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Hej i lägenheten! 
Sommaren står för dörren. Plötsligt har allt 
blivit grönt utan att man riktigt fattar hur 
det gått till. Njut av värmen och alla 
blommor under den korta tid vi har dem 
här. 
    Tyvärr har Annika Hortlund meddelat 
att hon är tvungen att avsäga sig vidare 
styrelsearbete på grund av studier. Hon 
skall ha stort tack för allt arbete hon lagt 
ned och vi hoppas att hon kommer tillbaka 
på ena eller andra sättet. 
    När det gäller information från styrelsen 
så hoppas vi att vi skall kunna förbättra vår 
hemsida. taljstenen.wordpress.com. En stor 
ursäkt till de som skickat in bilder från 
Täljstenens dag och inte fått något publi-
cerat. Vi lovar att vi skall skärpa oss. 
 
Nya Eriksberg 
Projektet rullar vidare. Allmänheten har 
sagt sitt och arkitektförslagen har granskats 
ingående. Ni kan se redovisningen på 
hemsidan www.nyaeriksberg.se.  
   Projektet är förvisso unikt med sin 
transparens och öppenhet. Det ligger i 
sakens natur att denna öppenhet förutsätter 
ett aktivt samarbete med de boende i 
området och att slutresultatet kommer att 
gynna de redan boende i Eriksberg där 
"dagens värden fångas in, bevaras och 
förstärks" (eller?)... 
    
   För Täljstenens del har många ställt sig 
frågande till en genomfartsled och nya hus 
i vårt område. De som bor här vill gärna att 
vår närmiljö bevaras så intakt som möjligt.  
    Vårt årsmöte antog dessutom ett kritiskt 
uttalande till alltför stor förtätning av 
Eriksberg. 

   I senaste numret av Uppsalahems "Hem-
längtan" finns ett bildexempel från nya 
Eriksberg. 
 När jag betraktar den här bilden  ser jag 
genast vår gamle vän, hyresgästen Sven. 
     Han står ganska centralt i bilden, bort-
vänd och i svart överrock. Han ser lite 
övergiven ut bland alla människor som rör 
sig kring honom. Sven finns här bland oss 
och han får representera "människan" i 
denna stora omdaningsprocess. 
   Skall vi ha ett Nytt Eriksberg vill vi 
hoppas att det skapas ur ett sådant socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
perspektiv att även Sven blir nöjd. 
 
    Vi väntar med spänning på hur det slut-
giltiga förslaget kommer att se ut. 
     

 
Öppet hus under Fotbolls-VM! 
I juni stundar högtidsstunder för alla 
fotbollsälskare. 
Vi kommer att hålla vår nya kvarterslokal 
öppen för matchtittande under hela 
turneringen (undantag den 12 och 17 juni). 
   Kenneth Johnsson är värd och har även 
lovat att plocka fram grillen så att den som 
är hågad kan ta med något grillbart  för 
trevlig samvaro utöver fotbollen. 
Ytterligare info: Se trapphusen! 
   Låt oss hoppas på sköna sommarkvällar 
i fotbollens tecken! 
  När det gäller Återvinningsrummet stängs 
det från och med 22 juni. 
Alla andra lokaler är också i princip inte 
heller öppna, men kan eventuellt hyras 
efter överenskommelse med uthyrarna i 
mån av möjlighet. 
 
 



Studiecirklar 
I samarbete med Medborgarskolan och 
Uppsalahem kommer studiecirklar att 
startas på Täljstenen. Nu under våren och 
försommaren startar en kurs i balkong-
odling (2 juni) i Marmorns kvarterslokal 
och bokcirkel (16 juni) i vår kvarterslokal. 
   Till hösten planeras ev. syjunta, film, 
matlagning, gitarr, dans, akvarellmålning. 
Kurserna är avgiftsfria. 
Det behövs fler deltagare så hör av er till 
Ann-Britt Clavebring på Medborgarskolan 
tel. 018- 56 85 10 om du vill deltaga. 
annbritt.clavebring@medborgarskolan.se 
Ange namn, kurs och dag och tid som pas-
sar. 
Tag chansen att lära dig något nytt! 
 
Plangruppen omdöpt till "Värna Täljs-
stenen!" 
 

 
 
Gruppen "Värna Täljstenen!". Fr. v. Lars-
Olof Larsson, 9F, August Boj, 1B Jolanta 
Obminska, 9C, Jan Gille, 1B Marianne 
Staaf  3B och Maria Wegscheider, 6B. 
Fotograf: Lennart Johansson 1B 
 
Tidigare har vi redogjort för den s.k. 
Plangruppens arbete. Nu har alla skrivelser 
skickats iväg till de instanser som är 
berörda. Alltså är det första viktiga steget 
taget. Vad återstår? 
   I förra numret uppmanade jag alla att 
komma med synpunkter kring det här. 
Förutom de åsikter som framkommit på 
våra möten har det inte inkommit några 
andra synpunkter. 

Men de mål som "Värna Täljstenen!" satt 
upp innebär att 80% av Täljstenens 
hyresgäster skall deltaga i kartläggningar 
och vara väl informerade om projektets 
syfte och löpande processer. 
   Således är det på "hemmaplan" det fort-
satta arbetet måste bedrivas. Alla behöver 
aktiveras! 
   Gruppen kommer i fortsättningen att stå 
mera fri i förhållande till Hyresgäst-
föreningen (men naturligtvis med deras 
stöd). Detta innebär att en egen hemsida 
kommer att skapas för att ge information 
om projektets framskridande. 
  Vilka språk bör finnas med på hemsidan 
och annan information? Och vill någon 
översätta? Kan någon skapa en logotyp till 
"Värna Täljstenen"? 
Hör av er till undertecknad. 
 
Hundar, hundar och annat 
Värna Täljstenen. Ja, men skall vi värna 
om vårt bostadsområde måste det ske även 
i det lilla. 
Till exempel måste grillar och bord skötas 
bättre. Det duger inte att det står en massa 
rostiga och i en del fall trasiga grillar på 
våra grillplatser. Kol lämnas kvar i grillar 
flera dagar och det ser inte alls bra ut. 
   Vi vill ha det rent och snyggt. Plocka upp 
och städa efter er! Sluta att kasta cigarett-
fimpar och skräp! 
Flera ondgör sig över att vi hundägare inte 
plockar upp hundbajs. Det är många hund-
ägare på Täljstenen nu och det är viktigt att 
detta sköts på ett bra sätt. 
   Detta bör göras även i stadsskogen som 
nog bör betraktas snarare som ett 
parkområde med många besökare i alla 
åldrar. Glöm inte kopplingstvånget! 
I dag (25/5) såg jag ett rådjur med litet kid 
i stadsskogen.  
 
Trevlig sommar! 
 
Redaktör Lennart Johansson, 018-517182. 
husetjohansson@hotmail.com 
 


