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Det var ett 
tag sedan 
sist, så vi 
gör en liten 
kort 
resumé av 
vad som 

timat. Som ni ser, ser ingressen lite 
annorlunda ut. Här är  Berit Wistrands 
förslag på logotyp för Täljstenen. Vad 
tycker ni? Hör av er! 
 

Bostadsmötet den 28 oktober samlade ett 
trettiotal boende. Uppsalahems represent-
anter informerade och svarade på frågor 
som inledning. Det som diskuterades 
mycket i anslutning till detta var städning-
en i trappor och tvättstugor. Kring 
städningen i tvättstugorna var klagomålen 
många. Här lovade Uppsalahem en 
översyn och lovade att de rutiner som finns 
noggrant skall följas. 
Preliminär budget och verksamhetsplan för 
nästa år presenterades av styrelsen. Det kan 
noteras att ekonomin är god. 

   Mötet beslutade om inköp av AV-
utrustning till kvarterslokalen. Dessutom 
uppdrogs åt styrelsen att utreda vilken sorts 
bredbandsanslutning som skall finnas i 
kvarterslokalerna. 
   Uppe till diskussion var också den höga 
4G-mast som planerades alldeles nedanför 
rondellen på Norbyvägen. I dagsläget 
verkar det som om de överklaganden från 
boende som gjorts har gjort verkan och att 
det inte blir någon mast. Karin Albertsson 
och Berit Wistrand har följt den här 
processen på ett förtjänstfullt sätt, för den 

berör ju även de boende på Täljstenen och 
de kan stå till tjänst med ytterligare 
upplysningar. 

Farthinder. 
   Som ni kanske märkt har guppen på 
Täljstensvägen tagits bort. Enligt Uppsala-
hem kommer nya att sättas upp inom en 
snar framtid. 
 

Ny hemsida 
Budget, verksamhetsplan och protokoll 
från bostadsmötet kommer förhoppnings-
vis att kunna läggas ut på föreningens 
hemsida www.taljstenen.se 
   Det är i fortsättningen denna hemsida 
som är den officiella om det inte framgått 
tidigare. Här finns alla aktuella uppgifter 
om t.e.x. uthyrning av lokaler och allt 
annat som är av värde att veta för de 
boende. Här finns även en kontaktsida där 
du kan komma med inlägg. 
 

Plangruppens hemsida. 
Det finns faktiskt ytterligare en hemsida. 
Plangruppens för ”Bevara Täljstenen.” Här 
kan du bilda dig en uppfattning och få 
information om Plangruppens arbete. Det 
är viktigt att så många som möjligt sätter 
sig in i de här frågorna så att vi i framtiden 
kan bilda gemensam medvetenhet kring 
frågor om Nya Eriksberg, renovering och 
Q-märkning. 
Den adressen är www.bevarataljstenen.se. 

Den som inte har dator? 
Alla har inte dator måste naturligtvis få 
tillgång till samma information som finns 
på nätet. 
   Det är vår skyldighet att se till att vi delar 
ut tryckt information till varje lägenhet 
eller sätter upp i trapphusen. Tyvärr kan 
man av utrymmesskäl inte trycka allt och 
dela ut allt material, men på något sätt 
kommer vi att ordna att allt material finns 
sammanställt i tryckt form. 

Kursverksamheten. 
Litteraturcirkeln har ju varit lyckad och det 
kan säkert bli en ny till våren. (Den har 

http://www.taljstenen.se/


varit deltagarledd och i Medborgarskolans 
regi). Här kommer ytterligare erbjudanden: 

 
IT-kurs om smartphones och 
surfplattor! 
Här får du lära dig om hur du får nytta och 
glädje av din nya telefon eller surfplatta 
(samtal, sms, e-post, appar, surf, mm). Den 
ena kursen fokuserar på androider (Nokia, 
HTC, Samsung, Sony m fl) och den andra 
kursen på Apples applikationer (I-phone 
och I-pad. 
Dessa kurser skulle också kunna tänkas 
vara deltagarledda (där Medborgarskolan 
tillhandahåller studiematerial) i annat fall 
ordnar Medborgarskolan med en studie-
ledare (men det medför en kostnad för 
deltagandet). 
Är du intresserad tag kontakt med Ann-
Britt Clavebring på Medborgarskolan, tel. 
018-56 85 10. 
 
Husen som KG byggde 
En av de som byggde Täljstenen är KG 
Eriksson. Han minns klart hur det var att 
som 20-åring i byggsvängen bygga de här 
husen, när han nu som snart 80-åring ser 
tillbaka. 
   Uppvuxen i Eriksberg har han sett hela 
detta skogsområde förvandlas och själv 
varit en aktiv del i denna förvandling. 
    - Jag är uppvuxen på Gråbergsvägen 
tillsammans med sex syskon och en av 
mina systrar bor fortfarande kvar där. Men 
när vi byggde i Eriksberg hade jag skaffat 
en egen tomt och börjat bygga ett eget hus. 
Jag byggde hyreshus på dagarna och gick 
hem på kvällarna och fortsatte på mitt eget 
hus. Jag kan säga att jag fick inspiration av 
byggandet på Täljstenen. Ett stabilt hus 
med kraftiga stommar som jag murade 
själv. 
    Täljstenen var det första området som 
bebyggdes av Uppsalahem. Grunden står 
på rent berg. Låghusen murades med 
fasadtegel ytterst och isolering innanför. 

Även bärande innerväggar murades och 
putsades efter alla konstens regler. När det 
gäller inredningen i köket kom skåp och 
bänkar från Marbodal, men de målades på 
plats.  
    - Men mycket av snickerierna inomhus 
gjordes på plats. Det känns lite som ett 
helgerån att allt detta skulle bytas ut vid en 
renovering och ersättas med plast.  

    Ventilationen konstruerades för 
självdrag och uppvärmningen skedde från 
början genom oljeeldning. Det fanns 
panncentral inte bara i höghuset utan även i 
andra hus. 
     Byggandet var ett samarbete mellan 
Anders Diös och Uppsvenska Byggnads-
gillet och man turades om med husen. Året 
var 1958 och när man var klara med 
Täljstenen flyttade man över Norbyvägen 
och fortsatte. 

 

K.G. Eriksson  
 
Glöm inte 
Fotbollskvällarna med Champions League-
matcher i nya kvarterslokalen. Se anslag i 
trapphusen! 
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