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Hej i lägenheten!
Årsmöte gick av stapeln den 24 feb. med
många intresserade deltagare. Efter sedvanliga förhandlingar tog mötet ställning
till några motioner som inkommit angående "Nya Eriksberg".
Följande uttalande antogs enhälligt och
lyder som följer:
"Det är utan tvekan med bävan och oro
som vi Eriksbergsbor i allmänhet och vi
Täljstensbor i synnerhet tagit del av
förslagen till den omvandling som planeras
för stadsdelen.
Ambitionen hos bostadsföretaget, i det
här fallet Uppsalahem AB, är framför allt
en kraftig förtätning av vårt bostadsområde. De olika arkitektförslagen tävlar till
synes om vem som kan förtäta mest. De
gröna ytorna på naturlig marknivå kommer
i del av förslagen att hamna på taken!
Visst kan man förledas av en del tal om
ökade naturliga mötesplatser, ställen att
kunna umgås på, mera grönt och mindre
trafik. Dessutom skall vi begåvas med
utrymme för simhall, konserthall och nya
torg med affärer och restauranger. Vilka
skall bo här i Eriksberg? Det talas om
mångfald. Gäller det bara hustyper? Gäller
det människor också?
Där är vi mycket skeptiska. Kommer det
nya Eriksberg att byggas för höginkomsttagare? Måste man sälja en villa för att ha
råd att bo här?
Dessa farhågor är också tämligen
befogade redan när det gäller en kommande upprustningen av våra lägenheter.
Erfarenhetsmässigt blir det kraftiga
hyreshöjningar.
Varför bor vi Eriksberg/Täljstenen? P.g.a.

låga hyror, visst, men det är inte hela sanningen. Vi bor här därför att vi uppskattar
närhet till naturlig natur och duperas inte
av tal om supernatur. Visst uppskattar vi en
viss upprustning och visst finns det plats
att bygga nya bostäder på, men det är den
oerhörda omfattningen av nybyggnationen
och den hämningslösa förtätningen som vi
vänder oss mot. Dessutom kan man fråga
sig om det är endast vi i hyresrätt som skall
stå för förtätningen och "ansvara" för att
det kan byggas?
Förtätningen leder i många fall till att en
utsikt över grönområde med stora fina träd
ersätts av en husvägg. Försämrad livskvalitet. I några av förslagen skall Täljstensvägen bli en genomfartsgata, som delar
Täljstenen i två delar.
Årsmötet vill se en omarbetning av
förslagen där det tas hänsyn till den
karaktär som Eriksberg har. Vi vill inte bli
ett "innerstadsområde". Vi vill ha våra träd
och stenar. Vi vill ha boendekostnader som
inte utestänger en stor del av befolkningen.
I samband med renoveringar skall varsamhet om hus och människor vara ledstjärna"!
Ny styrelsemedlem.
Vid årsmötet invaldes Sofie Sahlberg-John
som ny styrelseledamot.
Sofie delar sin tid mellan arbete inom hemtjänsten, och trädgårdsmästarstudier i Järna.
Intresset för biodynamisk och ekologisk
odling hoppas vi även kommer att vara till
nytta för oss här på Täljstenen.
Vi önskar henne all lycka i det kommande styrelsearbetet.

Sofie.

Samtidigt avgick Susanne Westerman.
Vi tackar Susanne för allt det fina arbete
hon har utfört. Ett stort tack även till resten
av styrelsen för året som gått.
Hundliv

Hej, jag heter Tora. Jag är en av de hundar
som bor på Täljstenen. Vi börjar bli rätt så
många nu och det tycker jag är roligt.
Människan är ju hundens bästa vän, sägs
det, men det krävs en viss uppfostran av
våra tvåbenta vänner. Man bör ju inte rasta
dem inne på gårdarna till exempel och att
man inte kastar skräp (fimpar och annat)
och smutsar ner i närområdet (även
Stadsskogen), tillhör ju också vanligt hyfs
eller "savoir faire", som vi hundar brukar
säga sinsemellan. Mest tänker jag på deras
valpar som vi verkligen måste se till att de
inte far illa och får något olämpligt i sig.
A´ propos valpar, så har jag själv haft 11
stycken så jag vet vad jag talar om.
Jag har faktiskt blivit kallad "överlevare"
eftersom man fick blåsa liv i mig när jag
föddes Och eftersom jag gillar mat har jag
även fått i mig en portion råttgift (magpumpning), en god äppelpaj, där det råkade
slinka med en glasbit i hastigheten (operation) och annat liknande. Nog om detta.
Till slut en hälsning till alla mina kompisar;
Se till att sköta om era hussar och mattar
och klaga inte för mycket på dem! De gör
så gott de kan!
Tankar om K-märkning.
Skulle man kunna K-märka Täljstenen?
Ett hugskott kanske? Men ändå vid närmare eftertanke...

Karin Albertsson ringer en kväll och
påminner om en artikel i Uppsalatidningen
för några år sedan; "Hur värdefullt är ditt
kvarter?" Anledningen till artikeln var den
rapport som skrivits av Marja Eriksson och
Ingemar Ehlin "Uppsala, en växande stad
1951-79." (Ingemar Ehlin, själv eriksbergsbo och också upphovsman till en DVD om
Eriksbergs arkitekter och bebyggelse.
Denna, liksom boken finns att låna på
biblioteket).
I denna bok markeras husen på Täljstenen som "byggnader med arkitektoniskt
och kulturhistoriskt värde", vilket i sig
borde vara en anledning till att de bevaras
någorlunda intakta för framtiden.
Täljstenen bedöms vara ett område "av
ovanlig kvalitet - rikt varierat, men ändå
sammanhållet" samt att husen kännetecknas av "gedigen materialverkan, med
god proportionering och en lugn och
vilande karaktär."
Vår lilla arbetsgrupp kommer att jobba
vidare med detta, förutom renoveringsfrågorna. Allt hänger ihop.
Men det gäller för alla boende här; Gå ut
och betrakta Täljstenen med "nya" ögon,
och dra ert strå till stacken. Vill man att det
skall hända något måste alla vara med och
påverka.
Har alla t.ex. yttrat sig om Nya Eriksberg
och förmedlat åsikterna till Uppsalahem?
Det finns lappar i utställningslokalen.
Redaktör: Lennart Johansson. 51 71 82
För mer info gå in på
www.taljstenen.wordpress.com
Öppet hus på Eriksbergs vårdcentral!
Torsdagen den 13 mars firar vårdcentralen
25-års jubileum mellan kl. 13.00 - 18.00.
Du kan bl.a. ta blodtrycket, lära dig hjärtlungräddning, besöka "Nalledoktorn" och
se en intressant utställning om det gamla
Eriksberg.
Alla hjärtligt välkomna!

