida.
Med tanke på ovan nämnda projekt söks
någon IT-kunnig person för att skapa en
hemsida och kunna ge exponering i sociala
medier. Hör av er till undertecknad.
Nya lokalansvariga.
Nyckel till gymmet kan i fortsättningen
hämtas hos Lasse Lagerstedt-Berlin och
Lennart Johansson.
När det gäller Övernattningsrummet är
Sofie Sahlberg-John lokalansvarig.
Tel. 0706 298142. Tel.tid 17.00-19.00
När det gäller Gamla kvarterslokalen är
Kenneth Johnsson lokalansvarig.
Tel. 0762 012860. (Kvällstid).
När det gäller Nya kvarterslokalen är
Linda Lagerstedt-Berlin lokalansvarig.
Tel. 55 05 27.
Vill ni boka nya kvarterslokalen kan ni
även gå in på bokalokal.nu@hotmail.se
Utesyn.
Uppsalahem kommer att under våren gå
runt med Uppsalahem och syna vår utemiljö och gårdar.
Har du synpunkter på gårdarnas utseende,
vill du förbättra något eller göra andra påpekanden, tag kontakt med styrelsen senast
den 20 april!
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